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O recenzie întârziată 

Andreea-Loredana BĂCEANU 

 

Deşi apărut acum un an şi jumătate, în 2013, la editura Etnologică, studiul privind 

Slăbirea comunităţii româneşti din Harghita- 

Covasna (Radu Baltasiu, Ovdiana Bulumac şi 

Gabriel Săpunaru) rămâne, din păcate, de 

actualitate. Studiul este bazat pe metodologia 

neointerpretativă, care are în centru 

întrepătrunderea universurilor individuale cu 

dimensiunea macrosocială a existenţei. 

Cercetarea de teren s-a desfășurat în 

localităţile Livezi-Mihăileni și Doboi-Plăieși 

pentru Harghita, iar pentru Covasna - Hăghig-

Belin.  

A doua lectură a raportului de cercetare, situată pe axa timpului la mai bine de un an 

de la cea iniţială, trezeşte aceleaşi sentimente de multe ori copleşitoare – indignare, milă, 

frustrare şi…uneori, speranţă.  Am ales să scriu câteva rânduri despre problematica situaţiei 

„interetnice” din judeţele Harghita şi Covasna fiindcă nu demult (să fie vreo trei zile) o 

întâmplare nu neapărat fericită m-a pus în faţa hărţii meteo prezentată pe postul maghiar Duna 

TV, unde era prezentată starea vremii şi în Transilvania, nordul Serbiei şi Slovacia, toate 

teritorii în care există o populaţie maghiarofonă. Deşi poate părea inedită sau cel puţin 

nesemnificativă, sociologic vorbind, o asemenea modalitate de reprezentare a realităţii sociale 

devine crucială, fiindcă este chiar parte a angrenajului aparatului politic, contribuind în mod 

direct la conceptualizarea spaţiului statal/etnic al Ungariei de astăzi.  

Teoria lui Thomas pune în lumină faptul că ceva este sau poate deveni real atât timp 

cât actorii sociali consideră evenimentul sau faptul social respectiv ca fiind veridic – astfel, 

expunerea repetată a populaţiei maghiarofone (din Ungaria, România sau orice alt stat) la 

mesaje subtile de tipul hărţii meteo de la Duna TV poate alimenta disparităţile dintre ceea ce 

autorii studiului antemenţionat numesc minoritate dominantă (etnicii maghiari din Harghita-

Covasna), respectiv minoritate locală (sau populaţia majoritară la nivel naţional, dar 
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minoritară în anumite zone din Harghita-Covasna). Slăbirea comunităţii româneşti… se 

centrează în jurul ideii de vecinătate, pe care autorii o consideră un indicator esenţial al 

relaţiilor interetnice din zona studiată. 

Vecinătatea, strâns înrudită cu distanţa socială (măsurată prin scala Bogardus) şi cu 

conlucrarea cotidiană (p. 51) relevă gradul de apropiere dintre oamenii obişnuiţi, lăsând 

astfel la o parte elementul elitei politice. Spre exemplu, cercetarea a scos la iveală faptul că 

etnicii români şi cei maghiari petrec sărbătorile importante împreună, mergând fiecare la 

bisericile celorlalţi. Acesta este un indicator fundamental al apropierii de facto dintre membrii 

comunităţilor studiate, deschidere care nu apare neapărat şi în discursul autorităţilor sau în 

statisticile referitoare la evoluţia demografică a zonei, care ar trebui să pună din nou pe 

agenda publică problema maghiarizării forţate a românilor.  

Astfel, autorii studiului constată că în viziunea elitelor maghiare „regiunea cu cel mai 

mare <<potenţial etnic maghiar>>, care trebuie neapărat protejată, este aşa-numitul „Ţinut 

Secuiesc”, din care, însă, lipseşte Mureşul, încadrat în regiunea <<cu şanse medii>>. În felul 

acesta devine limpede explicaţia accelerării politicilor segregaţioniste: pentru elita maghiară 

condiţia prezervării identităţii etnice este separarea faţă de celelalte comunităţi, în special faţă 

de cea română.”  

Numai acest pasaj a fost de ajuns pentru a mă trimite cu gândul la idealul european de 

unitate în diverstate: se mai pot oare considera elitele maghiare făuritoare ale Europei unite, 

în contextul în care discursurile şi acţiunile lor politice contribuie la separaţia etnică a 

Transilvaniei?  

De asemenea, nici legislaţia statului român nu serveşte pe deplin intereselor comune 

celor două grupuri etnice majoritare în zona Harghita-Covasna. Legea educaţiei în vigoare la 

momentul efectuării studiului („Legea Funeriu”) punea accent pe separarea învăţământului 

maghiar de cel românesc, creând astfel două mari probleme: (1) marginalizarea copiilor şi 

tinerilor maghiari în raport cu piaţa muncii din România, prin studierea limbii române la un 

nivel minim; (2) adâncirea enclavizării etnicilor maghiari prin separarea de etnicii români, 

situaţie ce nu creează nicicum o Europă unită în diversitate (p. 135). 

În fine, deşi studiul este amplu şi autorii analizează în profunzime atât comunităţile de 

interes, cât şi cadrul politic şi administrativ care conturează viaţa oamenilor din Harghia-

Covasna, concluzia importantă o regăsim chiar în titlu – comunitatea românească din zonă se 

află în plin declin: „Urgenţa şi abandonul pe de o parte și credinţa ortodoxă care <<îi mai 

ţine>> pe de altă parte compun cadrul simbolic al existenţei comunităţii minoritare româneşti” 

(p. 25).  
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Spaţiul nu-mi permite să mai continui trecerea în revistă a punctelor tari ale studiului, 

însă voi încheia cu o părere, subiectivă şi ea, ca toate părerile. Investigarea sociologică a 

arealelor problematice din punct de vedere etnic este vitală pentru bunul mers al ţării, fiindcă 

sociologul poate ajunge prin metodele specifice la substraturile a ceea ce se arată omului de 

rând ca fiind realitate socială. Aşadar, sociologia poate puncta problemele şi formula soluţii 

valabile, în acord cu spiritul locului, contribuind la ridicarea organică a comunităţii. Tocmai 

acesta a fost scopul studiului coordonat de domnul profesor universitar Radu Baltasiu, iar 

dacă „guvernanţii noştri nu se deşteaptă, aproape că suntem în al douăsprezecelea ceas” 

(ţăran din Belin, printre lacrimi).   
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Contribuţia intelectualilor rromi în 

contextul strategiei de îmbunătățire a 

situației rromilor 
 

Janina DINCĂ 

Title: The contribution of Roma intellectuals in the context of the strategy for improving 

the Roma situation. 

 

Abstract/Rezumat 

As a result of the research carried out for Roma graduates of Bachelor, master and 

doctoral studies of the Faculty of Sociology and Social work, (the beneficiary of the special 

places from the admission for Roma students) we watched a few aspects of the contribution 

and the role of Roma intellectuals in the context of the strategy for improving the situation of 

Roma at the local level. 

Preamble: In the research carried out, the survey data showed that Roma with higher 

education, master's and doctorate had contribution in the organizational and institutional 

environment in the following departments: health, education, employment, culture and 

politics. 

Key terms: Roma, intellectual, public politics, sanitary mediator, school mediator, 

community facilitator 

 

În  urma cercetării realizate pentru absolvenţii  rromi de studii superioare, masteranzi 

şi doctoranzi  rromi ai  Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, (beneficiarii locurilor 

speciale de la admitere pentru romi) s-a urmărit câteva  aspecte legate de contribuția și rolul 

intelectualilor romi în contextul strategiei de îmbunătățire a situației romilor de la nivel local. 

Preambul: În cercetarea realizată, datele studiului au arat faptul ca rromi de studii 

superioare, masterat si doctorat au avut contribuții în mediul organizațional și instituțional în 

următoarele departamentele: sănătate, educație, muncă, cultură și în politică. 

Termeni cheie: rom, intelectual, politici publice, mediator sanitar, mediator școlar, 

facilitator comunitar. 
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Concluziile pentru domeniul sănătății 

În domeniul sănătăţii, avem următoarele rezultate în  care intelectualii rromi s-au 

implicat: astfel avem o intelectuală rromă: MB  care a reușit instituționalizarea ocupației de 

mediator sanitar în comunitățile de rromi iar primul pas pentru realizarea acestui program a 

fost iniţiativa de a aduce pe agenda organizației Romani Criss problematica sănătății sociale. 

Alături de echipa de formare a departamentului sanitar din cadrul organizaţiei a contribuit la 

introducerea pe agenda instituţiilor internaţionale acest proiect social care a devenit o politică 

publică pentru romi în România. După toate acestea persoana intervievată a ocupat funcţia de 

expertă  a Comisiei Ministeriale pentru Rromi in domeniul sănătăţii în perioada anilor: 2002-

2005 unde a lucrat voluntar, după care a fost expert al Consiliului Europei în programele de 

sănătate publică. 

Un alt intelectual rrom: D.R s-a  implicat ca asistent de proiect la Romani Criss unde a 

contribuit prin realizarea materialelor necesare oferite mediatoarele sanitare rrome dar și alte 

obligații de secretariat în cadrul proiectului, ulterior în calitate de coordonator a proiectului s-

a ocupat de realizarea proiectelor pilot pentru domeniul sanitar, deplasându-se în comunitățile 

de rromi unde alături de o echipă din Romani Criss a contribuit la realizarea unei politici 

publice care s-a finalizat cu formarea unui număr de 520 de femei rome, care sunt plătite, în 

prezent de Autoritățile de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății. În cadrul 

proiectului sanitar acest intelectual rrom a organizat și conferințe la nivel național cu 

autoritățile publice iar în calitate de expert a fost prezent și în proiectele desfăşurate de către 

alte organizații din SUA care au venit în România să sprijine proiectele sanitare pentru rromi. 

 După cum se observă a lucrat o echipă în proiectul sanitar în care şi intelectualul R.G. 

a fost asistent de  proiect  la  Romani Criss în programul sanitar care se desfășura  la vremea 

aceea unde s-a deplasat în teren la comunitățile rrome împreuna cu R.D. Acesta a rămas timp 

de 2 ani de zile în programul sanitar și a contribuit la realizarea obiectivelor propuse de către 

echipa coordonatoare din organizație.  

În domeniul sanitar, o intelectuală rromă: L.P. implicată şi în organizaţia Partida 

Romilor Pro-Europa în calitate de coordonator a contribuit în anul 2007 la realizarea 

programului, intitulat: Sănătatea Publică a Rromilor.  

Proiectul a fost coordonat și implementat în parteneriat cu Agenția Națională Anti-

drog unde s-a realizat în toate filialele Partidei Rromilor de la nivel local. Încheierea acestui 

parteneriat cu Centrul Judeţean Anti-drog a condus la hotărârea de a pune la dispoziţie 

cabinetul medical pentru consultaţii medicale gratuite pentru etnicii rromi. 
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Concluziile pentru domeniul sanitar 

După realizarea şi formarea unui număr de 520 de mediatore rome, care sunt plătite, în 

prezent de Autoritățile de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății, proiect 

implementat  de Romani Criss care a mai desfăşurat şi alte proiecte în domeniul sănătăţii, 

precum: îmbunătăţirea controlului tuberculozei la grupurile populaţionale cu risc ridicat, 

Sprijin pentru îmbunătăţirea sistemului de mediere sanitară din România, Educaţia sanitară 

pentru romi din comunităţile dezavantajate. 

În concluzie, au fost mai multe proiecte desfăşurate pentru mediatorii sanitari în cadrul 

organizaţiei Romani Criss, printre care amintim: pregătirea mediatorilor romi, training 

naţional pentru mediatorii sanitari, pregătirea permanentă a mediatorilor romi, suport sanitar 

de reinserţie profesională şi promovare la dialog, invitaţie la inovaţie în domeniul sănătăţii 

romilor. 

În cadrul Fundaţiei Ruhama s-a realizat: dezvoltarea furnizorilor de servicii sociale şi 

medicale din rândul ONG-urilor din judeţul Bihor.   

 

Concluziile pentru domeniul culturii 

În domeniul culturii s-au înregistrat  mai puţine rezultate deşi este un domeniu extrem 

de important care necesită o atenţie deosebită. Aceste rezultate vor fi prezentate foarte pe 

scurt. 

Un intelectual rrom: R.G. a contribuit  în domeniul culturii prin proiectul realizat şi  

intitulat: Roma Style unde a dorit înființarea unei case de modă pentru rromi. 

 Proiectul de modă romani, a scos în evidență că portul țigănesc are și o latură 

frumoasă, unde culorile transmit pasiune, dragoste iar prin acest proiect și-a dorit combaterea 

stereotipurile existente în România dar și la nivel internațional prin toate prezentările făcute.  

După prezentarea proiectului de modă la Livorno a existat în cadrul știrilor realizate de 

Realitatea TV o rubrică cu prezentarea de modă care a fost realizată. Această iniţiativă a 

condus la atragerea unor jurnaliști care au redat imaginile cu portul Roma Style la televizor și 

la alte emisiuni. De exemplu în cadrul emisiunii Caravana Romilor de pe canalul OTV a 

existat şi  prezentare de modă Roma Style la Palatul Parlamentului, evenimentul fiind 

organizat cu scopul prezentării candidaţilor din cadrul Partidei Romilor Pro-Europa la 

alegerile europarlamentare.   
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Proiectul realizat de R.G. și-a propus sensibilizarea opiniei publice cu privire la 

cunoașterea tradițiilor romani.  

După succesul implementării al proiectului Roma Style a fost invitat să participe la un 

program care obținuse finanțarea și care avea legătură cu proiectul derulat, în sensul că  exista 

o combinare a nevoilor comunităţii de a obține un job prin efectuarea costumelor țigănești și 

promovarea portului rrom, eliminând combaterea stereotipurilor prin prezentările efectuate și 

prin comercializarea lor. Programul a fost realizat şi implementat de Pakiv  Roma Fund la 

care acest intelectual a participat. 

Avem un intelectual rrom: F.N. care a lucrat în Departamentul de Cultură la Romani 

Criss unde s-a perfecţionat pentru a redacta proiecte necesare organizaţiei. Acesta  a obţinut 

finanţarea unui proiect carea avea ca scop deschiderea unei croitorii în comunitatea din Feteşti 

pentru tinerele femei rrome. 

Din chestionare, observăm că I.S. s-a ocupat de promovarea  dansului tradiţional prin  

organizarea cursurilor de dans ţigănesc si de spectacole cu trupa de dans Gipsy Eye, care a 

fost promovată în diferite spectacole. 

Concluziile în domeniul culturii sunt strâns legate de organizarea unor evenimente 

importante destinate minorităţii. Acestea sunt realizate în fiecare an: Celebrarea Dezrobirii 

Romilor, desfăşurată în data de 20 februarie şi Celebrarea Zilei Internaţionale a Romilor 

organizată în data de 8 aprilie. În acest domeniu s-a mai realizat câteva evenimente culturale, 

cum ar fi: expoziţii fotografice realizate în comunităţile romilor, mese rotunde despre 

realizările organizaţiilor şi concerte de muzică lăutărească. Însă trebuie reţinut faptul că sunt 

desfăşurate prea puţine evenimente iar cercetările despre această etnie în domeniul culturii 

lipsesc cu desăvârşire. 

În  concluzie la organizaţia Romani Criss s-au desfăşurat următoarele proiecte în 

domeniul culturii: Combaterea prejudecatilor faţă de romi/schimbarea imaginii asupra culturii 

şi traditiilor acestora - Roma Style, Culoare şi diversitate şi Pasii spre tolereanţă prin 

promovarea culturii romilor. 

În cadrul organizaţiei Centrul Rromilor Amare Rromentza s-a desfăşurat proiectul: 

Punte Europeană pentru Minorităţile Europene în care rromi au reprezentat unul dintre grupul 

ţintă a proiectului implementat. 
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Progresele înregistrate în domeniul de ocupare, formare profesională şi 

de incluziune socială 

Avem o intelectuală: V.V care a implementat proiectele de incluziune socială în 

calitate de expert la Agenţia Naţională pentru Romi unde a reusit cea mai mare realizare:,, să 

avansez rromii de la locul patru din priorităţile grupurilor dezavantajate la primul loc şi asta 

înseamnă alocare financiara de patru ori mai mare,,, după spusele intervievatei. 

De asemenea aceasta a ajutat la înfiinațarea unui Asociații pentru Emanciparea 

Femeilor Rome unde a contribuit la realizarea unor proiecte în domeniul de reinserție 

profesională, de emancipare a femeilor rrome. Această integrare socio-profesională pentru 

femeile aflate în comunitățile  tradiționale sau moderniste au fost implementate cu succes în 

Judeţul Cluj-Napoca, reprezentând modele pozitive de integrare socială în societatea 

românească.  

Coordonarea programele  și  proiectele au fost: OSCE, OSI Budapesta și Fondurile 

PHARE în domeniul emancipării femeilor rrome, însă a mai lucrat și la alte programe sociale 

destinate populației majoritare unde a colaborat cu primarii din zona Ardealului.  

B.V.C a contribuit la formarea femeilor rrome unde a ținut trening-uri pe comunicare, 

scriere de proiecte și alte teme legate de managementul organizațional iar în cadrul 

organizaţiei Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi s-a perfecţionat în domeniul 

afacerilor europene pentru a obţine calificări necesare predării cursurilor. 

Un alt intelectual: G.D. din cadrul Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună a 

contribuit în domeniul de incluziune profesională  unde a realizat şi promovat următoarele 

proiecte, afirmând: ,,Bursa Locurilor de Munca, Caravana Ocupării, Centre de Incluziune 

Profesională ...toate schimbările sunt făcute de noi si preluate pe urmă de stat,,. Acesta a 

realizat proiecte care au dus la întărirea societății civile, respectiv cursurile, training-urile şi 

planurile de dezvoltare locală pentru reprezentanţii comunităţilor de rromi si pentru ONG-

urile rrome, pe de-o parte iar pe de altă parte a condus la întărirea parteneriatelor dintre 

autoritate publica locala si comunităţile de rromi.  

În concluzie, ONG-urile active au ajutat acţiunile promovate de rromi să conducă la  

dezvoltarea întregii comunităţi si sa fie asumate şi de către autoritatea publica locală. De 

asemenea au existat  foarte multe proiecte implementate și destinate tinerilor și studenţilor în 

mai multe domenii de activitate din mediul rural și urban. 
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Un alt intelectual: M.S a contribuit la realizarea unui proiect care viza dezvoltarea 

profesională academică a studenţilor romi unde a organizat o tabără de vară pentru rromi. 

Proiectul a fost redactat și implementat la Agenția de Dezvoltarea Comunitară Împreună. 

Un altă intelectuală M.C. a participat și la proiectele de ocupare profesională unde 

tinerii și-au obținut o diplomă de calificare la cursurile de formare profesională. Cele mai 

multe realizări le-a avut proiectele cu problematica: egalităților de șanse între femei și bărbații 

în comunitățile de romi unde a coordonat proiecte care au fost destinate femeilor rrome în 

cadrul Agenţiei Împreună 

Este important de menţionat realizările acestui intelectual rrom: V.B care s-a angajat  

în anul 1990 la Ministerul Muncii unde a solicitat să se ocupe de problemele sociale si de 

munca ale rromilor. In aceasta calitate a obţinut posturile necesare pentru Ministerului 

Muncii, unde s-au înființat 58 de posturi in toata ţara pentru a fi angajaţi funcţionari publici 

rromi care  să se ocupe de problemele sociale şi de munca ale rromilor. La Ministerul Muncii 

acesta a lucrat 7 ani  de zile pana în anul 1997. 

Din  rezultatele chestionarelor înregistrate, avem o intelectuală: G.C.  care afirmă că în 

cadrul de Dezvoltare Comunitara Împreună a realizat finalizarea unui studiu privind femeile 

rome pe piaţa muncii. 

Un alt intelectual: L.M.E. a lucrat în mai multe organizaţii, respectiv: Asociaţia 

Studenţilor Romi, Agenţia de Dezvoltare Comunitară Împreună, Centrul de Resurse pentru 

Comunităţile de Romi din Cluj-Napoca unde s-a implicat în următoarele proiecte în domeniul 

ocupării profesionale: Agenţia de Plasare a Forţei de Munca pentru Romi, Facilitarea 

Accesului Romilor pe Piaţa Muncii. În cadrul acestora a avut următoarele responsabilităţi: 

crearea unor baze de date cu persoanele de etnie roma care au anumite nivele de pregătire si 

sunt în căutarea unui loc de muncă, încheierea de parteneriate între agenţi economici si 

agenţia de plasare a forţei de muncă pentru romi, organizarea primelor burse ale locurilor de 

munca pentru romi, eliberarea de recomandări, către agenţi economici cu care s-au încheiat 

parteneriate, în vederea angajării pe piaţa forţei de muncă, a cetăţenilor de etnie romă, 

angajarea pe parcursul proiectului a cetăţenilor de etnie roma, care doreau sa ocupe un loc de 

munca, în funcţie de calificările respective, crearea unei baze de date cu cetăţenii de etnie 

roma care doreau sa se califice/recalifice intr-o meserie ceruta pe piaţa forţei de munca, 

calificarea/recalificarea  unui număr de 250 de persoane din 5 judeţe ale tarii, in meseriile 

cerute pe piaţa muncii. 

Un intelectual rrom: F.N a plecat  un an de zile la training-ul organizat de Partidul 

European Roma Fond iar când s-a întors la organizația Pakiv în calitate de coordonator 
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național a redactat un proiect care a fost finanțat și implementat pe o durată de un an de zile în 

comunitatea din Fetești. Proiectul se adresa femeilor rrome care nu erau angajate și doreau să 

învețe o meserie în domeniul croitoriei. 

O intelectuală rromă: B.N. din Organizaţia Romani Cris a reuşit în urma unei inițiative 

a romilor de a se implica și constitui o mișcare  activă romă la nivel național unde a constituit 

un grup de femei rrome. Aceasta a lucrat după anul 1998 în problematica egalității de șansă 

între femeii și bărbații implicați în mișcarea romă unde a prezentat situația prin scrierea unor 

rapoarte și la nivel internațional unde a început să formeze femeile rome la nivel european. A 

ocupat diferite funcții  la Centrul Romilor de la Budapesta unde a adus și componenta de gen 

în urma căreia s-au redactat  rapoarte alternative la Comitetul de Eliminare a Tuturor 

Formelor de Discriminare Împotriva Femeii. Persoana în cauză a fost consultant la Office 

Society Institute Program în domeniul abordării  problemelor și aspectelor legate de femeile 

rome din mișcarea romă pentru o perioada cuprinsă între anii: 1999- 2002, perioadă în care a 

ocupat și funcția de președinta de bord la Pakiv Europa. 

O altă intelectuală rromă: M.M în Programul OSCE, care a fost implementat de 

Romani Criss a contribuit timp de 4 ani la programul întitulat: Pactul de Stabilitate unde a 

lucrat cu femeile rrome de la nivel internațional care erau la început de drum în mișcarea 

romă. În acest program femeile s-au format ca specialiști iar apoi au devenit independente 

prin crearea propriilor organizați neguvernamentale destinate problemelor cu care se 

confruntau rromi.   

Rezultatele proiectului  care s-au înregistrat au arătat succesul unei reprezentante de 

etnie romă  care a reușit în Macedonia să devină o persoană importantă în plan politic iar din 

punctul de vedere al reprezentării activismului în rezolvarea problemelor rrome au fost 

persoane care s-au mobilizat în Serbia și în Bosnia-Herțegovina. 

 În  acest proiect s-a lucrat foarte mult și cu refugiați și s-a încercat implicarea politică 

a romilor la nivel internațional. Apoi după finalizarea proiectului a fost contactată în 

continuare persoana intervievată iar aceasta a ajutat la crearea unor observatori la OSCE 

pentru buna desfăşurare a alegerilor politice, apoi a urmat ca pregătirea profesională  

cursurilor în domeniile care țin de drepturile omului, bazându-se și pe experiența din proiectul 

din Balcani. 

 Această intelectuală: M.M a participat în continuare în cadrul întâlnirilor de la nivel 

internațional pentru a prezenta  politicile publice pentru romi în domeniu sanitar care a fost 

implementat în mai multe orașe ale țării și care a avut un real succes datorită proiectelor şi 

politicilor publice pentru care au militat echipa din organizația Romani Cris din România. 
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Apoi în calitate de coordonator la Romani în Departamentul de Relații Internaționale a 

participat la întâlniri  unde a prezentat cazurile grave de discriminare la OSCE, Consiliului 

Europei și Parlamentul  European. 

 

Concluziile pentru domeniul de ocupare şi formare profesională în 

cadrul neguvernamental  
În cadrul organizaţiei Centrul de Resurse pentru comunităţile de Romi s-a desfăşurat 

următoarele proiecte în domeniul ocupării şi formării profesionale: proiecte generatoare de 

venituri pentru ONG-urile interetnice din mediul rural – un pas spre mai bine, dezvoltarea 

profesională pentru cadre didactice rome, servicii sociale acreditate de ocupare a forţei de 

muncă în comunităţile de romi, dezvoltare profesională pentru experţii locali pe problemele 

romilor şi pentru consilierii locali rromi realizate în anul 2005. Pentru perioada anilor 2001-

2004 s-a realizat următoarele: pregătirea tinerilor jurnalişti romi pentru televiziunea locală, 

programul de pregătire complexă a tinerilor rromi 2003-2004, programul de pregătire a 

experţilor romi şi programul de asistenţă pentru repatriere şi consiliere. 

În cadrul organizaţiei Romani Criss s-a realizat în domeniul ocupării următoarele 

proiecte: Pregatirea intreprinzatorilor romi pentru activitati generatoare de venit şi Activităţi 

aducătoare de venit - Bucuresti şi Caracal. 

În cadrul Fundaţiei Ruhama s-au realizat în domeniul ocupării şi formării profesionale 

următoarele proiectele: servicii de informare şi consiliere profesională şi mediere pentru 

persoanele de etnie romă din zona Ţeţchea, cursuri de instruire şi formare profesionale 

autorizate în următoarele domenii: îngrijitor copii, îngrijitor bătrâni, instruirea 

asistenţilor/referenţilor din cadrul Primăriilor Judeţului Bihor, agent imobiliar, agent vânzări, 

lucrător social, chelner, florar, secretar, operator calculator, scriere de proiecte, accesarea 

fondurilor structurale, etc 

În cadrul Fundaţiei Ruhama s-au înregistrat următoarele rezultate pentru 

Departamentul de Formare Profesională şi Servicii de Ocupare: furnizarea cursurilor de 

formare profesională  a unui număr de 265 de persoane. Dintre acestea 180 de persoane au 

beneficiat de certificate de calificare şi 85 de persoane au beneficiat de certificate de 

absolvire. Deasemenea a mai furnizat un număr de 14 cursuri,  din care 9 au fost în domeniul 

de calificare, unul de perfecționare şi 4 în domeniu de inițiere. Persoanele participante la 

cursuri au fost, atât din rândul instituțiilor publice, cât şi din rândul organizațiilor 

neguvernamentale şi a persoanelor fizice independente. 
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Departamentul de Formare Profesională şi Servicii de Ocupare a oferit  în anul 2006 

servicii de informare, consiliere şi mediere în vederea ocupării unui număr de 220 persoane, 

dintre care 49 de persoane au fost angajate. 

Este important de reţinut şi faptul că a existat 36 de apariţii în presă unde 25 dintre 

acestea au făcut referire la activitatea de formare profesională şi 11 articole la activitatea de 

ocupare. 

 

Rezultatele și concluziile din domeniul educaţiei: prezentare succintă  

O intelectuală rromă: M.C. a realizat în calitate de coordonator în proiectele de 

educație ale Agenției de dezvoltare comunitară Împreună unde a participat și la 

implementarea altor proiecte din diferite domenii de activitate care aveau ca scop dezvoltarea 

educaţională în comunităților de rromi unde beneficiari direcți ai proiectului erau copii și 

tinerii romi.  

Proiectele Agenţiei Împreună au fost: Egalitatea nu este un vis!, Impreuna pentru 

copii, Primul Pas, Primul pas II, Tabara de vara, ,, Eu vreau mai mult ,“  Copiii nostri – 

viitorul nostru “- I,  Copii nostri – Viitor nostru” – II. Aceste proiecte în care a fost 

implementate au ajutat copii cu dificultăți educaționale să-și continue școala. 

Proiectul  care se derulează în prezent în cadru Agenţiei Împreună este intitulat: 

Educatie pentru implicarea civica in comunităţile de romi. 

O  altă intelectuală rromă: LM. a lucrat ca profesoară predând 30 de ani la limba 

romana  și la limba franceză iar după revoluţie  a predat limba latina și limba greacă. Aceasta 

a avut inițiativa de a infiinta un centru cultural educativ pentru copii rromi în cele 4 orașe: 

Timisoara, Iasi, Cluj, Bucuresti, însă s-a realiazat numai la Timișoara unde a avut ca 

participanți circa 40 - 50 de copii anual care au fost prezenți la serviciile oferite de  acest 

centru.  

Beneficiarii direcţi ai centrului educaţional au fost mai mulţi copii de vârste diferite iar 

mai târziu, centrul a inclus și mamele copiilor pentru a le oferi mai multe informații despre 

educarea acestora. La început acest proiect a fost finanțat de  Fundația Soroș apoi cu 

autofinanțarea centrului a reușit să continue activitățile necesare  dezvoltării copiilor rromi 

până în prezent.  

O altă intelectuală romă: M.U  a fost profesoară de limba romani în 5 școli cu elevii 

romi din Cluj Napoca. Aceasta lucrat ca asistent de proiect la CRCR,  apoi coordonator în 

proiecte  educaționale pentru copii rromi. 
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O altă intelectuală rromă: B.M a participat ca mediator școlar în cartierul Progresul, 

timp de un an unde a fost mediator şcolar oferind încredere între părinții copiilor rromi și  

sistemul educațional, urmând să coordoneze proiectele educaționale care se realiza în 

parteneriat cu Institutul Timișoara. Programul s-a desfăşurat in 5 localități din Romania unde  

aceasta a efectuat vizite pe teren, a coordonat mediatoarele școlare oferind din experienţa 

proprie informații utile mediatoarelor care trebuia sa cultive încrederea între autorităţile locale 

şi comunitatea de rromi, dar pe de alta parte interacționând cu celelalte mediatoare s-a realizat 

si un schimb de experienţă, un progres pe plan individual, unde s-au redactat rapoartele care 

au adus un succes programului. Proiectul a fost finanţat de Consiliul Europei iar partenerii 

proiectului au fost: Grupul Educatorilor din Franţa unde s-a  învăţat foarte multe de la 

pedagogii francezi din acel proiect.  

Concluzia din experiența proprie acumulată din proiectul educațional a condus la 

realizarea faptului că părinții nu îşi încuraja copilul sa meargă la școală decât atunci când 

acesta va avea sentimentul că copilul nu aparține școlii, ci că școala aparține comunităţii din 

care face parte copilul. 

În școlile de vară organizate de domnul Gheorghe Sarău din cadrul Ministerului 

Educației, Cercetării și Tineretului, B.M. fost trainer pe comunicare și a livrat cursuri de 

formare a cadrelor didactice rrome sau nerrome care lucrează cu copii rromi. 

De asemenea aceasta a lucrat ca formatoare de formatori in domeniul educațional 

pentru cadrele didactice la Rromanipen,  care urmăreau să promoveze interculturalitatea in 

spaţial școlar.   

Un alt intelectual rrom: M.S  a fost implicat în proiectele cu deficienţe educaţionale 

ale grupurilor dezavantajate social, proiectul fiind realizat în parteneriat cu  Ministerul 

Educatiei şi Cercetării.  

M.S a mai a avut colaborari cu Ministerul Muncii pe cursurile de formare educațională 

iar în cadrul proiectelor a fost consultant pe axa prioritara educațională si pe axa programelor 

de dezvoltare a resurselor umane. 

Un intelectual rrom V.B  consideră  că cea mai mare realizare a fost în domeniul 

teoretic, respectiv scrierea unei căţii rrome: Rromi in sincronia si diacronia populaţiilor de 

contact, unde a realizat:,, o monografie a societăţii rrome din Romania, dar nu tratate izolat, ci 

in conexiuni cu rromii din afara spaţiului românesc. Aceasta a fost prima încercare mai 

documentată și mai argumentată cu privire la istoria acestei populaţi: de unde au venit, când, 

cum s-au aşezat, chiar cu anumite inserţiuni polemice cu privire la teoriile istorice rrome atât 

privind originea lor cât şi modul şi timpul în care au ajuns în Romania. Apoi un lucru care 
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cred eu ca va rezista, a fost neamurile de rromi, clar definite şi caracterizate,, Apoi a fost 

implicarea in toate momentele importante ale etniei rromilor unde a contribuit ca consultant, 

de multe ori şi voluntariat oferind soluții pentru rezolvarea problemelor. 

În concluzie s-a implicat serios în procesul de organizare a rromilor unde a fost 

membru fondator la Uniunea Democrata a Rromilor, la Federaţia Etnică a Rromilor, la 

Romani Cris și la Alianţa pentru Unitatea Rromilor pe care a si condus-o  timp de 8 ani de 

zile. 

O  altă contribuție importantă a lui V.B. este și realizarea legată de obținerea locurilor 

speciale pentru rromi în învăţământul superior unde datorita demersurilor făcute s-au  alocat 

aceste locuri unde inițiativa a avut succes și datorită profesorilor implicați din facultate, 

respectiv domnul prof. dr. univ. Cătălin Zamfir care ocupa și o funcție la Ministerul Muncii şi 

sprijinul acordat a prof. univ. Elena Zamfir, care deținea funcția de Șefă a Catedrei la 

Asistenta Socială din cadrul Universității București, funcţie pe care o ocupă şi în prezent. A 

oferit sprijin Universităţile din Cluj şi din Craiova pentru a obţine aceleaşi drepturi de a primi 

câteva locuri pentru  viitori studenţi rromi. 

 În continuare pentru ca să existe primele promoţii a trebuit să realizeze proiecte 

pentru obținerea finanțărilor sau banii din sponsorizări, toate aceste lucruri erau necesare 

pentru a oferi cazarea tinerilor în Bucureşti pe o perioadă de o luna de zile în care se ofereau 

meditaţii gratuite pentru admiterea la facultate pe locurile speciale destinate rromilor. Mai 

mult decât atât a oferit recomandări celor care doreau să intre în facultate pe locurile speciale, 

sprijinind studenții rromi pentru a obține un loc de muncă în organizațiile civice rrome.  

Acest intelectual: V.B a participat la evenimente și a încurajat implicarea în plan 

politic, a scris cărți, a predat în facultate și a ocupat funcții importante care au condus la 

realizarea unor politici publice pentru rromi 

Din chestionarele aplicate: L.M.E. a participat la proiectul educaţional intitulat: Copiii 

noştri - Viitorul nostru,  care a avut drept scop ridicarea standardului educaţional şi 

încurajarea copiilor romi in frecventarea regulata a grădiniţei. În cadrul acestuia s-a realizat 

amenajarea spaţiului de grădiniţă in care copiii îşi desfăşurau activitatea, dotarea spaţiului cu 

mobilier si materiale didactice, acordarea gratuită de rechizite şi uniforme şcolare, acordarea 

unei mese gratuite copiilor care frecventau cursurile grădiniţei. Proiectul de educaţie abordate 

pentru angajarea civica în comunităţile de romi, a avut ca obiectiv general reducerea 

abandonului şcolar timpuriu în comunităţile de romi. Trebuie precizat faptul că Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a colaborat cu 80 de organizaţii de la nivel local în mai 

multe proiecte educaţionale pentru rromi. 
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Concluzile pentru domeniul educaţiei sunt prezentate foarte pe scurt, atât din partea 

instituţiei publice cât şi din mediul neguvernamental. 

Avem , astfel practicile pozitive din învăţământul pentru  rromi unde sunt prezentate 

următoarele proiecte educaţionale din anul 1990 - 2008: alocarea de locuri distincte pentru 

copii rromi la admiterea în licee, acordarea locurile distincte tinerilor la admiterea în 

facultăţile şi colegiile universitare, predarea limbii şi istoriei rromilor în şcoli şi licee, 

predarea limbii romani la nivel universitar,  instituirea posturilor de inspectori pentru 

şcolarizarea rromilor în cadrul Inspectoratelor Şcolare Judeţene, Organizarea şcolilor de vară 

de limba şi istoria limbii rromilor, programe şcolare şi manuale şcolare de limba şi literatura 

rromani, de istoria şi tradiţiile rromilor.1   

Prezentarea rezultatelor din cadrul MECT din anul 1990-2008  înregistrate în 

domeniul minorităţii rrome, sunt: 

 un  număr de elevi care şi-au asumat identitatea romă: peste 260.000 (în 1990 erau 109.129),  

 un număr de elevi rromi care studiază limba şi/ sau istoria rromilor: 25.525 ( 3- 4 ore / 

săptămână),  

 numărul profesorilor de romani şi de istoria rromilor: 420 în 41 judeţe 

 peste 600 de mediatorii şcolari rromi,  

 42 inspectori cu problemele educaţionale ale rromilor,  

 60 metodişti cu şcolarizarea şi predarea curriculumului rrom în judeţe . 

În cadrul organizaţiei Romani Criss s-au desfăşurat în domeniul educaţional 

următoarele proiecte: Nevoie de calitate si egalitate in educatie, Monitorizarea aplicarii 

cadrului legislativ in materie de desegregare scolara, Educaţie sanitară pentru romii din 

comunitatile dezavantajate, Program şcolar în localitatea Cotu, Educaţia copiilor romi, 

Contribuţie la dezvoltarea societăţii civile in România - Suport instituţional, Start bun pentru 

şcoală, Copii rromi vor să înveţe şi Campanie naţională de informare şi sensibilizare a opiniei 

publice faţă de comunităţile de romi din România. 

În cadrul organizaţiei Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi au existat 

proiectele educaţionale din anul 2005 intitulate: Formare de Formatori pentru activiştii romi, 

Burse de studiu pentru elevii romi din licee, Profesorii romi - un factor de succes pentru 

educaţia elevilor romi, Tinerii romi promotori ai integrării europene, Educaţie civică prin 

                                                           
1  Material elaborat  de  consilierul Gheorghe Sarău din cadrul MECT în materialul intitulat: Şcoala fară discriminare, 

campanie organizată în colaborare cu  Consiliul Naţional de Combatere a Discriminării .  
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limba romani, Programul de sprijinire a publicaţiilor cu specific rom şi Programul de pregătire 

complexă a tinerilor în anul 2003-2004. proiectele. Pentru anul 2001- 2004: Educaţie civică 

prin limba romani, Programul Roma TV- Amari Emisiunea. 

În cadrul organizaţiei Centrul Rromilor Amare Rromentza au fost derulate următoarele 

proiecte educaţionale: Grădiniţa bilingvă în comunităţile de rromi căldărari din Săruleşti, 

Şcoala mobilă pentru copii rromi, Educaţia bilingvă în comunităţile de rromi. Pentru 

proiectele care se află în desfăşurare sunt: dezvoltare instituţională şi formare relevantă pentru 

educaţia copiilor rromi, Nevoia de calitate şi egalitate în educaţie şi Împreună: Tineri pentru 

Tineri împotriva rasismului – Şcoala antirasistă intinerantă pentru adolescenţi. 

În cadrul Fundaţiei Ruhama s-a realizat proiecte în domeniul educaţional, acestea sunt: 

proiecte în domeniul de planificare familială intitulate: Alegerea mea şi Se poate şi altfel.  

Primul proiect a fost realizat şi implementat în judeţul Bihor cu scopul de a îmbunătăţi 

accesul persoanelor defavorizate din comunităţile sărace la informare despre metodele 

moderne de contracepţie şi la serviciile de planificare familială.  

Cel de-al doilea program: Se poate si altfel a fost implementat în comuna Batar, 

judetul Bihor cu scopul de a diminua numărul naşterilor nedorite, a copiilor institutionalizaţi 

şi numărul avorturilor prin promovarea planificarii familiale şi prin creşterea accesului la 

servicii de planificare familială a comunitatilor sărace şi în comuna Batar, judetul Bihor. 

 

Rezultate în domeniul politic al rromilor  

Un intelectual rrom: V.B. cu experienţă a participat şi a contribuit la toate activităţile 

desfăşurate pentru campaniile electorale realizate de organizaţiile rromilor, deși nu a candidat 

niciodată. Aceasta a militat pentru existența unor rromi în partidele politice cu scopul de a 

aduce problematica romă pe agenda politică. 

Un alt intelectual L.M.E. a participat în proiectul: Şi votul tău contează, în care s-a 

urmărit educaţia electorală a cetăţenilor de etnie roma in scopul exprimării corecte a votului, 

cu prilejul alegerilor locale si parlamentare din anul 2008.  

Tot, în domeniul politic s-a implicat şi I.S. participând în proiectele din cadrul  

Partidei Romilor Pro-Europa, precum  şi în Asociaţia Gipsz Eye din Iaşi. Acest intelectual 

rrom s-a implicat în identificarea problemelor rromilor, creşterea gradului de participare la 

votul politic unde a avut ca responsabilităţi pregătirea documentelor si a efectuării sondajelor 

de opinie publică  din rândul romilor.  



 

P
ag

e1
4

 

Din aplicarea chestionarelor avem în cercetare incluşi intelectuali rromi care au 

contribuit la realizarea unor proiecte internaţionale în domeniul rromilor 

Un intelectual rrom: L.M.E. în cadrul proiectului: Ferestre deschise spre Uniunea 

Europeana a contribuit pentru conştientizarea populaţiei şi mai ales a autorităţilor publice 

locale despre instituţiile europene, precum si despre importanta aderării României la U.E. In 

cadrul proiectului, acesta a fost trainer pentru Instituţia Prefectului, Autorităţi Publice locale şi 

comunităţi de romi. La sfârşitul  proiectului a fost elaborat un manual, cu acelaşi titlul ca al 

proiectului unde şi-a adus contribuţia la scrierea acestuia alături de echipa de coordonare a 

proiectului. 

De asemenea L.M.E. în programul Leonardo da Vinci la care a participat in 2005 a 

avut drept scop însuşirea de cunoştinţe legate de fondurile structurale si de coeziune, focusate 

pe turismul agrar si pe produsele biologice. Acest proiect s-a desfăşurat in localitatea Spolleto, 

din Italia iar toate cunoştinţele acumulate în perioada de training din Italia au fost diseminate 

în comunităţile de romi din Romania.  

Un alt intelectual: M.E a realizat un proiect important în cadrul organizaţiei Romani 

Criss în care s-a  realizat o harta a raspandirii romilor in Europa Centrala si de Est, efectuat în 

anul 1997, sub conducerea lui Nicolae Gheorghe. Responsabilităţile incluse în acest proiect au 

fost: colectarea datelor, prelucrare şi cartografierea lor. 

Avem şi alte proiecte desfăşurate de rromi intelectuali, în acest sens: C.I.  a contribuit 

la realizarea unui centru de zi pentru copii romi din cartierul Simileasca. Acesta a mai 

contribuit şi la alte realizări care au fost legate de organizarea unor cursuri pentru experţi romi 

din prefectură şi cursuri în domeniul de educaţie antreprenorială pentru romi.  Menţionez 

faptul că intelectualul rrom în calitate de preşedinte la Asociaţia Forum Art Buzău a reuşit să  

coordoneze şi să implementeze mai multe proiecte la care a mai participat în calitate de 

coordonator, aşa cum sunt cele de muncă destinate romilor din judeţul Buzău şi în proiectele 

educaţionale: ,,A doua şansă,, , combaterea discriminării şi îmbunătăţire a parteneriatului 

dintre autorităţile publice locale si comunităţile de romi iar în calitate de consilier pentru 

problemele romilor a reuşit construcţia a patru locuinţe sociale cu fonduri de la Primăria 

Municipiului Buzău. 

Proiectele în care s-a implicat acesta au fost finanţate de: Oficiul naţional pentru romi, 

Phare 2001 şi 2005, Primăria Municipiului Buzău, ANOFM. 

În cercetare avem, în afara proiectelor implementate la nivel naţional şi proiecte 

desfăşurate la nivel internaţional care s-au desfăşurat în cadrul organizaţiei Romani Cris au 

existat ca proiecte internaţionale: RIPPLE - Influenţa Romilor asupra Politicilor si Practicilor 
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din Localitati din Centrul si Estul Europei şi Politici Publice pentru Romi în context 

European. 
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Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru 

Românii de Pretutindeni 
Roxana IORGULESCU BANDRABUR 

Emilian M. DOBRESCU 
 

Eudoxiu, baron de Hurmuzachi (sau Eudoxius Freiherr von Hormuzaki) s-a născut la 

29 septembrie 1812, la Cernăuca, Cernăuţi și a decedat la 10 februarie 1874, tot la Cernăuţi 

(pe atunci aflat în România, în prezent în Ucraina).  

Eudoxiu, baron de Hurmuzachi a fost istoric, politician austriac - mareşal al Ducatului 

Bucovinei și patriot român, care a luptat pentru drepturile românilor din Imperiul Habsburgic. 

S-a născut într-o veche familie aristocrată, ca al doilea fiu al lui Doxachi Hurmuzachi, pe 

domeniul familiei din Cernăuca, în regiunea istorică a Bucovinei. Tatăl său era cunoscut 

pentru faptul că oferea refugiu liderilor politici români transilvăneni persecutați, intrând în 

datorii pentru a-i putea ajuta în continuare.  

Palatul Hurmuzachi-Logotheti din Cernăuţi, în care a locuit istoricul şi omul politic 

Eudoxiu Hurmuzachi se află situat pe strada Zankovetskaya, colţ cu strada Golovna 

(Principală). În 1861 a fost ales membru în dieta Bucovinei şi Reichsratul austriac1, iar între 

anii 1864-1870 și 1872-1874 Imperiul austriac l-a numit căpitan al ţării2. La 20 februarie 1873 

a primit tilul de baron, de la împaratul austriac Francisc Iosif I pentru meritele sale ca mareșal 

al Bucovinei3. Împreună cu frații săi, Eudoxiu va deveni una dintre figurile importante 

ale renașterii naționale românești din Bucovina. Iată de ce numele său a fost acordat în urmă 

cu 8 ani unui institut românesc de excepţie. 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni (IEH), instituţie 

publică aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, în coordonarea directă a 

ministrului delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare, funcţionează pe baza Hotărârii 

de Guvern nr. 857 din 13 noiembrie 2013. Prin acest act normativ se reorganizează, se 

redefinesc şi se completează atribuţiile Institutului, care sunt derulate în conformitate cu 

prevederile Legii 299/2007 republicată, cu modificările şi completările în vigoare.  

IEH are ca scop derularea de programe pentru promovarea valorilor culturale 

româneşti, în principal în rândul etnicilor români din cadrul comunităţilor istorice româneşti 

                                                           
1 Cf. I. G. Sbiera, Enciclopedia Română, vol. II, 1900, pp. 736-739 (selectiv) 
2 Nicolae Bănescu,  Corespondența familiei Hurmuzaki cu Gheorghe Bariț, Vălenii de Munte, 1911, p. 23 
3 Teodor Bălan, Frații George și Alexandru Hurmuzachi și ziarul Bucovina, Cernăuți, 1924, p. 45 
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din afara teritoriului României. Pentru realizarea de proiecte şi programe în activitatea sa, 

Institutul colaborează cu personalităţi de prestigiu, specialişti în domeniu din ţară şi 

străinătate, cu societatea civilă contribuind la îndeplinirea scopului şi obiectivelor sale.  

Atribuţiile principale ale Institutului sunt prevăzute în art. 13 alin. 2 din Legea nr.  

299/2007 privind spirjinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările 

ulterioare. Astfel, Institutul poate deschide centre locale şi regionale, altele decât cele de la 

Crevedia şi Brăila, iar autorităţile publice locale vor acorda asistenţă necesară funcţionării 

acestora, în condiţiile prevăzute la art. 13 alin. 9 din Legea nr. 299/2007. 

În structura Institutului funcţionează Centrul european pentru limba, cultura şi 

civilizaţia românească de la Crevedia, structură fără personalitate juridică. În îndeplinirea 

atribuţiilor sale, Institutul desfăşoară următoarele activităţi: 

a) participă în cadrul comisiilor mixte Ministerul Afacerilor Externe – Ministerul 

Educaţiei Naţionale, la preselecţia persoanelor de origine română, indiferent de 

etnonimul folosit, care locuiesc în afara frontierelor României, în vederea admiterii la 

cursurile de pregătire preuniversitară, an pregătitor sau la cursurile de perfecţionare; 

b) execută alte activităţi, în legătură cu obiectivele şi atribuţiile Institutului; 

c) organizează cicluri de formare şi pregătire profesională pe problematica românilor de 

pretutindeni; 

d) organizează cursuri de specialitate, în colaborare cu organizaţiile românilor de 

pretutindeni; 

e) realizează cercetări știinţifice în domeniile de activitate ale Institutului; 

f) colaborează cu universităţi din ţară şi din străinătate, pe bază de protocoale de 

colaborare, în vederea sprijinirii comunităţilor de români şi a persoanelor de origine 

română, indiferent de etnonimul folosit, care locuiesc în afara frontierelor României; 

g) colaborează cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din 

străinătate, prin încheierea de protocoale de colaborare, în vederea sprijinirii 

comunităţilor de români şi a persoanelor de origine română, indiferent de etnonimul 

folosit, care locuiesc în afara frontierelor ţării; 

h) organizează tabere cu tematică educaţională, culturală şi spirituală pentru tinerii etnici 

români din afara graniţelor ţării în centrele aparţinătoare Institutului; 

i) desfăşoară activităţi educaţionale, culturale şi spirituale pentru comunităţile româneşti 

de pretutindeni şi poate înfiinţa biblioteci şi organiza cursuri de limbă română, cultură 

şi civilizaţie românească în cadrul comunităţilor. 
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 Pentru realizarea activităţilor sale, Institutul poate colabora, în baza unor convenţii 

civile de prestări servicii, cu cadre didactice şi personal de specialitate din cadrul 

universităţilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar din ţară şi din străinătate, al 

institutelor de cercetare ale Academiei Române şi al altor institute sau centre de pregătire 

profesională şi specialişti din domeniul cultural. 

 Principalele proiecte educaţionale și culturale desfăşurate de IEH în anii 2013-

2014 au fost4: 

- „Săptămâna Educaţiei, Culturii şi Spiritualităţii Româneşti” (Mangalia 5-11 august 

2013), organizată de către Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de 

pretutindeni împreună cu Departamentul politici pentru relaţia cu românii de 

pretutindeni în cadrul programului „Diaspora Estival 2013”. Evenimentul a fost 

dedicat profesorilor şi studenţilor din cadrul comunităţilor de români din Republica 

Moldova, Ucraina, Serbia, Ungaria, Bulgaria, Italia şi Spania, care au luat parte la 

seminarii şi dezbateri susţinute de personalităţi marcante ale culturii româneşti şi a 

avut drept scop lansarea unor dezbateri pe teme identitare: Limbă română, Istorie şi 

Civilizaţie româneşti, Geografia României, Artă românească, Spiritualitate şi Carte 

românească. 

- Sărbătorirea Zilei României în regiunea Transcarpatia, Ucraina, pe 24 noiembrie 2013. 

Evenimentele au debutat cu o slujbă organizată în cadrul bisericii ortodoxe din Apşa 

de Mijloc. Corala Armonia a Arhiepiscopiei Tomisului a susţinut un concert de 

colinde, cântece bisericeşti şi psalmi. După – amiază, în faţa statuii lui Ştefan cel 

Mare şi Sfânt din Slatina, Transcarpatia, a avut loc un moment comemorativ în cadrul 

căruia s-a depus o coroană de flori. Acţiunile au continuat în Slatina cu un spectacol în 

deschiderea căruia a fost intonat Imnul de stat al României de către Corala 

Armonia, cor bărbătesc format din 27 de membri, majoritatea diaconi, preoţi, 

absolvenţi sau studenţi la Teologie; acest cor a câştigat Olimpiada Corală Mondială, 

desfăşurată la Cincinnati (Ohio, SUA) şi alte 3 premii la Campionatul European al 

Corurilor, desfăşurat în 2013 la Graz (Austria). 

- Spectacolul “România – patria mea”, dedicat Zilei Naţionale a României a fost 

organizat pe 1 decembrie 2013 împreună cu Comunitatea română Sfântul Ştefan cel 

Mare din Atena, la Centrul Cultural “Evelpidon” al Primăriei din Atena. Spectacolul a 

fost susţinut de elevii Şcolii Româneşti din Atena, care urmează cursurile în sistem de 

                                                           
4 adaptări de pe site-ul www.ieh.ro, vizitat pe 2 ianuarie 2015, orele 17-18  

http://www.ieh.ro/
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şcoală duminicală, cu sprijinul financiar al Departamentului Politici pentru Relaţia cu 

Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. În cadrul 

spectacolului au evoluat anamblul folcloric “Tradiţii” şi cercul de teatru care îşi 

desfăşoară activitatea în cadrul comunităţii române din Atena. Alături de aceştia s-au 

aflat ca invitaţi speciali, Valentina Ungureanu, solistă de muzică populară din 

Republica Moldova, acompaniată de ansamblul folclorc “Struguraş” şi Constantin 

Țuhuț, solist de muzică populară din România, acompaniat de ansamblul folcloric 

“Actual” din Braşov. 

- Proiectul „Artă şi educaţie românească pentru copiii din Serbia” - desfăşurat în 

perioada 7-11 decembrie 2013, astfel: a) duminică 8 decembrie 2013, a avut loc 

festivitatea de încheiere a cursurilor de limbă, cultură şi civilizaţie românească, 

desfăşurate la Zajecar (Serbia) în perioada septembrie-decembrie 2013, de către 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi”, în parteneriat cu Asociaţia Unlimited Connections. 

La eveniment au participat peste 100 de persoane: copii, părinţi şi reprezentanţi ai 

comunităţii românești din Valea Timocului. Cu această ocazie, IEH şi asociaţia 

parteneră au organizat festivitatea „Moş Nicolae pentru copiii din Serbia”, care s-a 

desfăşurat la „Casa de cultură românească” din Zajecar. Copiii români i-au întâmpinat 

pe oaspeţi cu un program artistic din care nu au lipsit colindele şi o scenetă de teatru. 

La sfârşitul serbării, elevii au primit rechizite şcolare din partea IEH şi dulciuri din 

partea Asociaţiei Unlimited Connections; b) luni 10 decembrie 2013 a avut loc 

deschiderea expoziţiei de artă românească în cadrul „Casei de Cultură Românească din 

Zajecar”. Lucrările de artă expuse la Zajecar aparţin unor artişti români şi au făcut 

parte din expoziţia „Galeria Vibraţiilor Tinere”, vernisată în perioada 7 noiembrie-5 

decembrie 2013 la Palatul Parlamentului din Bucureşti, de către Asociaţia Atheneum 

în parteneriat cu Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi”. Un juriu format din specialişti în 

domeniul artei a selecţionat 27 de lucrări pentru a fi expuse în comunitatea 

românească din oraşul Zajecar; c) în cadrul seratei dedicată culturii româneşti, 

Institutul Hurmuzachi a organizat şi un spectacol de colinde susţinut de Corala 

Bărbătească Armonia din Constanţa; d) Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru 

românii de pretutindeni a deschis o bibliotecă de carte românească la Bobovo, pe 

Valea Timocului (Serbia), în cadrul parohiei ortodoxe din localitate şi sub patronajul 

protopopiatului arheipiscopiei Dacia Ripensis. Biblioteca a fost deschisă cu sprijinul 

Asociației pentru păstrarea limbii, culturii și religiei românilor (vlahilor) de pe Valea 

Moravei. În deschiderea evenimentului care a avut loc pe 10 decembrie 2013 la 
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Parohia ortodoxă română din Bobovo s-a oficiat o slujbă Te Deum şi a fost organizat 

şi un concert de colinde româneşti, psalmi şi suite corale, susţinut de Corala 

Bărbătească Armonia din Constanţa. IEH a oferit  800 de volume  de cărţi în limba 

română şi rechizite şcolare pentru 57 de copii din Valea Moravei, prezenţi la 

eveniment şi care participă la cursurile de limbă română. Toate aceste evenimente au 

încheiat seria de proiecte desfăşurate de IEH pe Valea Timocului (Serbia), pe 

parcursul anului 2013, între care se înscrie şi deschiderea pe 17 septembrie 2013 a 

cursurilor de limbă, cultură şi civilizaţie românească, precum şi inaugurarea primei 

biblioteci de carte românească, la Zajecar, în parteneriat cu Asociaţia Unlimited 

Connections şi sprijinite financiar de Departamentul Politici pentru Relaţia cu 

Românii de Pretutindeni din cadrul MAE. 

- Proiectul „Basm românesc ”, inițiat pe 1 iunie 2013 de către Institutul  „Eudoxiu 

Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, s-a concretizat într-o inedită lucrare 

semnată de copiii români din țară și din afara granițelor actuale ale României: Ucraina, 

Republica Moldova, Serbia, Grecia, Italia, Spania și Belgia. Cartea „Basm românesc ” 

a fost lansată miercuri, 28 mai 2014, la Târgul Internațional de Carte Bookfest, 

Secțiunea Bookfest Junior. Evenimentul  de lansare i-a adus aproape iubitorilor de 

carte, prezenți la Bookfest, pe autori: copiii români și profesorii lor îndrumători din 

Madrid, Tomelloso,  La Solana - Castilla la Mancha, Coslada, San Pedro del Pinatar  - 

Murcia, Gijón  - Asturia, Pamplona, (Spania),  Seregno – Lombardia, Mantova, 

Verona, Toscana, Ladispoli (Italia), Bruxelles, Mons  (Belgia), Belgrad, Veliko 

Gradiste, Petrovac, Cuprija, Bobovo, Valea Moravei (Serbia), Chișinău (Republica 

Moldova), Cernăuți (Ucraina) și din  Atena (Grecia), reprezentanții ultimelor două țări 

intrând în legătură directă cu gazdele: Zvetlana Ileana Preoteasa, director general al 

Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, Nicolae Brînzea, 

director adjunct IEH, cu ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, Bogdan 

Stanoevici, și, în egală măsură, cu toți cei prezenți. Autorii primei file a Basmului, 

respectiv elevii  și profesorii lor îndrumători, de la Palatul Național al Copiilor din 

București au primit diplome de participare la proiectul IEH “Basm românesc” din 

partea ministrului delegat pentru românii de pretutindeni, Bogdan Stanoevici și au fost 

recompensați în premii constând în cărți de către directorul general al Institutului 

„Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni,  Zvetlana Ileana Preoteasa. 

Basmul a fost prezentat de către directorul general IEH și la Madrid cu ocazia Zilei 

Internaționale a Copilului – 1 iunie, dat fiind că Spania este țara din care s-au înscris și 
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au luat parte la acest proiect 7 grupe de copii  (cele mai multe dintr-o țară). De 

asemenea, pe tot parcursul anului 2015 au avut loc festivități de premiere, organizate 

de către misiunile diplomatice ale României în cele 7 țări:  Republica Moldova, 

Ucraina, Serbia, Grecia, Italia, Spania și Belgia, în cadrul cărora atât copiilor implicați 

în acest proiect, cât și profesorilor coordonatori le-au fost înmânate diplome de 

participare, semnate de către ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, Bogdan 

Stanoevici și de către directorul general al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru 

românii de pretutindeni,  Zvetlana Ileana Preoteasa. Pe lângă diploma de participare și 

basm, copiii au primit și cărți din partea Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru 

românii de pretutindeni. În urma ecourilor pozitive pe care proiectul IEH, „Basm 

românesc”, le-a avut, numeroase alte școli în care învață copiii români de pretutindeni, 

respectiv asociații românești care organizează cursuri de weekend de limbă română, 

și-au exprimat dorința de a participa în proiecte viitoare ale Institutului „Eudoxiu 

Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni. Cartea „Basm românesc” a fost trimisă 

tuturor copiilor români din comunitățile istorice și din comunitățile românești din 

Europa care au contribuit la realizarea lui, urmând să ajungă apoi și în bibliotecile de 

limbă română din Europa, și în cele create de Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru 

românii de pretutindeni în jurul granițelor țării. Proiectul „Basm românesc” a 

contribuit, printre altele,  la identificarea noilor talente românești., care, sub 

îndrumarea profesorilor lor, au avut posibilitatea să-și cultive imaginația, să se 

exprime în limba maternă și să transpună esența basmului țării natale în valorile 

culturilor țarilor în care ei acum trăiesc. În egală măsură, proiectul IEH a facilitat 

stabilirea de noi contacte și a creat legături ce au pus bazele unor parteneriate durabile 

între şcolile cu predare în limba română și școlile de weekend unde este studiată limba 

română în afara graniţelor ţării, dar și între acestea și copiii români din interiorul 

hotarelor. Nu în ultimul rând, proiectul „Basm românesc” a dovedit că lectura și 

exprimarea printr-un act artistic îi ajută pe copiii români de pretutindeni să își dezvolte 

trăsăturile de caracter (lucru dovedit de personaje și de firul narativ al basmului), 

precum și abilităţile lingvistice în limba maternă (păstrând și, totodată, integrând 

specificul regional în contextul global multicultural). 

- În perioada 23-27 iunie 2014, Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de 

pretutindeni a derulat, în parteneriat cu Ministerul Culturii de la Chişinău, "Tabăra de 

istorie şi civilizaţie românească", dedicată etnicilor români din Republica Moldova, 

studenţi ai Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii de Stat din 
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Moldova. Proiectul a reprezentat o primă etapă în concretizarea protocolului de 

colaborare, iniţiat cu ocazia vizitei de lucru efectuate la Chişinău în perioada 21-24 

mai 2014 de către directorul general adjunct al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” 

pentru românii de pretutindeni, Nicolae Brînzea şi semnat la Bucureşti, pe 23 iunie 

2014, cu prilejul vizitei la sediul IEH a viceministrului culturii din Republica 

Moldova, Igor Şarov. Programul "Taberei de istorie şi civilizaţie românească", 

organizată la centrul IEH de la Crevedia, a inclus cursuri („Istoria Diplomației”, curs 

susținut de prof. univ. dr. Dan Petre, director general al Institutului Diplomatic Român 

și „Istoria contemporană a României”, curs susţinut de prof. univ. dr. Adrian 

Cioroianu), pe care studenţii Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii 

de Stat din Moldova le-au urmat  la Institutul Diplomatic Român, în Bucureşti, precum 

şi vizitarea unora dintre cele mai importante obiective culturale româneşti: Muzeul 

Naţional de Istorie a României, Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti", Muzeul 

Ţăranului Român, Biblioteca Naţională a României, Patriarhia Română,  (toate aflate 

în Capitala României), Castelul Peleş, Sinaia (jud. Prahova), Mânăstirea Brâncoveanu, 

Sâmbăta de Sus (jud. Braşov), unde au participat la cursul deschis al pr. conf. univ. dr. 

Ioan Mircea Ielciu: „Martiriul lui Brâncoveanu. Model de stabilitate spirituală și 

națională”, etc. De asemenea, tinerii au fost primiți la Ministerul Afacerilor Externe de 

la București, unde li s-au înmânat diplome de participare la "Tabăra de istorie şi 

civilizaţie românească", proiect IEH, semnate de ministrul delegat pentru românii de 

pretutindeni, Bogdan Stanoevici și câte două cărți din domeniul istoric din partea 

Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni. Pe parcursul 

taberei, studenții au luat parte la activităţi socio-culturale menite să crească gradul de 

informare al acestora în domenii de interes: istorie, cultură şi civilizaţie românească, 

dar şi politici europene. În egală măsură, s-au familiarizat cu mediul academic de 

dincoace de Prut şi au făcut schimb de experienţă cu studenţi de la diverse universităţi 

din România."Tabăra de istorie şi civilizaţie românească" a avut drept scop creşterea 

gradului de cunoaştere a realităţilor istorice, a valorilor patrimoniului românesc, 

precum şi conservarea şi promovarea identităţii culturale, etnice şi lingvistice în rândul 

tinerilor din Republica Moldova. 

- Tineri etnici români din Ucraina (Transcarpatia şi Cernăuţi) și Croaţia (comunitatea de 

băieşi) s-au  aflat  în perioada 26 iulie  – 01 august 2014 în “Tabăra de cultură şi 

civilizaţie românească”, iniţiată de Institutul “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de 

pretutindeni și derulată în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, 
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Ambasada României în Republica Croată, Consulatul General al României de la 

Cernăuţi și Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Româneşti din Cernăuţi. Scopul proiectului, care a adus laolaltă 27 de 

tineri din cele două ţări, însoţiţi de profesorii îndrumători, a fost acela de a crea şi de a 

menţine legătura între etnicii români, dar şi dintre aceştia şi românii aflaţi pe teritoriul 

ţării natale, prin întregirea şi aprofundarea perspectivei acestora asupra spaţiului 

românesc. Organizată la centrul IEH de la Crevedia şi la sediul Institutului din 

Bucureşti, tabăra s-a concretizat  prin cursuri de cultură și civilizaţie românească 

susținute de: prof. univ. dr. Nicolae Ilinca, prof. Lidia Mîrşanu, conf. univ. dr. Silviu 

Gabriel Barbu, inspector general Corpul de Control și Evaluare Diplomatică în cadrul 

MAE, conf.univ.dr. Paulina Popoiu, director general al Muzeului Național al Satului 

„Dimitrie Gusti”,  Ionela Prodan,   reprezentant special pentru românii de pretutindeni  

și conf. univ. dr. Dan Petre, director general al Institutului Diplomatic Român. 

Programul taberei a inclus şi vizite la unele dintre cele mai importante obiective 

turistice din Capitală: Muzeul Colecţiilor de Artă (Muzeul Naţional de Artă al 

României), Muzeul Ţăranului Român, Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul 

Memorial Tudor Arghezi „Mărţişor” (Muzeul Literaturii Române) şi Muzeul Naţional 

al Satului „Dimitrie Gusti”. De asemenea, participanţii au fost primiţi de oficialităţi 

din cadrul Parlamentului României (Senat) şi ale Ministerului Afacerilor Externe. 

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni a organizat, tot la 

Centrul IEH de la Crevedia, în perioada 4 august-11 august 2014, un nou proiect 

„Tabără de cultură și civilizație românească”, dedicat de data aceasta studenților 

români stabiliți/născuți pe teritoriul Spaniei, al Italiei și al Portugaliei.  Derulat în 

parteneriat cu Federația Asociaţiilor de Români din Europa (FADERE) și cu Episcopia 

Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei, proiectul și-a propus promovarea 

interdisciplinarităţii, prin identificarea de arhetipuri culturale şi fundamentarea 

cunoştinţelor participanților  despre valorile istorice și spirituale româneşti, în ideea 

cultivării respectului faţă de acestea şi a asumării lor în viaţa personală. Dat fiind că 

multiculturalitatea este o valoare incontestabilă atât în spații culturale cu o îndelungată 

tradiție istorică, precum și în spații culturale formate în țări cu mare aport de imigranți, 

cum este și cazul Spaniei,  al Italiei și al Portugaliei, state europene cu cele mai mari 

comunități de români, și pentru că se poate vorbi despre multiculturalitate numai 

atunci când comunitatea își păstrează identitatea națională: limba maternă, patrimoniul 

cultural, moștenirea etnofolclorică, valorile spirituale, „Tabăra de cultură și civilizație 
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românească”, organizată de IEH pentru 28 de studenți români din Spania și Italia, a 

constat în mai multe acțiuni menite să contribuie la formarea unei imagini reale despre 

actualitatea socio-culturală românească, dar și la îmbunătățirea cunoștințelor dobândite 

pe parcursul formării în domenii diverse: istorie, geografie, cultură și civilizație. 

„Tabăra de cultură și civilizație românească”, pentru studenții români din Spania și 

Italia, a adus în atenţie, în egală măsură, caraterul contemporan şi universal al 

creaţiilor literare şi al operelor dramatice prin ineditele cursuri și ateliere de teatru 

„Mari regizori, mari actori” și „Să cunoaștem și să îmbunătățim limbajul trupului” 

(dicţie, arta recitării, mimică, noţiuni despre gest şi  ţinută, introducere în structura 

operei literare clasice), dându-le un imbold participanţilor să se inspire în permanenţă 

din contemporaneitate, din freamătul vieţii care îi înconjoară, să o studieze atent şi o 

poată reda celor din jur. În acelaşi timp, proiectul a venit să le disciplineze tinerilor 

voinţa, energia, perseverenţa, astfel încât să poată răspunde  provocărilor lumii de 

astăzi prin cursuri de limba și literatura română, cursuri și ateliere de teatru românesc, 

cusuri de geografia românilor, etnografie şi elemente de folclor, etc. Exemplificări au 

venit din vizite la unele dintre cele mai importante obiective turistice din Capitală. De 

asemenea, participanţii s-au întâlnit cu oficialităţi din cadrul Parlamentului României 

(Senat) şi ale Ministerului Afacerilor Externe. 

- La solicitarea AVE – Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria (Vidin, Bulgaria), 

domnul Nicolae Marinov Pacev (Nikolay Marinov Pachev), scriitor, reprezentant al 

acestei asociații, este susținut de către Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru 

românii de pretutindeni în stagiul de documentare ce vizeză analiza comparativă a 

toponominiei româneştişși bulgăreşti de o parte şi de alta a Dunării, derulat în perioada 

21 octombrie – 1 noiembrie 2014 la București, la Biblioteca Centrală Universitară 

Carol I, București. 

- În perioada 6-10 octombrie 2014, Institutul “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de 

pretutindeni a derulat la Centrul său de la Crevedia, în parteneriat cu Ministerul 

Culturii de la Chişinău şi cu sprijinul financiar al SIF Banat-Crişana, proiectul 

informativ – formativ „Interferenţe culturale românești – Cartea în biblioteci”, care a 

reunit 40 de bibliotecari, specialişti în domeniul bibliologiei şi biblioteconomiei, din 

zonele rurale ale Republicii Moldova. Scopul proiectului a fost acela de a contribui la 

formarea continuă a  personalului care lucrează în bibliotecile basarabene și de a-l ţine 

conectat la standardele europene de organizare a muncii intr-o bibliotecă, pentru a 

deservi publicul cititor și pentru a atrage spre carte cât mai mulți tineri. De aceea, pe 
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parcursul celor 4 zile, participanții au beneficiat de cursuri de perfecționare, susținute 

graţie programului Biblionet, și de ateliere practice, în cadrul cărora au efectuat vizite 

la biblioteci – reper din spațiul bucureștean: Biblioteca Academiei Române, Biblioteca 

Naţională a României, Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi Biblioteca Centrală 

Universitară, precum şi vizite la instituţii culturale cu impact în activitatea acestora. 

Desfăşurat în perioada 6-10 octombrie 2014, la Centrul IEH de la Crevedia şi la sediul 

Institutului din Bucureşti, proiectul informativ – formativ „Interferenţe culturale 

românești – Cartea în biblioteci” se înscrie în seria acţiunilor prioritare ale Institutului 

“Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, care susţine cartea ca mesager 

al patrimoniului cultural naţional şi sprijină realizarea fondului de carte românească în 

comunitățile istorice românești. 

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni împreună cu 

Asociaţia „Şcoli pentru un viitor verde” au început joi, 20 noiembrie 2014, distribuirea 

manualelor pentru românii de pretutindeni: „Limba şi literatura română”, „Tradiţii şi 

obiceiuri românești”, precum şi manualul de „Spiritualitate românească” (însoţit de  

DVD-ul „Viţa – film documentar – manual de spiritualitate românească”). Primul 

colet de manuale a plecat spre comunitatea românească din Cipru. Au urmat Republica 

Moldova, Spania, Grecia, Marea Britanie, Franţa, Italia, Serbia, Bulgaria, Albania, 

Macedonia, Ucraina şi Croaţia. Cu sprijinul Ambasadelor României din ţările 

menţionate,  acestea vor fi puse la dispoziția asociaţiilor româneşti, care derulează 

proiecte tip “Şcoala Românească de Duminică”, parohiilor cu preoţi români, care 

susţin activităţi culturale şi spirituale, precum și bibliotecilor din sistemul public al 

statelor respective, unde urmează să fie amenajate colţuri cu carte românească. 

- „Carte pentru deţinuţii români aflaţi în sistemele penitenciare din alte ţări” – prin 

intermediul căruia deţinuţii români, care execută pedepse în alte sisteme penitenciare 

din Europa citesc cărţi în limba română, prin grija Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor şi a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni. 

Cele două instituţii partenere şi-au propus colectarea de cărţi în limba română pentru 

crearea, prin donație, a unui fond de carte destinat realizării de biblioteci pentru 

deținuții români, aflați în sisteme penitenciare din străinătate. Obiectivele proiectului 

vizează dezvoltarea universului de cunoaştere al deţinuţilor de origine română, aflaţi 

în sisteme penitenciare europene, precum şi dezvoltarea colaborării cu alte sisteme 

penitenciare din Europa, care custodiază cetăţeni români. 
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Până la 24 noiembrie 2014 – ziua începerii proiectului au fost colectate 

aproximativ 4.800 de volume. O parte dintre acestea va ajunge, în perioada următoare, 

în sistemul penitenciar spaniol, prin intermediul preoţilor misionari desemnaţi de către 

Mitropolia Ortodoxă a Europei Occidentale şi Meridionale – Episcopia Ortodoxă 

Română a Spaniei şi Portugaliei. De asemenea, vor primi cărți în limba maternă și 

deţinuţii români aflaţi în penitenciarele din Grecia, Italia, Belgia şi Marea Britanie. 

- Masa rotundă dedicată personalității lui Moise Nicoară (una dintre cele 12 figuri 

importante din istoria României, care se găsesc pe filele Calendarului IEH 2015)5, un 

prim pas în cadrul proiectului IEH „Interferențe culturale – promovarea 

personalităților românești din jurul granițelor”, al cărui scop este acela de a crește 

gradul de informare a tinerilor din țară și din afara hotarelor actuale ale României cu 

privire la susținerea cauzei românești, indiferent de timp și timpuri. La eveniment au 

participat 41 de studenți, din anii II și III de studiu ai Facultății de Drept, Universitatea 

Transilvania, Brașov. Temele discutate au fost generoase: portret Moise Nicoară, 

Românii de pretutindeni – istorie și geografie, precum și prezentarea activităților și 

structurii Ministerului Român al Afacerilor Externe și ale Institutului „Eudoxiu 

Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni (27 noiembrie 2014, la sediul Institutului 

“Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni). În cadrul proiectului „Carte 

pentru deţinuţii români aflaţi în sistemele penitenciare din alte ţări”, derulat de 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru 

românii de pretutindeni, delegația IEH a dus carte românească la Penitenciarul de 

femei din Thiva (Grecia) (2 decembrie 2014). 

- Proiectul „Cărțile călătoare”, derulat în perioada 27 noiembrie 2014-20 decembrie 

2015, în vederea colectării și distribuirii de carte românească, menită să sprijine 

asociații românești, parohii cu preoți români, care susțin activități culturale și 

spirituale în comunitățile românești din afara granițelor şi să contribuie la realizarea 

proiectului IEH „Carte pentru deținuții români aflați în sistemele penitenciare din alte 

țări”, derulat împreună cu ANP - Administraţia Naţională a Penitenciarelor6. 

Ca urmare a colectării cărţilor de pe raza județului Ialomiţa, o primă etapă a 

proiectului „Cărţile călătoare”, s-a desfășurat de Ziua Naţională a Culturii - 15 ianuarie 

2015 - la Casa de Cultură din Slobozia, în organizarea IEH și a Asociaţiei Judeţene 

                                                           
5 Moise Nicoară s-a născut la pe 30 noiembrie 1784, la Gyula (Regatul Ungariei/ Imperiul Habsburgic), a fost 

jurist, profesor, traducător, scriitor și patriot român, a tradus Supplex Libellus Valachorum Transilvaniae (Petiţia 

Valahilor din Transilvania). Manuscrisele lui Moise Nicoară se găsesc în Biblioteca Academiei Române. 
6 Sursa: www.rgnpress.ro, vizitat pe 18 ianuarie 2015, orele 12:02 

http://www.rgnpress.ro/
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Sportul Pentru Toţi, Ialomiţa, parteneri fiind Primăria Municipiului Slobozia şi 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Cărţile colectate în această primă etapă a 

proiectului „Cărţile călătoare” au fost transportate şi oferite, prin intermediul IEH, 

Asociaţiei Femeilor Românce din Grecia, cu sediul în Atena şi Asociaţiei româno - 

elene „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Aspropyrgos, care vor deschide prima 

bibliotecă de carte românească în Atena. 

Începând din 17 decembrie 2014, dr. Angel Tîlvăr este ministru delegat pentru relaţiile 

cu românii de peste hotare, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Zvetlana Ileana 

Preoteasa este din aprilie 2013 - director general al IEH, iar Nicolae Brînzea - director general 

adjunct din mai 2013.  

IEH are sediul pe Calea Victoriei, nr. 118, sector 1, București, tel. 021/3102698, 

fax: 021/3101536, e-mail: office@ieh.ro, web: www.ieh.ro. 
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Management aplicat – între 

competitivitate și funcționalitate. 
Studiu de caz. 

                                                         -Partea I- 
 

Mădălina MIHĂILĂ 

Ovidiu SOLOMON 

Abstract 

This report aims to outline the strategic architecture analysis of the XENOPS Company, a 

private company that activates within field of archival services. This company is one of the market 

leaders in the field of archiving and document management, having a promising potential for future 

development, mainly based on highly qualified staff and the provided services, which are not only 

highly qualitative, but also affordable. However, the XENOPS Company needs significant 

improvement on its strategic choices. 

The dynamic of the organizational environment is determined by a number of factors which 

would force any company to adopt self-innovative management strategies, capable of ensuring 

permanent competitive advantage and durable market presence. Achieving these two main 

goals underlines the implementation of such strategies that are in line with the social, economic, 

political, legal, cultural and natural environment. The organizational climate, the quality of 

services, the technological tools – all these are basic elements in an organization, also being an 

intrinsic part of a competitive strategy, but, their development on an internal, functional basis, 

independent of competitors’ trajectory, may only be a reflex towards a successful management, 

such as the case of XENOPS Company, that we chose to analyze in this paper, without the certainty 

of a sustainable growth, hypothesis which is verified in this study. 

In terms of used analytical tools, we decided to use SWOT and PEST analysis as key 

instruments. We also conducted an analysis of the company's core competencies, thus highlighting 

the competitive advantage that the company has on its the market segment. 

The main finding relies on the fact that the company has a rather mixed competitive 

strategy, mainly based on the transition from a cost-leadership strategy (price advantage) to a 
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manner that is focused on differentiation. Given the fact that the company’s services are constantly 

improved and updated, more and more differentiation-based issues emerge within its strategic 

architecture. Therefore, the current status of the company is more centered on the cost-leadership 

strategy. 

However, for this particular company, the problem within its strategic architecture relies 

on the lack of a centralization of all issues regarding competitive strategies. The root of the problem 

is to be found in the fact that the company’s management team makes use of a strategic approach 

that is more centered on the operational side, while not enough attention is drawn to the 

organizational external environment (competition). This means that an effort was made within 

each department towards improving its provided services, in order to gain a competitive advantage, 

but the information is not centralized and there is no market research department, focused on 

locating and attracting possible customers. The main activities of such a business department 

should be based on the competitive advantages arising in other departments and also on the 

information that is collected through market and competition analysis. Moreover, we believe that 

it is essential for the XENOPS Company to develop a marketing campaign, in order to improve its 

visibility. These strategies could help the company make a name within the industry, especially 

since XENOPS is very active in Corporate Social Responsibility. 

Introducere şi motivaţie  

Scopul acestui raport este de a analiza strategia Companiei XENOPS din punct de vedere 

al competitivităţii şi al performanţei în afaceri, legând aceste aspecte de oportunităţile pe care 

firma le are în segmentul de piaţă pe care este prezentă, precum şi abordarea pe care compania o 

adoptă atunci când vine vorba de alegerile sale legate de management. Pe baza constatărilor cu 

privire la aceste aspecte, se vor evidenţia zonele care pot fi îmbunătăţite şi vor fi formulate 

recomandări. 

Am ales să analizăm Compania XENOPS datorită faptului că aceasta este printre 

companiile private cu cel mai mare succes din România1 fiind, totodată, lider pe segmentul său de 

                                                           
1 Acest lucru reiese din informaţiile disponibile pe site-ul companiei, conform căruia firma a fost inclusă în Topul Naţional al 

firmelor private din România din 2005 şi până în prezent, realizat de către Camera de Comerţ şi Industrie. Astfel, Compania X a 

plecat de la locul 10 în Topul Naţional al firmelor private din 2005 la Locul 1 în Topul Naţional în 2008, câştigătoarea marii cupe, 

având o ascensiune notabilă şi incluzând-o între liderii de piaţă din domeniul arhivării şi managementului documentelor. În prezent, 

compania este în continuă dezvoltare a arhitecturii sale strategice, cât şi a portofoliului de clienţi.  
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piaţă. Cu toate acestea, nu există informaţii disponibile despre instrumentele manageriale pe care 

compania le foloseşte în activitatea sa de business. În acest sens, faptul că am avut şi avem 

colaborări directe cu această companie (unul dintre autori a fost angajat al companiei pe o perioadă 

lungă de timp) ne-a permis să purtăm discuţii directe cu personalul din departamentul de 

management şi să înţelegem mecanismul strategic al companiei prin observaţie directă şi 

participativă. Din lipsa unor surse bogate cu privire la strategia generală de management a 

companiei, interviurile semi-structurate aplicate atât la nivel de conducere, cât și la nivel executiv, 

s-au dovedit a fi esențiale în structurarea acestui raport.  

Acestea fiind spuse, credem că prezenta lucrare reprezintă o oportunitate de a înţelege şi 

de a propune îmbunătăţirea strategiei firmei, astfel încât Compania XENOPS să rămână şi să îşi 

consolideze poziţia de lider de piaţă în sectorul său de activitate. Totodată ar putea reprezenta un 

instrument util pentru oricine încearcă să înţeleagă şi să îmbunătăţească managementul strategic 

al unei companii private de dimensiuni medii din sectorul serviciilor. În acelaşi timp, poate 

reprezenta şi  un punct de plecare important pentru cercetări viitoare în domeniul managementului 

afacerilor din România.  

Întrebarea de cercetare 

Este arhitectura strategică a XENOPS bazată pe un management eficient de strategii 

competitive, astfel încât să asigure o creştere sustenabilă a companiei? 

Precizări metodologice 

Definiţii 

Funcționalitate 

Când vorbim de strategia companiei XENOPS la nivel funcțional, înţelegem concentrarea 

strategiei din punct de vedere intern al afacerii, în aşa fel încât compania să îşi eficientizeze 

mecanismele interne. 

 

Competitivitate 

Când vorbim de competitivitate, ne referim la concentrarea strategiei companiei în special 

pe adaptarea proceselor interne la cerinţele pieţei, date de către mişcările competitorilor.  
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De exemplu, în cazul domeniului de faţă, schimbările interne în termeni de competiţie 

trebuie făcute atât din punctul de vedere al eficientizării proceselor (funcţional/operațional), cât și 

din punctul de vedere al modului de atragere a clienţilor (competitiv). 

În teoria clasică, competitivitatea nu este altceva decât un „echilibru dinamic între eficienţă 

şi eficacitate”2. Relaţia generică eficacitate-eficienţă arată faptul că o firmă este viabilă pe piaţă în 

momentul în care nivelurile de eficienţă şi eficacitate ale sistemului său de afaceri ating fiecare cel 

puţin valori minime de performanţă. Nivelul minim al performanţei este impus de piaţă (clienţi şi 

competitori). Cu cât concurenţa este mai acerbă, cu atât este mai plauzibil ca nivelul minim de 

performanţă să fie mai ridicat. Astfel, se poate concluziona că performanţa unei afaceri viabile este 

o stare de competitivitate a firmei atinsă printr-un nivel de eficacitate şi eficienţă care îi asigură o 

prezenţă durabilă pe piaţă. Aceeaşi relaţie eficacitate-eficienţă evidenţiază şi legătura indisolubilă 

între inovare şi competitivitate. Pentru a atinge obiectivul de competitivitate planificat sau impus, 

inovaţiile la nivelul sistemului de afaceri trebuie să fie semnificative în raport cu timpul alocat 

creşterii nivelului eficacităţii şi al eficienţei. De regulă, planificarea apare în cazul liderilor de 

piaţă, iar impunerea, în cazul urmăritorilor.  

 

Arhitectură strategică 

Când vorbim de arhitectură strategică, ne referim la alegerile companiei în termeni de 

structură, obiective şi capabilităţi. Este vorba de corpul strategic pe care fiecare companie îl are, 

cu particularităţile sale.   

 

Motivarea abordării metodologice 

Raportul se bazează pe o cercetare calitativă, de tip exploratoriu. Metoda utilizată este cea 

a studiului de caz asupra Companiei XENOPS, având ca tehnici interviul semi-structurat și 

nestructurat, analiza documentelor online şi observaţia participativă. Pentru a colecta şi analiza 

datele, am folosit fişa de observaţie, precum şi trei instrumente specifice analizei mediului de 

afaceri: analiza SWOT, analiză PEST şi, de asemenea, o schemă pentru competenţele-cheie ale 

companiei (CORE COMPETENCIES). Motivul pentru care am ales ultimele trei instrumente este 

                                                           
2 Brad, S. (2014). „Principiile Managementului românesc la baza creşterii competitivităţii” în Contribuţii la conturarea unui model 

românesc de management. Petrescu, Ion (coord). Bucureşti: Ed. Expert, p. 181 
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faptul că legătura puternică dintre ele ne ajută să distingem profilul companiei în cadrul strategiilor 

competitive şi al performanţei în afaceri.  

Analiza SWOT arată poziţia curentă sau situaţia în care o companie se află în cadrul pieţei. 

În cazul nostru, am folosit acest instrument cu scopul de a descoperi caracteristicile mediului intern 

al companiei (puncte tari şi puncte slabe) şi mediului extern (oportunităţi şi ameninţări). 

Al doilea instrument ales este analiza PEST, fiindcă oferă o cercetare în profunzime a 

mediului extern analizat în Oportunităţi şi Ameninţări, incluse deja în analiza SWOT, permiţându-

ne să descoperim principalele provocări cu care firma se confruntă pe piaţă; de asemenea, această 

abordare ne-a oferit posibilitatea de a identifica potenţiale răspunsuri strategice la aceste provocări.  

Nu în ultimul rând, am ales identificarea competenţelor-cheie ale companiei cu scopul de 

a înţelege mai bine poziţionarea sa pe piaţă. Termenul se referă la principalele puncte forte sau 

avantajele strategice ale unei afaceri. Aceste core competencies reprezintă o combinaţie de 

„cunoştinţe acumulate şi capacităţi tehnice care dau unei afaceri caracterul competitiv pe piaţă”3. 

Mai mult, această abordare îi oferă cercetătorului instrumentul prin care poate vedea „cea mai bună 

şansă pentru dezvoltarea continuă a companiei şi de supravieţuire, aşa cum aceşti factori sunt ceea 

ce diferenţiază compania de competitorii săi”4. Acestea fiind spuse, analiza competenţelor de bază, 

împreună cu analiza SWOT conduc la schema de avantaje competitive pe care o companie trebuie 

să le aibă pentru a-şi consolida şi menţine poziţionarea pe piaţă. 

Limite 

Una dintre limite este legată de datele utilizate pentru analiză. 

Din cunoştinţele noastre, nu există nicio cercetare anterioară, de orice fel, despre compania 

XENOPS sau despre orice altă companie de arhivare şi management al documentelor. De 

asemenea, aşa cum se menţionează în capitolul introductiv, nu există documente disponibile care 

să conţină informaţii despre opţiunile conducerii companiei atunci când vine vorba de strategii 

competitive şi performanţă în afaceri. Astfel, pentru obținerea a cât mai multe informații, am fost 

nevoiţi să colectăm datele prin interviuri semi-structurate și nestructurate. În ciuda acestui aspect, 

                                                           
3 „the combination of pooled knowledge and technical capacities that allow a business to be competitive in the 

marketplace”. Investopedia. Core Competencies. Disponibil online la: 

http://www.investopedia.com/terms/c/core_competencies.asp; Accesat pe 9 februarie 2015. 
4 Ibid. 

http://www.investopedia.com/terms/c/core_competencies.asp
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experienţa în domeniul cercetării, precum şi istoricul colaborărilor cu firma XENOPS, ne-au ajutat 

să stabilim un caracter cvasi-obiectiv al datelor culese.  

De asemenea, credem că o viitoare cercetare bine fundamentată, încadrată în domeniul 

sociologiei organizaţiilor, ar putea completa şi îmbunătăţi rezultatele acestui raport, ajutând 

cercetătorul să depăşească limitările pe care le-am întâmpinat noi. 

O altă limitare în ceea ce priveşte sursa de informaţii este lipsa datelor financiare, date care 

ar fi putut fi utile în înţelegerea ascensiunii rapide a firmei. Totuşi, am reuşit să identificăm, în 

informaţiile publicate pe site-ul companiei, faptul că aceasta a fost premiată la nivel naţional 

privind cifra de afaceri şi profitul brut, clasându-se pe locurile 2 şi 3 din Topul naţional al firmelor 

private, fapt ce atestă succesul companiei din punct de vedere financiar. 

Trebuie de asemenea menţionat că acest raport are mai degrabă rolul de precercetare, 

piatră de temelie pentru o viitoare cercetare care să cuprindă nu doar compania XENOPS, ci şi 

celelalte companii de arhivare şi managementul documentelor de pe piaţa românească, cu 

posibilitatea declarării identităţii şi cu posibilitatea accesului la datele financiare. 

Cadru teoretic  

Pentru a înţelege opţiunea strategică a companiei în ceea ce priveşte managementul, a fost 

realizată o analiză comparată a unor teorii ce ne ajută să utilizăm concepte vitale în înţelegerea 

Companiei XENOPS, precum management, mediu organizaţional, competitivitate şi 

funcţionalitate. 

O definiţie clasică a managementului organizaţiilor este oferită de către teoreticianul Mike 

Smith, care vede managementul ca „activitatea de a determina alte persoane să transforme resurse 

în aşa fel încât să adauge valoare organizaţiei în ceea ce priveşte atingerea scopurilor 

organizaţionale”5. 

Managementul organizaţiei (prin conceptul de organizaţie se înţelege întreprindere, 

firmă, companie etc.) se bazează, este construit şi mai ales evoluează prin continuă schimbare, 

ameliorare, adecvare, adaptare şi consolidare, în funcţie de anumite condiţii generale, locale, 

particulare sau specifice. Managementul organizaţiei se situează între două extreme: standardizare 

şi individualizare. La nivel de metodă şi practică, de strategie şi acţiune, ca şi de manieră de 

                                                           
5 ”the activity of getting other people to transform resources so that the results add value to the organisation in terms of reaching 

its organisational goals” în Smith, Mike. (2011). Fundamentals of Management. London: McGraw Hill Higher Education, p. 5.  
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activare a diferitelor mecanisme de realizare a obiectivelor grupului de interese în cauză, 

managementul nu este unic, nici în totalitate diferit. Standardizarea poate fi unică sau unitară la 

nivelul aceleiaşi organizaţii, dar nu se traduce într-o filosofie şi nici în metode unice şi unitare nici 

măcar pentru două asemenea entităţi situate chiar în aceeaşi ţară sau sector de activitate.  

Opţiunea, ca şi construcţia managementului în organizaţie, sunt ele însele rezultat al 

poziţionării mai mult sau mai puţin obiective faţă de şi în situaţii contextuale particulare. Într-un 

asemenea sens putem pune problema şi aborda specificul naţional sau regional al 

managementului organizaţional, respectiv influenţa contextului şi a evoluţiei condiţiilor şi 

factorilor de influenţă asupra acestuia.  

Începuturile culturii manageriale în România apar în ultimele decenii ale secolului al XIX-

lea, sub două forme: a) preluarea concepţiilor clasicilor managementului; b) elaborarea unor lucrări 

şi studii economice româneşti originale.  

Pornind de la analiza problemelor economico-sociale de bază, de la realitatea românească 

a acelei etape, gânditorii români din secolul trecut au dovedit originalitate şi competenţă ştiinţifică 

în abordarea unei chestiuni de majoră semnificaţie, şi anume: propăşirea naţiunii române pe calea 

industrializării ţării. Pe această cale, ei au contribuit la fundamentarea teoriei economice naţionale. 

Printre ideile cu aplicabilitate la management, reţinem sublinierea făcută de reprezentanţii şcolii 

româneşti de economie, şi anume că nu poate fi vorba de o economie valabilă pentru toate ţările, 

independent de treapta de dezvoltare în care se situează, ci, dimpotrivă, este necesar ca fiecare ţară 

să-şi fundamenteze ştiinţa sa economică. Această idee îşi menţine actualitatea şi în prezent, fiind 

îmbrăţişată atât de specialiştii din domeniul ştiinţei economice, cât şi de cei ce activează pe tărâmul 

managementului. În acest sens, raportând la problematica Companiei XENOPS, alese în vederea 

realizării studiului de caz, nu putem vorbi de o formulă generală valabilă pentru tipul de 

management pe care îl abordează compania. Acest lucru rezultă în special din obiectul său de 

activitate, care are în spate o realitate a statului român, şi anume incapacitatea de gestionare a 

documentelor din instituţiile publice. Astfel, existenţa Companiei XENOPS reprezintă o nevoie 

internă de a pune la punct organizarea documentară a tuturor insituţiilor statului.   

Managementul capătă valenţe particulare şi în funcţie de mediul organizaţional specific 

fiecărei companii. O definiţie generală a acestuia descrie mediul organizaţional ca un ansamblu ce 

„include lucruri, persoane, condiţii sau influenţe care interfereazã cu funcţionarea sa. Numai cã 

unele interferenţe sunt directe, întrucât organizaţia intră sau se aflã deja în relaţie cu acei factori, 
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pe când altele sunt induse indirect de diverşi alţi factori din mediu”6. În plus, sunt distinse 

următoarele tipuri de medii: social, economic, politic, juridic, cultural şi natural, care au rolul de 

factori determinanţi ai dinamicii mediului organizaţional, ducând la o dublă determinare a 

mediului unei organizaţii: 

1. Determinare internă (care priveşte relaţiile dintre indivizi în raport cu resursele 

existente) – climatul organizaţional 

2. Determinare externă (dată de influenţa factorilor externi asupra mediului intern, adică 

asupra climatului organizaţional)7. 

Prin climat organizaţional, E. Păun (1999) înţelege „ambianţa intelectuală şi morală care 

domneşte într-un grup, ansamblul percepţiilor colective şi al stărilor emoţionale existente în cadrul 

organizaţiei. Climatul exprimă stările generate de confruntarea dintre aşteptările angajaţilor şi 

condiţiile de muncă şi de viaţă oferite de organizaţie, ...este o stare de psihologie colectivă, un 

fenomen de grup, o stare de contagiune colectivă, care se obiectivează în ceea ce am putea numi 

ambianţa umană internă a organizaţiei”8. Iată, deci, cum un rol deosebit de important în organizaţie 

este deţinut de către principala resursă a ei, şi anume, angajaţii. Din acest punct de vedere, modul 

în care aceştia performează la locul de muncă, capacitatea lor de empatie cu scopul organizaţiei 

din care fac parte, precum şi satisfacţia în raport cu ceea ce fac (şi implicit cu remuneraţia pentru 

munca depusă) sunt factori importanţi pentru produsul final al organizaţiei. În acest sens, 

economistul Albert Hirschman publică una dintre pietrele de temelie ale managementului, studiul 

numit „Exit, Voice and Loyality: Responses to Decline in Firms, Organisations and States”. Aici, 

economistul susţine faptul că oamenii (angajaţii) au două tipuri principale de reacţii ca răspuns la 

starea de dezamăgire. Una dintre ele este cea de „a se retrage din peisaj” (exit), pe când cealaltă 

presupune să ia atitudine şi să îşi exprime nemulţumirile de la locul de muncă (voice).  Un astfel 

de comportament este întâlnit şi astăzi, în mai toate companiile private ale lumii. În cazul 

României, vom vedea cum şi dacă se aplică firmei analizate9.  

O analiză la nivel de climat organizaţional presupune o cercetare la nivel micro, însă 

raportul de faţă este structurat pe o analiză macro, focusată mai degrabă pe acele determinaţii 

externe/factori care influenţează schimbarea climatului organizaţional şi, implicit, al strategiilor 

                                                           
6 Vlăsceau, 1999, p. 214. 
7 Ibid., pp. 139-140 
8 Păun, 1999, p. 115 
9 Hirschman, 1970. 
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de management adoptate de către companie. În plus, concentrarea pe factorii interni este mai puţin 

utilă în raportul de faţă întrucât „în realitate, factorul uman e direct responsabil de crearea şi 

optimizarea climatului organizaţional şi nu organizaţia în sine. Organizaţiile sunt creatoare de 

climat organizaţional numai în măsura în care schimbările apărute la nivel social, economic, politic 

determină revizuirea traseului acelei organizaţii, a scopului fundamental al acesteia, integrarea în 

posibile releţe organizaţionale”10. Astfel, o companie este răspunzătoare de schimbarea climatului 

organizaţional numai când intervin modificări de ordin extern (prin relaţionarea cu alte organzaţii).  

 

 

Opţiuni pentru analiza strategiei 

În ceea ce priveşte opţiunile pentru analiza strategiei firmei XENOPS, vom realiza acum o 

scurtă trecere în revistă a modelelor teoretice. În ceea ce priveşte profilul strategic al XENOPS, 

vom analiza datele companiei utilizând 

modelul strategiilor generice ale lui 

Michael Porter. Motivaţia utilizării 

acestui model de analiză vine din faptul 

că cele trei instrumente de analiză 

(SWOT, PEST, Core Competencies) 

furnizează doar date cu privire la 

opţiunile strategice interne ale firmei, 

neavând capacitatea de a expune strategia 

firmei privind piaţa. În acest sens, aceste 

modele de strategie sunt importante 

pentru a indica direcţia în care 

organizaţia merge în raport cu piaţa, ceea 

ce înseamnă că pot servi drept puncte de pornire în înţelegerea strategiei firmei. 

Modelul strategiilor generice (M. Porter) se referă la trei strategii principale pe care o 

societate le poate adopta în cadrul pieţei: 

 

                                                           
10 Idem. 

Imaginea 1: Modelul Strategiilor Generice al lui M. Porter. 

Sursa: http://www.coursework4you.co.uk/essays-and-

dissertations/porter-generic-strategies.php 
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1. Strategia de dominaţie prin costuri totale (Cost-leadership strategy) 

Această strategie se referă la companii care abordează conducerea orientată pe optimizarea 

costurilor de producţie (low-cost), adică axarea pe clienţii sensibili la preţ, interesaţi de costuri 

avantajoase. Aceste avantaje de cost pot fi atinse de către organizaţie prin îmbunătăţirea eficienţei 

proceselor, accesul unic la o sursă mare de materiale care implică costuri mai mici, ceea ce 

optimizează externalizarea şi deciziile de integrare pe verticală, sau evitarea totală a unor costuri. 

Dacă firmele concurente nu sunt în măsură să reducă costurile până la o sumă similară, firma poate 

fi capabilă să-şi menţină un avantaj competitiv bazat pe cost11. 

În cazul în care o companie reuşeşte să implementeze această abordare, aceasta ar trebui 

să aibă următoarele puncte tari interne: 

 „Accesul la capitalul necesar pentru a face investiţii semnificative în mijloacele de 

producţie; această investiţie reprezintă o barieră la intrarea pe piaţă, barieră pe caee multe 

firme nu o pot depăşi. 

 Îndemânare în proiectarea de produse pentru fabricarea eficientă - de exemplu, cu un număr 

mic de componente, pentru a scurta procesul de asamblare. 

 Nivel ridicat de expertiză în ingineria procesul de fabricaţie. 

 Canale de distribuţie eficiente”12. 

 

2. Strategia de diferenţiere (Differentiation Strategy) 

Strategia de diferenţiere se axează pe unicitatea produsului sau dezvoltarea serviciului. 

Aceste produse şi servicii unice sunt percepute de către clienti ca fiind fie superioare calitativ, fie 

diferite de produsele şi serviciile concurenţilor. Compania se bazează pe faptul că unicitatea 

produsului va acoperi mai mult decât preţul mai ridicat decât media pieţei.  

O firmă care alege această strategie poate avea următoarele puncte forte în mediul intern: 

 „Accesul la cercetare ştiinţifică înaltă 

 Echipă de dezvoltare de produse foarte bine pregătită şi creativă. 

 Echipă de vânzări puternică, având capacitatea de a comunica cu succes punctele forte 

percepute ale produsului. 

                                                           
11 Quick MBA. Knowledge to power your Business. Porter’s Generic Strategies. Disponibil online la: 

http://www.quickmba.com/strategy/generic.shtml/ ; Accesat pe 9 februarie 2015. 
12 Idem. 

http://www.quickmba.com/strategy/generic.shtml/
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 Reputaţie Corporate pentru calitate sau inovaţie”13. 

 

3. Strategia de Focalizare (Focus/Differentiation Strategy) 

Compania care adoptă această strategie se axează pe un segment îngust de piaţă, în cadrul 

căruia încearcă  fie adoptarea diferenţierii faţă de concurenţă, fie o conducere orientată către 

optimizarea costurilor. Companiile care aleg să se dezvolte focalizat se bucură de multe ori de un 

grad ridicat de loialitate din partea clienţilor, ceea ce poate intimida concurenţii. „De obicei, firma 

încearcă să obţină un avantaj competitiv prin inovarea produselor şi/sau de marketing de brand, 

mai degrabă decât prin eficienţă. Această orientare este cea mai potrivită pentru firmele relativ 

mici, dar poate fi folosită de orice companie. O strategie de focalizare ar trebui să vizeze 

segmentele de piaţă care sunt mai puţin vulnerabile la înlocuitori sau cazurile în care competiţia 

este cea mai slabă, pentru a produce profit peste medie”14. 

Despre Compania XENOPS 

Scurt istoric 

Compania XENOPS este o companie de dimensiuni medii, înfiinţată în anul 1996 ca o 

mică afacere, având sub 20 de angajaţi. Domeniul principal de activitate a fost legat de servicii de 

arhivare (cod CAEN 9101), în conformitate cu Legea Arhivelor Naţionale nr.16/1996, publicată 

în Monitorul Oficial al României, nr.71 din 09 aprilie 199615. Potrivit performanţelor înregistrate 

pe site, XENOPS a devenit de-a lungul anilor unul dintre liderii de piaţă în sectorul serviciilor de 

arhivare. 

Începând cu anul 2006, compania a inclus în portofoliul de servicii soluţiile de arhivare şi 

gestionare a documentelor electronice în baza ELO Digital şi până în 2007 a dezvoltat o 

infrastructură de depozitare şi manipulare arhive16. 

Mai mult decât atât, de-a lungul timpului, compania a reusit sa dezvolte noi tehnologii de 

management, în scopul de a oferi servicii de înaltă performanţă. În plus, XENOPS conduce 

                                                           
13 Idem 
14 Idem 
15 Disponibil online la:  http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/Pdf-uri/Legea%2016-2006.pdf , 

Accesat pe 9 februarie 2015/ 
16 Informaţii preluate de pe pagina de internet a firmei investigate. 

http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/Pdf-uri/Legea%2016-2006.pdf
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activităţile sale într-o locaţie echipată tehnic la cei mai înalţi parametri, având aprobarea Arhivelor 

Naţionale din România. 

Astăzi, Compania XENOPS reprezintă una dintre cele mai mari afaceri de servicii de 

arhivare din mediul privat românesc, cu peste 200 de angajaţi şi un spaţiu suficient de mare pentru 

depozitare. 

Ca o motivaţie filosofică a activităţii, compania şi managerii săi cred în „necesitatea 

obiectivă a creşterii rolului Arhivelor Naţionale ca singura instituţie autorizată să administreze 

patrimoniul naţional de arhivă”17. De asemenea, ei cred că numai o echipă puternică de 

profesionişti, bine instruită, „ce are la dispoziţie mijloace tehnice de înaltă performanţă, poate fi 

implicată în valoarificarea reală a societăţii, putând să contribuie la păstrarea identităţii naţiunii - 

documentele de arhivă”18. 

Structura organizaţională şi serviciile oferite 

Structura 

La începutul anului 2014, Compania XENOPS era structurată astfel: 

 Pe departamente: 

Departament Nr. salariaţi 

ARHIVARE 140 

DEPOZIT  12 

LOGISTICĂ 26 

IT 7 

ADMINISTRATIV 16 

TRANSPORT 8 

 Total 209 

Tabel 1. Structura companiei XENOPS pe departamente_2014 

Sursa: R.U. Compania XENOPS 

 

 Pe vârstă (”companie tânără”): 

VÂRSTA MEDIE  35.63437   

SUB 30  94 0.449761 

30-39  23 0.110048 

                                                           
17 Declaraţia consilierului ştiinţific al Companiei. 
18 Declaraţia Managerului General al Companiei. 
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40-49  43 0.205742 

50-69  22 0.105263 

PESTE 70  2 0.009569 

Tabel 2. Structura companiei XENOPS pe categorii de vârstă_2014 

Sursa: R.U. Compania XENOPS 

 Conducerea Companiei XENOPS este structurată astfel: 

- Manager General 

- Director Executiv 

- Director IT&C  

- Manager tehnic 

- Consilier Ştiinţific  

- Manager financiar 

- Manager cercetare şi dezvoltare 

 

Nu există acţionari.  

 

Serviciile oferite 

Compania XENOPS oferă 6 servicii principale: 

 

1. Arhivarea fizică 

Această activitate se referă la prelucrarea documentelor cu scopul de a le gestiona şi de a le 

utiliza într-o manieră eficientă. Procesul în sine are şase paşi:  

 Întocmirea nomenclatorului arhivistic.   

 Fondarea 

 Ordonarea documentelor 

 Constituirea unităţilor arhivistice 

 Inventarierea documentelor 

 Selecţionarea documentelor19 

                                                           
19 Informaţii preluate de pe pagina de internet a firmei investigate. 
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2. Arhivarea electronică 

La cerere, documentele arhivate fizic pot şi digitalizate. Acest process are trei paşi: 

 Pregătirea documentelor 

 Scanarea documentelor 

 Indexarea/arhivarea documentelor20. 

Pentru aceste la care sunt supuse documentele, Compania oferă soluţii software şi hardware în 

funcţie de fiecare tip de document (indiferent de formatul acestuia). În acest sens, datorită 

multitudinii de documente atipice (mari mari de A3), compania a decis să achiziţioneze utilaje 

profesionale special, precum I2S Copibook, SmartLF C140 (pentru documente până la formatul 

A0) precum şi scanner-ul ATIZ (pentru scanarea cărţilor foarte mari).  

 

3. Transport/relocare 

Compania XENOPS dispune de autoutilitare modern, echipate special pentru transportarea 

documentelor. De asemenea, Compania pune la dispoziţie şi un serviciu de curierat pentru 

transportul documentelor21. 

 

4. Depozitare/Gestiune 

Acest serviciu se împarte în trei categorii: 

 Depozitarea documentelor: Compania pune la dispoziţia clienţilor posibilitatea de a 

deoozita fondul arhivistic în încăperi special amenajate pentru depozitare şi protehare a 

documentelor, cu sistem de eliminare de microorganismelor, patogenilor şi ciupercilor. 

Aceste depozite sunt dotate cu: sistem de securitate, acces pe bază de card magnetic, 

senzori de mişcare şi de fum, supraveghere video cu înregistrare permanent, staţie automată 

                                                           
20 Idem. 
21 Idem. 
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de monitorizare Metrilog (având şi transmisiune GSM) pentru măsurarea umidităţii şi 

temperaturii22.   

 Gestionarea documentelor: sistematizarea fondurilor arhivistice şi construirea 

instrumentelor de evidenţă and manage the recording instruments (PV de predare-primire, 

ghiduri de raft şi depozit, register de evidenţă curentă şi depozit). Acest serviciu permite 

Companiei să pună la dispoziţie beneficiarului documente în format fizic, electronic, în 

timp scurt şi respectând toate prevederile legale23.  

 Curierat: transportarea documentelor în format fizic cerute de către beneficiar la sediul 

acestuia, cu ajutorul autoutilitarelor Companiei XENOPS.  

  

5. Consiliere tehnică  

Pentru acest serviciu, Compania XENOPS pune la dispoziţie o sală de studiu şi un punct 

de informare echipat cu lucrări şi jurnale de specialitate ce pot fi consultate de către oricine este 

interesat. Acestea sunt principalele direcţii în care Compania XENOPS oferă consiliere: 

a. Întocmirea (actualizarea) nomenclatorului.  

b. Evaluarea materialului documentar 

c. Organizarea şi desfăşurarea de cursuri de specialitate certificate.   

d. Elaborarea procedurilor de management al documentelor 

e. Sistematizarea fondurilor arhivistice  

f. Amenajarea depozitelor de arhivă24. 

 

1. Formare profesională  

Începând cu anul 2015, Compania este certificată ANC (CNFPA) să organizeze cursuri de 

funcţionar-documentare, pe durata a 160 de ore (dintre care 60 de teorie şi 100 de ore de practică). 

                                                           
22 Idem. 
23 Idem. 
24 Idem. 
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--Sfâșitul primei părți-- 

În partea a doua vom prezenta studiul de caz, realizat prin intermediul instrumentelor de 

analiză a afacerii, precum și prin intermediul instrumentelor sociologice. În plus, vor fi prezentate 

și rezultatele și concluziile studiului.  
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