
AsociaŃia pentru Dezvoltare Comunitară Cumpăna va construi din fonduri 
europene 8 locuinŃe sociale pentru romi  

 
 
 
AsociaŃia pentru Dezvoltare Comunitară 
Cumpăna, înfiinŃată de World Vision Romania, a 
caștigat în parteneriat cu Primăria Cumpăna și 
Consiliul Local, primul său proiect European de 
anvergură: “Construirea de locuinŃe sociale 
pentru 8 familii de romi din localitatea 
Cumpăna.  Cei peste  250.000 de euro 
provenind din fondurile PHARE vor fi folosiŃi nu 
numai pentru a le construi romilor case, dar și 
pentru a-i integra în comunitate și a le reclădi 
încrederea în autorităŃile locale și populaŃia 
română majoritară.    
 
Integrarea romilor este o problemă cu care se 
confruntă întreaga Europă, iar România nu face 
excepŃie de la regulă.  Cumpăna este o comună situată  la doar 5 km de ConstanŃa, în care 
trăiesc aproape 400 de cetăŃeni  de etnie romă. Majoritatea nu au beneficiat în niciun fel de 
efectele pozitive generate de succesul economic înregistrat în ultimii ani, de comuna în care 
locuiesc.  Romii se confruntă în continuare, cu sărăcia, analfabetismul, lipsa locuinŃelor, lipsa unei 
calificări și a experienŃei la locul de muncă. În rândul adolescentelor de etnie romă, sarcina  este 
un lucru obișnuit. 
 
Doar 1% din romii din Cumpăna trăiesc într-o casă decentă. Restul și-au ridicat din chirpici, 
piatră, cartoane și alte materiale recuperate de la construcŃiile demolate, câte o încăpere mică, 
în care dorm la grămadă, mamă, tată, fiică, bunici și nepoŃi, într-un singur pat sau chiar direct, pe 
podea. Aceste locuinŃe improvizate nu au toaletă sau apă curentă. 
 
“Niciunul dintre părinŃii romi nu știe să citească sau să scrie. Când trebuie să dea o declaraŃie, o 
scriu eu și ei semnează punându-și  amprenta pe foaie. În ultima vreme, au început să își trimită 
copiii la școală, dar numărul elevilor de etnie romă este încă destul de mic”, a declarat Cornelia 
Mircea, o tânără de etnie romă care este membru al AsociaŃie de Dezvoltare Comunitară și 
consilier în cadrul primăriei Cumpăna, pe problemele romilor.  Cornelia este înscrisă în 
proiectul “A doua șansă”, prin intermediul căruia romii analfabeŃi sau cei care au abandonat 
școala, au acces, în ciuda vârstei înaintate, la educaŃie.  
 
Lipsa educaŃiei îi împiedică pe romi să își găsească un serviciu bine plătit. De aceea, unii recurg la 
furt și sfârșesc la închisoare. În general, familiile de romi din Cumpăna supravieŃuiesc cu doar 
220 RON (US$70) pe lună, bani proveniŃi din alocaŃiile copiilor și ajutorul social. Având în 
vedere sărăcia în care se trăiesc, nu este de mirare că  mulŃi dintre copii de etnie romă sunt 



obligaŃi să zgârme în pământ după bucăŃi de fier vechi  pe care părinŃii le vor vinde pentru a 
cumpăra mâncare.  
   
Grupul de IniŃiativă constituit de World Vision la Cumpăna, în cadrul Proiectului de Dezvoltare 
Comunitară, le va oferi acestor copii și familiilor lor, un viitor mai bun. 
 
“AsociaŃia de Dezvoltare Comunitară din Cumpăna s-a înfiinŃat pentru a răspunde nevoii 
comunităŃii de a accesa fondurile europene și de a mobiliza cetăŃenii comunei. A fost voia lui 
Dumnezeu să aplicăm și să căștigăm acest proiect, care sperăm să fie doar începutul unei 
activităŃi viitoare, mai ample și foarte productive”, a afirmat preotul Ion Soare, care este nu 
numai președinte al AsociaŃiei, dar și omul care derulează în comunitate, Proiectul “Cristos 
împărtășit copiilor” și supraveghează bunul mers al cantinei sociale.   
 
O parte din membrii asociaŃiei care au contribuit la scrierea proiectului, au beneficiat de 
participarea la cursuri de specialitate, înlesnite de World Vision.  O altă parte, împreună cu 
asistenŃii sociali ai primăriei, vor implementa proiectul și vor monitoriza familiile de romi care se 
vor muta în locuinŃele sociale.   
 
AsociaŃia a sprijinit populaŃia de etnie romă din comună, făcând 80  de acte de identitate pentru 
romii care nu aveau, donând hrană, haine și ajutându-i pe unii dintre ei să ajungă la spital, când au 
avut probleme de sănătate.  
 
“Primăria a cofinanŃat proiectul cu suma de 52,725 de euro, a efectuat anchetele sociale și se va 
implica în preselecŃia și selecŃia beneficiarilor. PHARE a dat 200.000 de euro.  Suntem conștienŃi 
că opt case nu vor rezolva în întregime problemele populaŃiei de etnie romă din Cumpăna, dar 
acest proiect încearcă să integreze romii în comunitate, calificându-i pe beneficiarii locuinŃelor 
sociale într-o meserie din domeniul  construcŃiilor, astfel încât aceștia să participe activ la 
construirea caselor și încurajându-I să își trimită copiii la școală”, a declarat Marcela Avram, 
referent social superior la Primăria Cumpăna și asistent manager pe proiectul în cauză.  
 
Cele 8 locuinŃe sociale în suprafaŃă de 65 m2  fiecare, vor avea 4 camere, o bucătărie și una sau 
două băi. Familiile de romi vor fi obligate să plătească doar costul utilităŃilor și vor deveni 
poprietari ai caselor după 5 ani de zile de folosintă, în condiŃii civilizate, a cladirilor. Familiile care 
nu vor respecta condiŃiile de igienă și vor distruge spaŃiul în care locuiesc, vor fi evacuate și în 
locul lor vor intra alte familii de romi nevoiașe.  
 
“Cea mai mare problemă a concetăŃenilor mei romi este mentalitatea. În Cumpăna, romii trăiesc 
încă organizaŃi în clanuri și urmează ordinele sefilor de clan, chiar dacă aceștia le cer să comită 
acte ilegale. Supunerea oarbă faŃă de acești șefi de clan survine ca urmare a lipsei de încredere a 
romilor în autorităŃile locale și în români. Romii se simt dispreŃuiŃi și și-au pierdut speranŃa într-
o viaŃă mai bună”, a precizat Mitu Stan, consilier local al Primăriei pe problemele romilor și 
membru al AsociaŃiei.  
 



“Acest proiect este foarte important pentru întreaga comunitate fiindcă va schimba mentalitatea 
romilor. Văzând că li se construiesc case, romii vor începe să creadă că, într-adevăr, comunitatea 
vrea să-I ajute. Își vor recăpăta încrederea în cei din jur.  Dacă vor avea un loc decent în care să 
trăiască se vor simŃi respectaŃi ca fiinŃe umane, sunt sigur că vor avea foarte mare grijă de casele 
primite”, a adăugat Mitu Stan. 
 
Primăria lucrează la un proiect similar, care urmarește atragerea fondurilor europene pentru 
construirea a încă 10 locuinŃele sociale pentru romii din Cumpăna.  
 
AsociaŃia de Dezvoltare Comunitară a implementat deja un proiect mai mic  în Cumpăna: “Vrem 
să trăim într-un mediu curat” . În cadrul acestui proiect, World Vision a donat mesele, bancile și 
pavelele din parcul central al comunei, dar membri comunităŃii au fost cei care au muncit să 
amenajeze parcul.  
 
“Membrii asociaŃiei sunt foarte mândri de comuna lor. Se poate vedea asta din perseverenŃa cu 
care scriu proiecte și caută fonduri pentru a-și dezvolta comunitatea”, a declarat Loredana 
Giuglea, manager zonal World Vision - Biroul ConstanŃa.  
 
Proiectul de Dezvoltare Comunitară din judeŃul ConstanŃa a început în 2001 și se va încheia în   
anul 2012. În cadrul proiectului, la Cumpăna s-a înfiinŃat AsociaŃia, s-au deschis un centru 
comunitar, o cantină socială, s-au organizat diverse cursuri pentru copii și părinŃi, serbări, 
activităŃi recreative și a fost încurajată permanent iniŃiativa oamenilor de a se implica, de a 
continua activităŃile derulate de organizaŃie după  încheierea proiectului. 


