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Ziua Romilor sărbătorită la CONNECT ALL  
– Codlea, 6 – 7 aprilie 2019 

 
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) împreună cu Primăria Municipiu-
lui Codlea au organizat cu ocazia Zilei internaționale a Romilor, la Codlea evenimentul in-
tercultural CONNECT ALL, în zilele de 6 - 7 aprilie 2019. 
 
Evenimentul a debutat cu piesa de teatru pentru copii ”Cele 3 fire de aur” pusă în scenă de  
Trupa de teatru pentru copii Albinuța, spectacol ce s-a încheiat cu o horă a prieteniei copii-
lor romi și neromi din Codlea. 
Adulții s-au așezat la masă să dezbată probleme spinoase ale societății: a avut loc o dezba-
tere cu tema ”Măsuri afirmative pentru combaterea marginalizării romilor” la care au par-
ticipat reprezentanți ai instituțiilor publice și ONG-urilor din județ, deopotrivă romi și ne-
romi, moderarea a fost asigurată de Valeriu Nicolae, personalitate de etnie romă, fost se-
cretar de stat, activist rom implicat permanenet în activități de voluntariat pentru copiii 
care trăiesc în celebrele ghetouri din Ferentari. 
Piesa de teatru ”Marea rușine” pusă în scenă de actori romi și neromi ai Teatrului Excelsior 
București a lasat mulți dintre spectatori pe gânduri ca urmare a sensibilității subiectului 
abordat: istoria robiei romilor și implicații sociale contemporane, având la bază cercetări 
istorice și sociale din domeniu.  
La finalul primei zile am sărbătorit pe ritmuri alerte împreună cu Connect-R, om (r)om 
asumat, așa cum s-a vazut, iubit de codleni, indiferent de etnia acestora. 
A doua zi, petrecerea a continuat cu spectacole ale românilor, romilor și ceangăilor prin 
prezența scenică a ansamblului ”Măgura Codlei”, elevii Liceului ”Ioan Pascu”, trupa excep-
țională a elevilor de la Școala Generală nr 5 din Sacele ”Romano Step” și ”Ansamblul Kek-
nefelejcs” din Săcele. 
Locuitorii Municipiului Codlea s-au putut delecta la final cu vizionarea a două filme despre 
romi: documentarul ”Ultimul căldărar” și filmul artistic "Pisica albă, pisica neagră", în regia 
lui Emil Kustuirica. 
 
 
Evenimentul care a avut peste 5000 de participanți s-a desfășurat în cadrul proiectului 
“Muncă, Asumare, Legalitate pentru integrare și Nediscriminare – MALIN” implementat de 
Primăria Municipiului Codlea în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului 
Brașov (ADDJB), Universitatea Spiru Haret (USH), SC Redis Consult SRL Râșnov, Asociația 
Îngrijiri Acasă și Liceul Teoretic Ioan Pascu Codlea în perioada 29 august 2017 – 28 august 
2020 și are ca obiective specifice: 



 

 
1. Să îmbunătățească nivelul de incluziune educațională a 50 de elevii din cartierul 

Mălin, aparținând minorității rome, prin combaterea decalajelor sociale care cresc 
riscul de abandon scolar și analfabetism. 

2. Să crească nivelul de ocupare a 278 de persoane din cartierul Mălin aparținând mi-
norității rome și combaterea decalajelor de participare pe piața muncii formală 
comparativ cu populația majoritară. 

3. Crearea a 81 de locuri de muncă inclusiv înființarea și dezvoltarea a 5 afaceri locale 
proprii. 

4. Să îmbunătățească starea socială și de sănătate a 556 de persoane aparținând mi-
norității rome din Cartierul Mălin prin creșterea accesului la servicii sociale și de 
sănătate preventive și curative. 

5. Să îmbunătățească conditiile de locuit pentru 150 de familii defavorizate din punct 
de vedere economico-social. 

6. Să sprijine 175 de familii de etnie romă din comunitatea marginalizată Malin în 
reglementarea actelor de proprietate și susținerea acestora în dobândirea unor 
drepturi de asistență socială.  

7. Reducerea gradului de discriminare, promovarea egalității și a multiculturalismu-
lui. 

 
 
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Capital Uman 2014 – 
2020. 
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Director executiv ADDJB      
 
 
 


