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SCURTĂ DESCRIERE PROIECTULUI 
Proiectul CCSI –Model de intervenție în procesul de incluziune și 

abilitare a romilor vizeaza cresterea incluziunii si abilitarea populatiei 

romilor la nivelul a trei localitati: Polovragi (jud. Gorj), Ciucurova (jud. 

Tulcea) si Hamcearca (jud. Tulcea).  

Obiectivele proiectului sunt: furnizarea de servicii integrate unui 

numar de minim 900 beneficiari, prin intermediul a 3 centre                

comunitare de servicii integrate; implementarea unui program de 

imputernicire locala a romilor pentru un numar de minim 450             

persoane; si implementarea unui program de combatere a              

discriminarii si promovare a dialogului intercultural, adresat unui 

numar de minim 900 persoane. Prin activitatile desfasurate, pe            

termen lung, programul va contribui in mod semnificativ la reducerea 

disparitatilor economice si sociale in randul populatiei la nivel local 

precum si la imputernicirea romilor pentru a participa activ la pro-

cesul de luare a deciziilor. 

Prin serviciile oferite in cadrul centrelor comunitare de resurse si prin 

activitatile de imputernicire a romilor si implementarea activitatilor 

in domeniul combaterii discriminarii si promovare a dialogului inter-

cultural, propunerea de proiect respecta si recunoaste valorile de 

baza ale UE si se constituie ca parte integranta in politicile generale, 

in special in domeniile educatie, sanatate, ocupare, afaceri sociale, 

locuire antidiscriminare si antigypsism.  

Activitatile proiectului vizeaza in special romii ca grup tinta dar nu 

exclud alte persoane care traiesc in conditii economice similare,  

considerate persoane vulnerabile. Abordarea interculturala constutu-

ie un element cheie in implementarea proiectului avand in vedere 

mediul intercultural existent la nivelul comunitatilor selectate in     

proiect astfel incat promovarea intelegerii reciproce va contribui la 

combaterea prejudecatilor de ambelor parti.  

Prin modelul de interventie propus, proiectul va genera o schimbare 

pozitiva pe termen lung, contribuind astfel la promovarea incluziunii 

sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare pre-

cum si la cresterea accesului romilor la servicii integrate de calitate 

precum și creșterea calității acestor servicii.  

Totodata, prin activitatile proiectului, se urmareste abordarea main-

streaming, respectiv integrarea romilor in activitatile societatii si 

evitarea masurilor care risca sa adanceasca segregarea sau sa creeze 

noi forme de segregare si se vor sprijini activ masurile de desegre-

gare.  

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

“CREȘTEREA INCLUZIUNII ȘI ABILITAREA ROMILOR” -Alocarea            

tematică A – Proiecte de furnizare servicii, gestionat de Fondul           
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Interviu cu dl Daniel Radulescu, Presedinte Sastipen  

Daniel Radulescu, este un expert de 

etnie roma, fondator al asociatiei 

Sastipen, este doctor in sociologie,   

cu peste 25 de ani experienta in pro-

iecte si programe adresate populatiei 

vuknerabile de etnie roma, experienta 

in mediere sanitara si dezvoltare co-

munitara, experienta de peste 20 de 

ani in domeniul advocacy si relatii cu 

autoritatile publice, fost presedinte al 

Agentiei Nationale pentru Romi—

Guvernul Romaniei, initiatorul               

programului de instruire a tinerilor romi 

in domeniul medical,   experienta de peste 15 ani in programe 

de cercetare care au vizat starea de sanatate a populatiei de 

etnie roma, accesul la servicii de sanatate, experienta de peste 

15 ani in procesul de realizare recomandari de politica publica 

in domeniul incluziunii romilor. In cadrul acestui proiect este 

responsabil de componenta de advocacy si dezvoltarea 

relatiilor e parteneriat cu diferiti factori interesati pentru                

asigurarea implementarii proiectului si idetificarea oportunitatilor 

pentru asigurarea sustenabilitatii proiectului.  

I. Avand in vedere experienta dvs. profesionala si luand in            

considerare calitatea de initiator al proiectelor ce vizeaza 

abordarea integrate a problematicii romilor, cum apreciati activi-

tatile derulate pana in prezent la nivel comunitar in cadrul 

acestui proiect?  

DR:  Pentru mine, acest proiect inseamna o continuare a pro-

cesului de testare a metodologiilor de lucru adaptate nevoilor 

comunitatilor locale, metodologii de lucru initiate de Sastipen 

inca din anul 2010, perioada in care am inceput sa dezvoltam 

centrele comunitare de servicii integrate. Imi aduc aminte ca 

primul proiect initiat de noi nu avea nici o sansa de izbanda. In 

perioada 2009-2010, era o utopie sa credem ca o echipa           

comunitara alcatuita din mai multi experti, cu fise de post difer-

ite, pot lucra impreuna pe principiu abordarii integrate a 

problemelor beneficiarilor din comunitati vulnerabile. Intr-adevar 

a fost foarte greu sa lucram cu primele echipe si sa livram in 

cadrul unor containere modulare servicii integrate adaptate 

nevoilor membrilor comunitatii. Cel mai greu a fost sa lucram cu 

medicii care nu intelegeau ca in aceste centre nu acem operatii 

pe cord ci ca mai degraba oferim servicii de consiliere medica-

la. Apoi lucratorii comunitari ( mediatori sanitari si Scolari, facili-

tatori comunitari) aveau foarte multe retineri in a colabora.           

Credeau ca munca lui este mai importanta decat munca co-

legului. Pot continua cu expemplele, insa cert este faptul ca am 

reusit sa testam metodologii de lucru care au ajutat colegii din 

acest proiect sa lucreze in echipa. Manualul CCSI realizat in 

cadrul acestui proiect descrie simplu care sunt atributiile lucra-

torilor din centre si cum se relationeaza intre ei. In acest pro-

iect, cum era si de asteptat, in primele luni de functionare, co-

legii mei au lucrat doar la etapa de construire si consolidare a 

echipei. Sincer, se putea si mai bine insa trebuie sa luam in 

calcul si faptul ca in acest proiect ne-am confruntat cu o mare 

problema si anume COVID 19. Asta ne-a determinat sa luam in 

calcul alte metode de lucru care sa tina cont de masurile de 

protective impuse de autoritatile competente insa in acelas timp 

sa raspunda si nevoilor beneficiarilor. Am trecut peste pan-

demie, colegii mei au desfasurat activitatile in conformitate cu 

cererea de finantare si au reusit sa isi atinga indicatorii pana in 

prezent, chiar au depasit indicatorii asumati. Eu nu pot decat sa 

le             multumesc pentru eforturi, pentru ca au inteles me-

canismul de lucru si pentru ca s-au expus riscului de imbolnavi-

re constienti fiind de faptul ca acest proiect este o necessitate 

pentru comunitate.  

I. Daca ar fi sa reluati acest proiect, ce ati face diferit?  

DR: Nu cred ca ne putem intoarce in timp si sa gandim altfel 

acest proiect. Proiectele sunt menite sa dezvolte metodologii de 

lucru, sa testeze tehnici de lucru, sa creeze premisele altor 

proiecte. Eu le spun colegilor mei ca un proiect incepe atunci 

cand se termina. Atunci cand oamenii sunt obisnuiti cu acel tip 

de servicii si atunci cand acestia constientizeaza ca serviciul 

dezvoltat la nivel comunitar este benefic lor. Eu cand scriu pro-

iecte nu ma gandesc la faza de implementare ci ma gandesc la 

faza de asigurare a sustenabilitatii. Insa ca sa raspund la in-

trebarea dvs., daca as avea posibilitatea sa ma intorc in timp, 

clar as pune mai mult acentul pe pregatirea echipelor de asis-

tenta medicala comunitara si dotarea lor cu echipamente de 

protectie impotriva imbolnavirilor. COVID 19 a fost o lectie 

pentru toata lumea si ne-a demonstrat ca nu suntem pregatiti 

sa facem fata situatiilor pandemice. Teama, panica, inducerea 

in eroare, victimizarea, au fost termeni cu care am operat in 

acest timp. Cea mai buna scuza ca sa nu iti faci treaba era, 

citez: am intrat cu o persoana suspecta COVID 19 si trebuie sa 

stau in carantina pana aflu daca sunt sau nu infectat. Nu aveai 

ce sa spui in sitiatia asta. Insa am invatat sa lucram si on-line. 

Trebuie sa vedem si partea buna. Am lansat proiect prin inter-

mediul unei intalniri on-line, virtual. Am organza sedinte de  

lucru cu colegii din centre si partenerii in format on-line, am 

comunicat cu beneficiarii tot on-line. Am tinut cursuri on-line. 

Deci, eu nu cred in realuarea proiectelor si facut altceva ddiferit. 

Menirea proiectelor este tocmai sa experimentezi si sa dezvolti 

metodologii de lucru. Da, pe viitor  clar ca vom folosi lectiile 

invatate din acest proiect si vom perfectiona interventiile.  

I. Cum vedeti sustenabilitatea acestui proiect? 

DR: Asa cum am spus, proiectele incep atunci cand se termina 

finantarea. In cazul nostru, eu cred ca acest proiect va avea 

continuitate deoarece inca de la scrierea acestuia a fost 

prevazuta metodologia de continuare a activitatilor. APL va 

prelua activitatea de asistenta medicala comunitara in conformi-

tate cu HG 324/2019, oamenii sunt deja formati in aceste ocu-

parii, containerele modulare vor fi preluare de APL insa in ca-

drul acestora vor functiona si ONG-urile ce vor fi infiintate in 

cadrul proiectului. Aceste ONG-uri vor face parte din reteaua 

Sastipen si vor avea menirea sa continue munca ce imputer-

nicire a membrilor comunitatii si sa sprjine procesul de co-

municare dintre acestia si reprezentatii APL. In plus, Sastipen si 

IPP va asigura asistenta tehnica permanent, inclusiv prin im-

plicarea acestora ca parteneri in proiectele ce vor urma. 

Sastipen nu este organizatia care dupa ce se termina proiectul 

pleaca din comunitate si uita de ea. Noi ne bazam mult pe 

relatiile interumane si aici putem sa spunem ca am legat o 

relatie de prietenie cu reprezentatii APL, cu colegii nostrii de la 

nivel local si mai ales cu membrii comunitatii.  

Va mulltumim si va uram succes in continuareI 

CUVANT INAINTE  
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CENTRUL COMUNITAR DE SERVICII INTEGRATE  este un 

serviciul dezvoltat la nivel local, in parteneriat public/privat, 

adresat populatiei aflate in risc de excluziune sociala si care 

contribuie la identificarea de oportunități și resurse necesare 

pentru participarea persoanelor vulnerabile în mod deplin la 

viața economică, socială și culturală a societății, precum și la 

procesul de luare a deciziilor care privesc viața și accesul lor la 

drepturile fundamentale.  

CENTRUL COMUNITAR DE SERVICII INTEGRATE  are drept 

misiune creșterea accesului  persoanelor vulnerabile la servicii 

din domeniile asistenței sociale, educației, ocupării, sănătății și 

locuirii, precum și creșterea calității acestor servicii, obiectiv 

care va contribui la cresterea stimei de sine si cresterea calitatii 

vietii beneficiarilor nostrii.  

Serviciile livrate in cadrul CENTRULUI COMUNITAR DE SER-

VICII INTEGRATE sunt:  

• Asistență juridică pentru obținerea documentelor de identi-

tate (certificat de naștere, carte de identitate).  

• Activități de stimulare a participării școlare și prevenirii 

abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii în ciclul primar 

și secundar, precum și pentru reintegrare școlară.  

• Sprijin pentru participarea romilor în învățământul post-

liceal (inclusiv învățământul profesional și tehnic) prin 

măsuri de tipul consilierii educaționale, programelor de 

mentorat și tutorat.  

• Activitati de evaluare, informare și consiliere vocațională 

(inclusiv sprijin pentru pregătirea CV-ului și transmiterea de 

aplicații pentru obținerea unui loc de muncă); 

• Activitati de mediere pentru inserția pe piața muncii și 

păstrarea locului de muncă. 

• Asistenta pentru participarea la cursuri de formare           

profesionala organizate de furnizori acreditati de  formare, 

evaluarea și certificarea competențelor dobândite în           

contexte non-formale.  

• Implementarea unui program de furnizare a serviciilor  

medicale primare, diagnosticare si tratare a patologiilor 

identificate prin intermediul medicilor angajati in proiect si 

al furnizorilor de servicii medicale contractati.  

• Implementarea unui program de asistenta medicala             

comunitara prin intermediul mediatorului sanitar si asisten-

tului medical comunitar, bazat in special pe organizarea de 

campanii de informare, educare si constientizare a popu-

latiei cu privire la importanta prevenirii imbolnavirilor.  

• Asistență juridică pentru clarificarea situației locative si 

asistenta oferita beneficiarilor in procesul de dobandire a 

autorizatilor de realilitare/constructie de locuinte, racordare 

la reteaua de utilitate publica.  

Pe langa serviciile livrate beneficiarilor in domeniul sanatatii, 
educatiei, ocuparii, locuirii si social, CENTRELE COMUNI-
TARE DE SERVICII INTEGRATE , prin echipele comunitare, 

vor sprijine membrii comunitatii cu romi in procesul de implicare 
si participare activa la viata comunitatii prin implementarea a 

doua programe instruire si mentorat adresate tinerilor si 
femeilor de la nivel  local, respectiv:  

PROGRAMUL DE PREGATIRE COMPLEXA A TINERILOR 

ROMI 

Prin implementarea acestui program se urmareste crearea unei 

mase critice de tineri romi de la nivel local care sa poata sa 

actioneze si sa participe activ în societate si sa reprezinte cu 

succes interesele comunitatii la diverse întâlniri  locale, jude-

tene, nationale.  

Programul va fi structurat în patru module de pregatire: 

• Dezbatere: (comunicare; limbaj non-verbal, persuasiune, 
feed-back; constructia argumentului si a contraargumen-
tului; dezbateri); 

• Leadership: (rolul conducerii si abilitatile de conducere; 
conducerea grupurilor de lucru la nivelul comunitatii, efi-
cienta a muncii în echipa; dezvoltarea abilitatilor de negoci-
ere; planificare, organizare, implementarea si evaluarea 
activitatilor); 

• Dezvoltarea comunitara locala; lucru in comunitatile din 
care provin; 

• Drepturile omului, activism civic.   
Prin intermediul acestei activitati se urmareste, pe de o parte, 

cresterea stimei de sine, si pe de alta parte, dezvoltarea capac-

ităților tinerilor romi, la nivel individual, dar și colectiv, în ve-

derea participării active la procesul de luare a deciziilor.  

CLUBUL FEMEILOR SI TINERELOR ROME 

Prin implementarea acestui program se urmareste dezvoltarea 

capacitatilor femeilor si tinerelor rome de la nivel local de a 

participa activ la viata comunitatii, contribuind la cresterea 

stimei de sine si imputernicirea acestora de a deveni un actor 

important in  procesul de comunicare cu cu actorii locali im-

plicati in procesul de luare a deciziilor.  

PROGRAM DE SUPORT PENTRU MEMBRII GRUPULUI DE 

LUCRU LOCAL AL ROMILOR 

Programul contine o serie de sesiuni de instruire in domeniile 

dezvoltare comunitara, comunicare si advocacy, leadership, 

realizarea propunerilor de finantare, realizarea recomandarilor 

de politica publica locala, urmate de o campanie de                   

constientizare a acestora cu privire la necesitatea de a se impli-

ca active in viata comunitatii, militand pentru drepturile romilor 

si egalitate de sanse.    Programul de suport adresat membrilor 

comunitatilor cu romi active in GLL consta in pregatirea aces-

tora pentru a deveni un partener de dialog in relatia cu          

reprezentatii autoritatii locale in procesul de planificare startegi-

ca a planurilor de actiune ce vizeaza incluziunea populatiei de       

etnie roma bazat pe nevoile reale ale comunitatilor locale.  

Serviciile integrate se înscriu în cadrul general de acțiuni multidimen-

sionale ale procesului de incluziune socială prin care se asigură                

oportunitățile și resursele necesare pentru participarea persoanelor 

vulnerabile în mod deplin la viața economică, socială și culturală a 

societății, precum și la procesul de luare a deciziilor care privesc viața 

și accesul lor la drepturile fundamentale.  (Legea asistentei sociale 

292/2011, cap.4, sectiunea 1, art,53, alin.1).   

DESCRIEREA ACTIVITATILOR DERULATE LA NIVEL COMUNITAR IN CADRUL PROIECTULUI  
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DESCRIEREA ACTIVITATILOR DERULATE IN PERIOADA IULIE-SEPTEMBRIE IN CADRUL PROIECTULUI  

A.2.1. Asistență juridică pentru 
obținerea documentelor de 

identitate (certificat de 
naștere, carte de identitate, 
etc) 

In perioada raportata, membrii echipei CCSI (facilitatorul comunitar, mediatorul sani-
tar si asistentul medical comunitar) au continuat procesul de catagrafiere a populatiei 

prin care au identificat persoane care nu detin documente de identitate. Persoanele 
identificate au primit consiliere si asistenta din partea consilierilor juridici in procesul 
de obtinere a actelor de identitate. Conform contractului, juristii angajati in cadrul pro-

iectului au incheiat activitatea in luna august 2022. 

Conform rapoartelor de activitate, pana in prezent am reusit sa obtinem urmatoarele 
rezultate: 

Numar de beneficiari care au obtinut acte de identitate: 95 

De mentionat este faptul ca activitatea de identificare si asistenta pentru obtinerea 
actelor de identitate este o activitate permanenta in cadrul proiectului si in lipsa juris-

tilor, activitatea a fost preluata de catre coordonatorii CCSI care, in colaborare cu 
juristii din cadrul primariilor partenere in proiect, vor oferi consiliere si asistenta benefi-
ciarilor. 

A.2.2. Activități de stimulare a 
participării școlare și preve-

nirii abandonului școlar/
părăsirii timpurii a școlii în 
ciclul primar și secundar, 

precum și pentru reinte-
grare școlară 

In perioada raportata, mediatorii scolari din cadrul celor trei centre de servicii integrate 
au desfasurat activitati specifice de mediere scolara in vederea stimularii participării 

școlare și prevenirii abandonului școlar/părăsitii timpurii a școlii în ciclul primar și 
secundar, precum și pentru reintegrare școlară. Astfel, mediatorii scolari au urmarit 
participarea elevilor la orele de curs, au comunica cu elevii si parintii cu privire la im-

portanta educatiei si continuarea studiilor, au comunicat cu profersorii in vederea 
identificarii situatiilor elevilor in risc de abandon scolar, au urmarit participarea elevilor 
la orele organizate in sistem on-line, au planificat activitati extrascolare in vederea 

promovarii multiculturalitatii si nediscriminarii. 

In cadrul acestei activitati, cu ocazia celebrarii zilei copilului, la nivelul fiecarei unitati 
de invatamant au fost organizate evenimente cu participarea tuturor copiilor din cele 3 

unitati scolare. 

In plus, expertul advocacy a comunicat permanent cu ISJ in vederea identificarii unor 
solutii pentru organizarea la nivelul unitatilor de invamanat de la nivel local de cursuri 

tip „sansa a doua”. 
A.2.3 Sprijin pentru participarea 

romilor în învățământul 

postliceal (inclusiv 
învățământul profesional și 
tehnic) prin măsuri de tipul 

consilierii educaționale, 
programelor de mentorat și 
tutorat. 

In acesta perioada de raportare, mediatorii scolari au continuat procesul de 
catagrafiere a tinerilor absolventi de studii gimnaziale si au organizat sesiuni de con-

siliere educationala pentru continuarea studiilor in invatamantul postliceal/vocational. 

Coordonatorii CCSI si expertul advocacy au comunicat permanent cu ISJ in vederea 
identificarii unor solutii pentru  includerea tinerilor imn sistemul de invatamant liceal 

(seral) si vocational. 

A.2.4. 

  

  

  

  

 A.2.5. 

Activitati de evaluare, infor-
mare și consiliere 

vocațională (inclusiv sprijin 
pentru pregătirea CV-ului și 
transmiterea de aplicații 

pentru obținerea unui loc 
de muncă). 

 Activitati de mediere 

pentru inserția pe piața 
muncii și păstrarea locului 
de muncă 

In perioada raportata, expertii pe ocupare din cadrul CCSI au continuat procesul de 
realizare a bazei de date cu persoane aflate in cautarea unui loc de munca si au or-

ganizat sesiuni de consiliere individuala cu beneficiariipentru integrarea acestora pe 
piata muncii. In plus, expertii ocupare au mentinut comunicarea cu posibilii angajatori 
de la nivel local pentru a identifica oportunitatile de ocupate. 

Expertul advocacy a mentinut comunicarea cu cu reprezentatii AJOFM pentru a stabili 
modalitatile  de colaborare care sa vina in sprijinul populatiei din cele trei localitati 
tinta, din punct  de vedere al formarii profesionale si insertie pe piata muncii. 
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DESCRIEREA ACTIVITATILOR DERULATE IN PERIOADA IULIE-SEPTEMBRIE IN CADRUL PROIECTULUI  

A.2.6. Asistenta pentru participarea la 
cursuri de formare profesionala 
organizate de furnizori acreditati de 
formare, evaluarea și certificarea 
competențelor dobândite în con-
texte non-formale 

In perioada raportata, coodonatorii CCSI si expertii ocupare din cadrul CCSI au continuat 
procesul de identificare a oportunitatilor de formare profesioala oferita la nivel judetean de 
catre diferiti furnizori de formare profesionala. Din pacate, datorita situatiei Pandemiei 
COVID 19, in perioada raportata nu au existat oportunitati de formare profesioala la nivel 
judetean cu participare fizica la cursuri. Expertul advocacy a comunicat cu AJOFM in ve-
derea identificarii oportunitatilor de formare profesionala oferite la nivel judetea din fonduri 
nerambursabile si urmeaza ca in perioada urmatoare sa stabilim parteneriate cu furnizorii si 
sa includem in programele de formare vocationala si beneficiari din cele trei localitati tinta. 

A.2.7. Implementarea unui program de 
furnizare a serviciilor medicale 
primare, diagnosticare si tratare a 
patologiilor identificate prin inter-
mediul medicilor angajati in proiect 
si al furnizorilor de servicii medicale 
contractati 

In acesta perioada de raportare, medicii angajati in cadrul CCSI au continuat procesul de 
furnizare a serviciilor medicale primare, diagnosticare si tratare a patologiilor identificate in 
randul membrilor grupului tinta.   Principalele activitati derulate de medici au fost: anamneza, 
EKG, masurare glicemie, examen clinic general, prescriere tratament, mica chirurgie, in-
struirea beneficiarului in legatura cu masurile terapeutice si profilactice, recomandari pentru 
ingrijiri medicale la domiciliu, servicii medicale preventive si profilactice si referiri pentru 
consultatii la servicii de specialitate. 

In plus, prin intermediul furnizorului de servicii de screening, 390 de persoane au beneficiat 
de analize medicale, recoltare probe sange. 

In baza buletinelor de analize medicale, medicii au comunicat cu medici specialisti pentru 
sprijinirea beneficiarilor. 

A.2.8 Implementarea unui program de 
asistenta medicala comunitara prin 
intermediul mediatorului sanitar si 
asistentului medical comunitar, 
bazat in special pe organizarea de 
campanii de informare, educare si 
constientizare a populatiei cu 
privire la importanta prevenirii im-
bolnavirilor 

In perioada raportata, in cadrul programului de asistenta medicala comunitara, mediatorii 

sanitari si asistentii medicali comunitari au implementat urmatoarele activitati: identificarea 

problemelor medico-sociale ale beneficiarilor prin catagrafierea populatiei; actiuni de edu-

catie pentru sanatate si profilaxia bolilor cu focus pe COVID 19, mobilizarea beneficiarilor 

pentru participarea la programele de vaccinari, controale medicale profilactice, implemen-

tarea de activitati specifice promovarii sanatatii reproducerii si planificarii familiale; 

acordarea de sprijin beneficiarilor in vederea inscrierii pe lista unui medic de familie; facili-

tarea comunicarii dintre personalul medical si beneficiari in vederea cresterii accesul la ser-

viciile de sanatate. 

A.2.9 Asistență juridică pentru clarifi-
carea situației locative si asistenta 
oferita beneficiarilor in procesul de 
dobandire a autorizatilor de realili-
tare/constructie de locuinte, 
racordare la reteaua de utilitate 
publica 

In perioada raportata, juristii din cadrul CCSI au oferit beneficiarilor informatii necesare in 
procesul de dobandire a autorizatilor de realilitare/ constructie de locuinte, racordare la re-
teaua de utilitate publica. Ca urmare a catagrafierii persoanelor cu nevoi de intocmire a 
statutului locativ, s-a constatat ca o parte dintre acestia locuiesc in case mostenite de la 
parinti fara sa detina nici un act care sa dovedeasca proprietatea, o parte nu au resurse 
financiare sa demareze procedurile legale (succesiune) in cazul caselor mostenite de la 
parinti care au decedat si care detineau acte de proprietate, probleme legate de delimitarea 
hotarelor terenurilor aflate in proprietate sau concesiune si o parte care si-au construit case 
fara autorizatii de constructii pe terenuri ocupate abuziv (domeniul public, in zone inunda-
bile, in zona de pasune, in zona ocolului silvic, pe terenuri private aflate in litigiu cu mosten-
itori, etc) si care nu au sanse legale de trecere in legalitate. Autoritatile locale din cele trei 
localitati sprijina in totalitate procesul initiat de juristii centrelor comunitare de servicii inte-
grate pentru a clarifica situatile juridice a spatiilor de locuit insa sunt cazuri in care autorita-
tea locala nu poate interveni deloc, necesitand interventia instantelor de judecata. Din punct 
de vedere al nevoilor, marea majoritate a beneficiarilor au nevoie de sprijin financiar pentru 
acoperirea costurilor necesare demersurilor, respectiv costuri pentru asistenta juridica in 
instanta, costuri legate de taxele notariale in cazurile de succesiune, legalisazi documente, 
extrase de carte funciara, costuri emitere avize si evaluari, costuri cadastru, s.a. Din pacate 
proiectul nu poate acoperi aceste solicitari si din acest motiv procesul de consiliere si suport 
este limitat. 

Conform contractului, juristii angajati in cadrul proiectului au incheiat activitatea in luna au-
gust 2022. 

Conform rapoartelor de activitate, pana in prezent am reusit sa obtinem urmatoarele re-
zultate 

Numar de beneficiari care au beneficiat se servicii se locuire: 70. 

De mentionat este faptul ca Asistență juridică pentru clarificarea situației locative si asistenta 
oferita beneficiarilor in procesul de dobandire a autorizatilor de realilitare/constructie de 
locuinte, racordare la reteaua de utilitate publica este o activitate permanenta in cadrul pro-
iectului si in lipsa juristilor, activitatea a fost preluata de catre coordonatorii CCSI care, in 
colaborare cu juristii din cadrul primariilor partenere in proiect, vor oferi consiliere si asisten-
ta beneficiarilor. 

A.2.10 Dezvoltarea de parteneriate cu 
factori interesati in vederea asig-
urarii serviciilor integrate adresate 
beneficiarilor (AJOFM, DSP, ISJ, 
Consilii Judetene, Furnizori acredi-
tati de formare, angajatori, s.a) 

In perioada raportata, expertul advocacy a continuat procesul de implementare a activitatilor 
care sa contribuie la semnarea unor parteneriate cu diferiti factori interesati, organizand 
intalniri cu reprezentatii AJOFM Tulcea si AFOFM Gorj, intalniri cu reprezentantii ISJ Tulcea 
si ISJ Gorj, intalniri cu reprezentatii CJ Tulcea si CJ Gorj, intalniri cu reprezentatii asociatiilor 
neguvernamentale de la nivel judetean care militeaza pentru incluziunea romilor, intalniri cu 
reprezentatii Institutiei Prefectului Judetului Gorj si Institutiei Prefectului Judetului Tulcea.  
De mentionat este faptul ca institutiile mai sus mentionate sustin activitatile derulate in ca-
drul proiectului si, chiar daca inca nu au semnat un parteneriat oficial, prin reprezentatii 
desemnati de conducerea institutiilor, participa activ la toate activitatile in care sunt solicitati. 
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A.3.5 Livrarea sesiunilor de formare 
in cadrul programului de pre-

gatire complexa 

A treia  sesiune de formare din programul de pregatire complexa a fost livrata de 
P1 in perioada 12-19 iunie 2022, Hotel Palace-Sinaia, cu participarea a unui 

numar de 57 de participanti. La sesiunile de instruire au participat si coordonato-
rii CCSI precum si expertul M&E al PP. 

A.3.6 Monitorizarea activitatii 
cursantilor 

In perioada de raportare, expertii P1 si coordonatorii CCSI (PP) au comunicat 
permanent cu tinerii implicati in programul de instruire si au oferit suport in pro-

cesul de organizare a activitatilor de voluntariat de la nivel local. In plus la nivelul 
CCSI au fost organizate intalniri cu participarea facilitatorilor comunitari (PP),  
expertilor P1 si tinerii implicati in programul de pregatire complexa, intalniri in 

care tinerii au aprofundat cunostintele legate de procesul de dezvoltare comuni-

A.4.2 Realizarea unui instrument de 
evaluare pre si post implemen-

tare campanie prin care va 
masura impactul. 

In perioada raportata, expertii P1 au continuat procesul de documentare si eval-
uare a nivelului de cunostinte al participantelor cu privire la drepturile cetatenes-

ti, egalitate de sanse, participarea femeilor si tinerelor roma la procesul de luare 
a deciziilor. 

Pe baza raportului de documentare, expertii in domeniul nediscriminarii au reali-

zat materialele necesare implementarii campaniilor adresate membrilor comuni-
tatii si au realizat un chestionar necesar masurarii impactului campaniei de con-

A.4.3. Organizarea unei campanii de 
constientizare a femeilor si 

tinerelor rome cu privire la 
drepturile cetatenesti, egalitate 
de sanse, participarea femeilor 

si tinerelor roma la procesul de 
luare a deciziilor 

 Campania de constientizare a femeilor si tinerelor rome cu privire la drepturile 
cetatenesti, egalitate de sanse, participarea femeilor si tinerelor roma la pro-

cesul de luare a deciziilor a fost implementata in perioada iulie – septembrie 
2022. 

In cadrul campaniei au fost distribuite brosuri si pliante cu informatii despre 

drepturile cetatenesti,nediscriminare si participare la procesul de luare a deciz-
iilor. 

A.4.4 Organizarea de cursuri de 
instruire in domeniile: co-

municare, participare la pro-
cesul de luare a deciziilor, 
leadership, dezvoltare comuni-

tara, activism civic/militantism, 
etc 

 In perioada raportata expertii P1 au continuat procesul de instruire a femeilor si 
tinerelor rome  din cele 3 localitati. 

Astfel, au fost organizate cursuri de instruire impartite in trei module dupa cum 
urmeaza: 

Modulul 1 – comunicare, leadership 

Modulul 2 – activism si participare la procesul de luare a deciziilor 

Modulul 3 – dezvoltare comunitara 

In total, in cele 3 localitati, au fost instruite un numat de 162 de femei si tinere 

A.4.5. 

 

Organizarea unui grup de initi-
ativa al femeilor si tinerelor 

rome, ca organism informal de 
reprezentare a intereselor 
acestora in relatie cu diferiti 

factori interesati de la nivel 
local (APL, ONG-uri, s,a). 

In perioada raportata, expertii P1 cu sprijinul facilitatorului comunitar (PP) si 
coordonatori CCSI (PP) au continuat activitatea de lucru cu  grupurile de initiati-

va al femeilor si tinerelor rome din cele 3 localitati. 

In luna septembrie, experii P1 au definitivat procesul de constituire a grupurilor 
de initiativa locala a femeilor si tinerelor rome, ca organisme informare de re-

prezentare a intereselor locale in relatia cu APL. 

A.4.6 Oferire de suport membrelor 
grupului de initiativa in pro-

cesul de realizare de reco-
mandari autoritatilor compe-
tente in vederea imbunatatirii 

situatiei copiilor, femeilor si 
tinerelor rome aflate in risc de 

In perioada raportata, expertii P1 au organizat lunar   intalniri de lucru, cu partici-
parea  membrelor grupului de initiativa organizate la nivel local. In cadrul intal-

nirilor expertii P1 au oferit suport membrelor grupului de initiativa in procesul de 
realizare de recomandari in vederea imbunatatirii situatiei copiilor, femeilor si 
tinerelor rome aflate in risc de excluziune sociala. 
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A.5.2. Instruirea membrilor GLL in 
domeniile: dezvoltare comuni-

tara, comunicare si advocacy, 
leadership, realizarea 
propunerilor de finantare, re-

alizarea recomandarilor de 
politica publica locala. 

In perioada raportata, expertii P1 cu sprijinul coordonatorilor CCSI (PP) si a facil-
itatorilor comunitari (PP) au continuat procesul de instruite a membrilor GLL. 

Astfel, au fost organizate cursuri de instruire impartite in trei module dupa cum 
urmeaza: 

Modulul 1 – comunicare, leadership si advocacy. 

Modulul 2 – realizarea recomandarilor de politica publica 

In total, in cele 3 localitati, au fost instruiti un numat de  62 membrii GLL. 

In perioada urmatoare este planificat modulul 3- scrierea propunerilor de finan-

tare. 

  

A.5.3 Realizarea recomandarilor de 
politica publica locala cu par-

ticiparea membrilor GLL 

In perioada raportata, membrii GLL cu suportul facilitatorilor comunitari au con-
tinuat procesul de culegere de informatii de la nivel comunitar. Cu suportul ex-

pertilor P1, s-a realizat raportul de evaluare a nevoilor comunitati si s-a realizat 
primul draft a recomandarilor de politica publica locala ce urmeaza a fi analizate 
in cadrul unor intalniri de lucru cu reprezentatii APL. 

La finalul lunii august, experti PP si expertii P1 au sprijinit membrii GLL sa final-
izeze si sa inainteze recomandarile de politica publica locala. 

A.5.4 Organizarea de dezbateri la 
nivel local cu participarea fac-

torilor de decizie (primar, 
membrii Consiliului Local) in 
vederea constientizarii aces-

tora cu privire la necesitatea 
adoptarii de politici publice 
locale in beneficiul comunitati-

lor vulnerabile cu rom 

In luna iulie au fost organizate intalniri de lucru la nivel local cu participarea 
membrilor GLL in vederea stabilirii unui calendar al dezbaterilor locale care sa 

fie inaintat APL. Ca urmare a acestor intalniri, expertii P1 au realizat o adresa de 
inaintare catre APL prin care a comunicat calendarul propus pentru intalnirile/
dezbaterile ce urmeaza a fi organizate in cadrul proiectului in vederea adoptarii 

planurilor locale de actiune. 

  

A.5.5. Participarea la sedintele de 
lucru ale Consiliului Local si 

punerea pe agenda de discutii 
a recomandarilor de politica 
publica in domeniul incluziunii 

romilor in vederea adoptarii. 

in luna septembrie au fost organizate 3 dezbateri locale cu participarea re-
prezentatilor APL si CL  in care s-au analizat recomandarile propuse de membrii 

GLL si s-a agreat calendarul intalnirilor cu membrii consiliilor locale in vederea 
pregatirii propunerilor de proiecte de consiliu local. 

A.5.6. Realizarea a 2 recomandari de 
politica publica judeteana in 

domeniul inclizunii romilor si 
promovarii egalitatii de sanse 
si nediscriminarea romilor. 

In perioada raportata, expertii PP si expertii P1 au realizat recomandarile de 
politica publica judetene in domeniul incluziunii romilor. Urmezeaza ca in              

perioada urmatoare expertii PP si Expertii P1 sa implementeze o campanie de 
advocacy in vederea asumarii acestor recomandari de catre membrii Consiliilor 
Judetene. 

A.6.1. Realizarea si multiplicarea de 
materiale informationale care 

vor fi distribuite in cadrul even-
imentelor organizate cu partici-
parea membrilor grupului tinta. 

Expertii PP au a realizat o serie de materiale informationale necesare implemen-
tarii campaniei de constientizare a romilor cu privire la modul de afirmare a  

drepturilor, modalitatilor de accesare a serviciilor si participare la procesul de 
luare a deciziilor la nivel local. Materialele finale realizate sub forma unei brosuri 
si a unui pliant cu titlul „HAI SĂ NE CUNOAȘTEM DREPTURILE ȘI              

ÎNDATORIRILE CETĂTENEȘTI!”  a fost mutiplicat si distribuit coordonatorilor 

A.6.2. Organizarea de evenimente 
tematice cu participarea mem-

brilor grupurilor tinta. 

In cadrul proiectului au fost organizate 3 evenimente culturale cu participarea 
membrilor grupului tinta, respectiv; 

19 iulie 2022, organizare eveniment localitatea Polovragi (GJ) 
28Iulie 2022, organizare eveniment cultural Ciucurova (TL) 
15 August 2022, organizare eveniment cultural Hamcearca (TL) 

In cadrul evenimentelor culturale au fost expuse tablouri puse la dispozitie de 
catre Centrul National de Cultura al Romilor si au fost organizate discutii cu par-
ticipantii. 

In cadrul evenimentelor au fost distribuite pliante si brosuri cu tema „HAI SĂ NE 
CUNOAȘTEM DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE CETĂTENEȘTI!”. 
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A.6.3. Organizarea de vizite in comuni-
tate si distribuirea de materiale 

informationale. 

Incepand cu luna iulie, membrii echipelor CCSI s-au deplasat in comunitatile cu 
romi din cadrul proiectului si au distribuit membrilor comunitatii pliante si brosuri 

cu titlul „HAI SĂ NE CUNOAȘTEM DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE 
CETĂTENEȘTI!”, organizand in acelasi timp sesiuni de discutii individuale cu 
membrii comunitatii cu privire la temele abordate. 

A.6.4. Organizarea de dezbateri locale 
cu participarea membrilor 

grupurilor tinta. 

In perioada de raportare au fost organizate 3 dezbateri locale cu tema 
„Afirmarea drepturilor etatenesti si asumarea participarii la procesul de luare a 

deciziilor” cu participarea membrilor grupului tinta. In cadrul evenimentelor au 
fost dezbatute principalele probleme cu care se confrunta membrii grupului tinta 
in domeniul respectarii drepturilor cetatenesti si nediscriminare. 

Calendarul dezbaterilor: 

9 August 2022, localitatea Polovragi, nr. participanti 32 

11 August 2022, localitatea Hamcearca, nr. participanti 27 

12 August 2022, localitatea Ciucurova, nr. participanti 26 

A.6.5. Organizarea de campanii de 
informare a membrilor grupurilor 

tinta cu privire la modalitatile de 
accesare a drepturilor si partici-
pare la procesul de luare a 

deciziilor la nivel local. 

In perioada de raportare, membrii echipelor CCSI au desfasurat activitati de 
informare, educare si constientizare a membrilor comunitatilor cu romi din cele 3 

localitati cu privire la privire la modalitatile de accesare a drepturilor si participare 
la procesul de luare a deciziilor la nivel local. 

Au fost distribuite pliante si brosuri si au fost initiate discutii de grup si individuale 
cu beneficiarii. 

A.7.2 Realizarea si multiplicarea de 
materiale informationale care vor 

fi distribuite in cadrul evenimen-
telor stabilite. 

In luna iulie, bazat pe raportul referitor la  cunostintelor neromilor cu privire la 
cultura si caracteristicile membrilor comunitatilor cu romi,  expertul antidis-

criminare PP a realizat  o brosura si un pliant cu tema TRĂIM ÎN ACEIAȘI CO-
MUNITATE, HAI SĂ NE CUNOAȘTEM! 

Materialele au fost multiplicate si distribuite coordonatorilor CCSI. 

A.7.3. Organizarea de evenimente 
tematice cu participarea romilor 

si neromilor din localitate. 

In cadrul proiectului au fost organizate 3 evenimente culturale cu participarea 
membrilor grupului tinta, romi si neromi, respectiv; 

19 iulie 2022, organizare eveniment localitatea Polovragi (GJ) 

28Iulie 2022, organizare eveniment cultural Ciucurova (TL) 

15 August 2022, organizare eveniment cultural Hamcearca (TL) 

In cadrul evenimentelor culturale au fost expuse tablouri puse la dispozitie de 

catre Centrul National de Cultura al Romilor si au fost organizate discutii cu par-
ticipantii. 

In cadrul evenimentelor au fost distribuite si pliante si brosuri „TRĂIM ÎN 
ACEIAȘI COMUNITATE, HAI SĂ NE CUNOAȘTEM!. 

A.7.6. Organizarea de sesiuni de infor-
mare a membrilor grupurilor tinta 

cu privire la promovarea nedis-
criminarii, eliminari prejudecatilor 
si stereotipurilor fata de romi. 

Incepand cu luna iulie, membrii echipelor CCSI s-au deplasat in localitatile din 
cadrul proiectului si au distribuit membrilor comunitatii  pliante si brosuri cu titlul 

TRĂIM ÎN ACEIAȘI COMUNITATE, HAI SĂ NE CUNOAȘTEM! organizand in 
acelasi timp sesiuni de discutii individuale cu membrii comunitatii cu privire la 
temele abordate. 

A.8.3. Realizarea efectiva a materiale-
lor ce vor face parte din tool-kit. 

In luna iulie, coordonatorul componenta realizare instrumente antidiscriminare, 
expertul antidiscriminare si expertul componentei advocacy au finalizat procesul 

de realizare a materialelele tool-kit-ului   adresat personalului din cadrul APL, 
lucratorilor/voluntarilor din cadrul societatii civile, personalului unitatilor de 
invatamant si alte categorii de personal care activeaza in servicii publice. Materi-

alul a fost discutat si cu expertii P1 care au ca sarcina  de a monitoriza punerea 
in practica a prevederilor legislative in domeniul nedscriminarii. 

A.8.4 Formatarea si multiplicarea tool-
kitului 

  

Materialele realizate de catre expertii PP au fost transmise catre firma castiga-
toare a licitatiei de multiplicare a materialelor informative in cadrul proiectului 

care a prezentat echipei PP o forma de prezentare si a multiplicat materialul. 

A.8.5. Lansarea tool-kitului in cadrul 
unui numar de 2 evenimente de 
lansare organizate la nivel jude-
tean. 

In luna August, au fost organizate doua evenimente judetene de lansare a tool-
kitului adresat personalului din cadrul APL, lucratorilor/voluntarilor din cadrul 
societatii civile, personalului unitatilor de invatamant si alte categorii de personal 
care activeaza in servicii publice. 

12 August 2022, Tulcea, eveniment organizat in parteneriat cu ISJ Tulcea, 32 
prticipanti. 

16 August 2022, Gorj, eveniment organizat in parteneriat cu ISJ Gorj si Asociatia 

Partida Romilor ProEuropa -Filiala Judeteana Gorj, 36 participanti. 
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A.9.2 Realizarea efectiva a materialelor ce 
vor face parte din ghid. 

Expertii PP au a realizat o serie de materiale informationale necesare implementarii cam-
paniei de constientizare a romilor cu privire la modul de afirmare a drepturilor, modalitatilor 
de accesare a serviciilor si participare la procesul de luare a deciziilor la nivel local. Materi-
alele finale realizate sub forma unei brosuri si a unui pliant cu titlul „HAI SĂ NE CUNO-
AȘTEM DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE CETĂTENEȘTI!” si „DREPTURILE CE-
TATENESTI ALE FEMEILOR  DIN ROMÂNIA ȘI TOT CE TREBUIE SĂ ȘTIM DESPRE 

A.9.3. Formatarea si multiplicarea ghidului Forma in lucru a brosurilor si a pliantelor a fost transmisa firmei care a castigat licitatia 
pentru multiplicarea de materiale informationale. Acesta a prezentat echipei PP o forma a 
celor doua materiale si cu aprobarea PP acestia au multiplicat materialele care ulterior au 
fost predate coordonatorilor CCSI pentru a fi distrbuite beneficiarilor. 

A.9.4. Organizarea unui numar de 3 even-
imente de lansate a ghidului la nivel 
local, sub forma de dezbatere lo-
cala, cu participarea membrilor gru-
pului tinta. 

In cadrul proiectului au fost organizate 3 evenimente culturale cu participarea membrilor 
grupului tinta, respectiv; 

19 iulie 2022, organizare eveniment localitatea Polovragi (GJ) 
28Iulie 2022, organizare eveniment cultural Ciucurova (TL) 
15 August 2022, organizare eveniment cultural Hamcearca (TL) 

In cadrul evenimentelor culturale au fost expuse tablouri puse la dispozitie de catre Centrul 
National de Cultura al Romilor si au fost organizate discutii cu participantii. 

In cadrul evenimentelor au fost distribuite si pliante si brosuri titlul „HAI SĂ NE CUNO-
AȘTEM DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE CETĂTENEȘTI!” si „DREPTURILE CE-
TATENESTI ALE FEMEILOR  DIN ROMÂNIA ȘI TOT CE TREBUIE SĂ ȘTIM DESPRE 
ACESTEA” 

A.9.5. Diseminarea ghidului in cadrul cam-
paniei de constientizare a romilor cu 
privire la modul de afirmare a drep-
turilor, modalitatilor de accesare a 
serviciilor si participare la procesul 
de luare a deciziilor la nivel local, in 
cadrul activitatilor organizate la 
Clubul Femeilor Rome, diseminate 
prin intermediul activitatii CCSI 

 Incepand cu luna iulie, membrii echipelor CCSI s-au deplasat in comunitatile cu romi din 
cadrul proiectului si au distribuit membrilor comunitatii pliante si brosuri cu titlul „HAI SĂ NE 
CUNOAȘTEM DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE CETĂTENEȘTI!” si „DREPTURILE CE-
TATENESTI ALE FEMEILOR  DIN ROMÂNIA ȘI TOT CE TREBUIE SĂ ȘTIM DESPRE 
ACESTEA”organizand in acelasi timp sesiuni de discutii individuale cu membrii comunitatii 
cu privire la temele abordate. 

Totodata, materialele au fost diseminate si in cadrul intalnirilor organizate de membrele 
Clubului Femeilor Rome si in cadrul intalnirilor cu membrii GLL. 

A.10.3 Organizarea administrativa a cur-
sului de formare (selectare locatie si 
contractare servicii, multiplicare 
materiale, s.a) 

In luna iulie, cu acordul partenerilor in proiect, s-a selectat localitatea Murighiol ( Tulcea) ca 
locatie pentru desfasurarea cursului de formare si  in baza caietului de sarcini, a fost selec-
tat si contractat un furnizor de servicii organizare eveniment. Echipa de formatori a PP a 
pregatit materialele necesare formarii si a multiplicat mapa participantului. 

A.10.4 Livrarea propriu-zisa a cursului de 
formare. 

In perioada 8-11 Septembrie 2022, Sastipen a organizat un curs de instruire in domeniile 
drepturile omului, egalitate de sanse si principii de buna guvernanta la care au participat 
53 de cursanti proveniti din randul specialiștilor/ voluntarilor din domeniile educației, 
sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG etc. din locali-
tatile Polovragi (GJ), Ciucurova (TL) si Hamcerca (TL), inclusiv reprezentati ai institutiilor si 
ONG-urilor cu activitate la nivelul judetului Tulcea, implicați în furnizarea de servicii per-
soanelor aflate in risc de excluziune sociala. 

Agenda cursului de formare a inclus notiuni generale privind stereotipuri si prejudecati, 
cadrul legal de protectie a drepturilor omului, cu focus pe nondiscriminare, egalitate de 
gen, egalitate de sanse si abordarea multiculturalitatii la nivelul grupurilor vulnerabile si, in 
special, la nivelul grupurilor de romi. De asemenea, a cuprins si o serie de activitati prac-
tice in domeniul drepturilor omului, la finalul carora participantii si-au dezvoltat abilitatea de 
a trata problematica romilor din perspectiva nediscriminarii si egalitatii de sanse, iar pe de 
alta parte de a-i constientiza cu privire la necesitatea includerii in conduita profesionala a 
principiilor nediscriminarii. 

A.10.5 Monitorizarea activitatii cursantilor si 
organizarea intalnirilor de analiza. 

Dupa finalizarea cursului de formare, expertii P1 au organizat o vizita de lucru la nivelul 
celor trei parteneri APL si au stabilit impreuna cu participantii modalitatea de lucrupentru 
monitorizarea punerii in practica a notiunilor asimilate. Trebuie sa mentionam faptul ca 
acest proces de monitorizare se va desfasura sub forma unui program de mentorat care va 
presupune atat intalniri fizice cat si intalniri on-line. 

A.10.7 Realizarea unor recomandari de 
revizuire a procedurilor de lucru 
bazat pe principiul nediscriminarii. 

Avand in in vedere faptul ca evenimentul de instruire s-a realizat in luna septembrie,           
acesta activitate se va realiza in perioada octombrie – noiembrie 2022. 
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DESCRIEREA ACTIVITATILOR DERULATE IN PERIOADA IULIE-SEPTEMBRIE IN CADRUL PROIECTULUI  

A.11.1. Stabilirea calendarului evenimen-
telor culturale 

Ca urmare a discutiilor purtate cu partenerii proiectului din cadrul APL, s-a stabilit ca date-
le organizarii evenimentelor si a formatului acestor evenimente, dupa cum urmeaza: 

17-19.07.2022, organizare eveniment cultural la Polovragi (GJ) 
29-31 Iulie 2022, organizare eveniment cultural Ciucurova (TL) 
12-15 August 2022, organizare eveniment cultural Hamcearca (TL) 

A.11.2 Stabilirea conceptelor evenimen-
telor culturale bazat pe specificul 
local si diversitatea etnica si a 
programului. 

La inceputul lunii Iulie 2022, Responsabilul componentei advocacy PP, Expert campanii 
antidiscriminare (PP) si expert campanii antidiscriminare (PP) au finalizat conceptul even-
imentelor culturale ce urmeaza a fi implementate in cadrul proiectului, cu mentiunea ca 
acest concept va sta la baza procesului de achizitie a serviciilor unei companii specializa-
te in organizarea de evenimente culturale. 

A.11.3 Amenajarea spatiilor de desfas-
urare a evenimentelor culturale. 

In vederea desfasurarii evenimentelor culturale, expertii PP s-au deplasat in cele 3 locali-
tati si au stabilit impeuna cu partenerii locali locatiile unde vor fi desfasurate actiunile. 
Astfel, la Polovragi s-a stabilit ca locatiile de desasfurare a evenimentelor sa fie in incinta 
Caminului Cultural Polovragi si la Targul Polovragi, locatie dotata cu scena si aflata in aer 
liber. In localitatea Ciucurova, s-a stabilit ca actiunile sa se desfasoara in incinta 
CAminului Cultural Polovragi si in incinta scolii generale nr. 1 Ciucurova, pe terenul de 
sport aflat in aer liber. La Hamcearca s-a stabilit ca actiunile sa se desfasoara in Satul 
Nifon intr-un spaiu amenajat in Targul Comunal, locatie in aer liber. 

A.11.4 Contractarea artistilor si altor cate-
gorii de personal care sa per-
formeze in cadrul evenimentelor 
culturale (trupa teatru, ansamblu 
musical, ansamblu dansuri tradi-
tionale, s.a) 

In baza unui caiet de sarcini, achizitorul proiectului a contractat furnizor servicii organizare 
evenimente, respectiv Asociatia Culturala Asociația Culturală Amphitheatrrom, numar de 
contract 311/11.07.2022, organizare evenimente culturale. 

A.11.5 Semnarea de parteneriate cu alti 
factori intersati, inclusiv parteneri 
media 

La inceputul lunii iulie, expertul advocacy a facilitat semnarea de parteneriate cu : 

• Departamentul pentru Relatii Interetnice care a sprijinit evenimentul prin dele-

garea unor reprezentati si participarea acestora la evenimentele culturale organi-
zate la nivel local, inclusiv prin punerea la dispozitie de materiale informative ce 
au fost diseminate in cadrul evenimentelor. 

• Agentia Nationala pentru Romi  care a sprijinit evenimentul prin  delegarea unor 

reprezentati si participarea acestora la evenimentele culturale organizate la nivel 
local, inclusiv prin punerea la dispozitie de materiale informative ce au fost disemi-
nate in cadrul evenimentelor. 

• Centrul National de Cultura al Romilor, care a sprijinit evenimentul prin delegarea 

unor reprezentati si participarea acestora la evenimentele culturale organizate la 
nivel local, inclusiv prin punerea la dispozitie de materiale informative ce au fost 
diseminate in cadrul evenimentelor. 

• Fundatia Agentia de Dezvoltare Comunitara Impreuna, care a oferit materiale 

informationale ce au fost distrbuite in cadrul evenimentelor. 

• Asociatia Amare Romenta care a oferit materiale informationale ce au fost dis-

trbuite in cadrul evenimentelor. 

• Partida Romilor ProEuropa filiala Judeteana Tulcea, care a sprijinit evenimentele 

din localitatea HAmcerca si Ciucurova prin participarea la eveniment si punerea la 
dispozitie de materiale informative si costume specifice romilor din zona Tulcea. 

• Partida Romilor ProEuropa filiala Judeteana Gorj, care a sprijinit evenimentele din 

Polovragi prin participarea la eveniment si punerea la dispozitie de materiale in-
formative si costume specifice romilor din zona Gorj. 

• ISJ Tulcea, prin delegarea dlui Gabriel Stoica de a sprijini organizarea evenimen-

telor locale de la Ciucurova si Hamcerca si facilitarea comunicarii cu reprezentatii 
altor minoritati din zona. 

11.6. Desfasurarea evenimentelor cul-
turale 

Evenimentele culturale s-au desfasrat in conformitate cu calendarul agreat cu partenerii 
locali si cu prestatorul de servicii. 

Calenarul evenimentelor : 

17-19.07.2022, organizare eveniment cultural la Polovragi (GJ) 
29-31 Iulie 2022, organizare eveniment cultural Ciucurova (TL) 
12-15 August 2022, organizare eveniment cultural Hamcearca (TL( 
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Proiectului “CCSI - Model de intervenție în procesul de incluziune și abilitare a romilor” - PN1008  
 beneficiază de un grant in valoare de 808.250 Euro oferit de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin Granturiile SEE, 

prin intermediul programulului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”. 
Informatii suplimentare regăsiți pe pagina web www.servicii-integrate.ro sau  www.facebook.com/centrecomunitaredeserviciiintegrate 

 “Working together for a green, competitive and inclusive Europe/ Lucrând împreună pentru o Europă verde, competitivă si incluzivă” 

Acest material informativ este  realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE și/sau Norvegiene 2014 – 2021.  Conținutul acestuia nu reflectă opinia oficială 
a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile  exprimate reprezintă responsabili-
tatea exclusivă a autorului/autorilor. 

STIAȚI CĂ… 

• O comunitate locală este definită drept un grup de persoane care interacționează și trăiesc pe un teritoriu 

comun.   

• O comunitate locală este alcatuita dintr-un grup de oameni care au interese, credinte si norme de viata co-

mune.  

• O comunitate locală se bazeză pe relațiile de conviețuire pașnica între cetățeni, pe relațiile de colaborare și 

ajutor reciproc.  

• O comunitate locală  este construită pe principiul respectării divesității etnice și culturale ale membrilor săi.  

• O comunitate locală are în componența sa, pe langă cetățeni români, și cetățeni din rândul populațiilor mino-

ritare, organizate în comunități etnice, cu tradiții culturale, lingvistice și religioase specifice.  

• Comunitățile etnice cele mai cunoscute din România sunt: maghiarii, romii, ucrainenii, germanii, turcii, rușii-

lipoveni, tătarii, sârbii, slovacii, bulgarii, croații, grecii, evreii, italienii, polonezii și cehii.  

• De-a lungul timpului, prin diversitatea culturilor și a tradițiilor lor,  comunitățile etnice din România au contri-

buit semnificativ la procesul de dezvoltare și conservare a patrominiului cultural românesc.   

• Oficial, minoritatea romilor din România, ocupă locul al doilea în topul populațiilor minoritare care locuiesc pe 

teritoriul  românesc, după populația maghiară, numărând 621.573 de persoane etnie romă, declarați la            

Recensământul din 2011. 

• Neoficial, numărul acestora este mult mai mare, ONG-urile și alte instituții de specialitate aproximează un 

număr de cca . 1,5 –2 milioane de persoane de etnie romă, dintre care, peste 58% locuiesc în mediul rural, 

alături de populația majoritară.   

• În România sunt cunoscute un număr de 19 neamuri (subgrupuri) ale romilor definite în funcție de ocupația 

de bază a acestora. Dintre acestea amintim: CĂLDĂRARI, ARGINTARI, SPOITORI, URSARI, GABORI, ZA-

VRAGII, COSTORARI,                  LĂUTARI, FIERARI, RUDARI, BOLNENI/FLORARI, GEAMBAȘI, CIU-

RARI, HORAHAI, CARAMIDARI, LOVARI, ROMIUNGRE, VĂTRAȘI, COCALARI. Marea majoritate a romilor 

din România sunt romi asimilați, sedentarizați cu multă vreme în urmă, care și-au pierdut limba maternă și 

cultura romani tradițională.  

• Ziua romilor se celebrează anual în data de 8 aprilie, în urma adoptării de către Parlamentul României a  

Legii nr. 66 din 22 martie 2006.   

 România este un stat european care promovează diversitatea și multiculturalitatea, îmbrățișând și  respectând  

multitudinea de culturi, limbi și tradiții ale comunitatilor etnice care locuiesc pe teritoriul ei.  Anual, în data de                

18 decembrie, România celebrează Ziua Minorităților Naționale, ca expresie a omagierii contribuției semnificative 

a minorităților naționale la definirea  patrimoniului cultural și spiritual românesc.  


