
 

 

Educaţia copiilor romi – calea spre un loc de muncă stabil 
 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 

Investeşte în oameni! 

 

Axa prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii 

Domeniul major de intervenţie 2.2 – Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a 

şcolii 

 

 

Titlul proiectului Educaţia copiilor romi – calea spre un loc de muncă stabil 

 

Beneficiar Agenţia Naţională pentru Romi  

 

Parteneri 1. Fondul de Educaţie pentru Romi din Ungaria 

2. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

3. Fundaţia Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi 

4. Asociaţia Pakiv România 

 

Obiectivul 

general al 

proiectului 

Obiectivul general al proiectului este creşterea nivelului de educaţie 

al copiilor romi din mediul rural şi urban şi dezvoltarea capitalului 

uman în vederea includerii viitoare a acestora pe o piaţa a muncii 

modernă şi flexibilă, prin asigurarea accesului la educaţie şi 

reducerea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.  

     



Obiectivele 

specifice ale 

proiectului 

Obiectivul 1. Asigurarea accesului egal la educaţie pentru un număr 

de 1200 elevi romi din clasele a Vll-a şi a Vlll-a expuşi riscului de 

părăsire timpurie a şcolii, prin acordarea de sprijin financiar, 

pregătire suplimentară în vederea tezelor cu subiect unic şi 

motivarea lor pentru menţinerea în sistemul de învăţământ; 

Obiectivul 2. Creşterea oportunităţii de a urma învăţământul 

secundar pentru un număr de 600 de elevi romi din clasa a Vlll-a, 

prin dezvoltarea de servicii de mentorat, dezvoltare personală, 

orientare şi îndrumare în concordanţă cu nevoile lor specifice, în 

scopul lărgirii paletei de opţiuni concrete ale acestora;  

Obiectivul 3. Stimularea menţinerii unui număr de 750 de elevi 

romi din clasa a lX-a, în învăţământul liceal, prin facilitarea 

adaptării acestora la cerinţele noului mediu, atât din punct de vedere 

financiar, cât şi în relaţia cu şcoala, în vederea asigurării de 

oportunităţi egale pe piaţa forţei de muncă;  

Obiectivul 4. Creşterea competitivităţii şi asigurarea de oportunităţi 

sporite pentru participarea viitoare pe piaţa muncii pentru un număr 

de 450 de elevi romi din clasele a X-a, a Xl-a şi a Xll-a, din licee şi 

şcoli de arte şi meserii, prin promovarea excelenţei în educaţie, a 

obţinerii de rezultate peste medie, acordând burse de merit elevilor 

cu rezultate bune la învăţătură; 

Obiectivul 5. Facilitarea sprijinirii formării continue a 2400 de 

persoane de etnie romă, care au părăsit de timpuriu şcoala, prin 

facilitarea accesului acestora la programe de tip „A doua şansă” în 

vederea obţinerii competenţelor şi cunoştinţelor de bază necesare  

integrării pe piaţa muncii. 

 

Grupuri ţintă   - 1200 elevi romi din clasele a VII-a şi a VIII-a (gimnaziu); 

- 750 elevi romi din clasa a IX-a (licee şi Şcoli de Arte şi 

Meserii); 

- 450 elevi romi din clasele a X-a, a XI-a, a XII-a (licee şi Şcoli 

de Arte şi Meserii); 

- 2400 persoane de etnie romă care au părăsit timpuriu şcoala 

înaintea obţinerii competenţelor şi cunoştintelor de bază 

necesare integrarii pe piaţa muncii;  

- 2400 părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a 

şcolii. 

 

Data semnării 

contractului de 

finanţare 

25.09.2008 

Data începerii 

implementării 

proiectului 

02.12.2008 

Durata 

proiectului  

36 de luni  

 



Rezultate 

aşteptate 

Vor beneficia de programe de tipul educaţie „A doua şansă” un 

număr de 2400 de participanţi, din care 1200 sunt femei, iar 

numărul de elevi asistaţi prin acţiuni de prevenire a fenomenului de 

părăsire timpurie a şcolii va fi de 1275. 

Numărul absolvenţilor de programe de educaţie de tip ,,A doua 

şansă” va fi de 2000, iar 1350 de elevi vor fi mentoraţi de către 42 

de mentori. 

1200 de elevi vor beneficia de pregătire suplimentară pentru 

promovarea testelor naţionale şi 1150 de elevi vor fi sprijiniţi pentru 

a absolvi studiile liceale. 

 

Bugetul 

proiectului 

Valoarea totală a proiectului este de 18.292.176 lei, din care: 

- contribuţia comunitară 14.446.095,83 lei; 

- contribuţia publică naţională 1.996.080,17 lei; 

- contribuţia Agenţiei Naţionale pentru Romi 1.850.000,00 lei. 

 

Stadiul 

implementării  

la data de 

20.11.2009 

Activităţile desfăşurate până în prezent: 

- sortarea, îndosarierea şi introducerea în baza de date a 

aplicaţiilor pentru burse (7200 aplicaţii); 

- introducerea în baza de date a aplicaţiilor pentru mentori; 

- organizarea întâlnirilor cu partenerii pentru stabilirea criteriilor 

de selecţie a mentorilor şi bursierilor; 

- întocmirea fişei de interviu pentru mentori; 

- stabilirea criteriilor pentru selecţia bursierilor; 

- selectarea mentorilor; 

- realizarea bazei de date pentru bursieri; 

- încheierea contractelor de muncă şi elaborarea fişelor de post 

pentru mentorii selectaţi; 

- instruirea mentorilor; 

- elaborarea fişei de post pentru coordonatorii regionali; 

- derularea achiziţiilor prevăzute în cadrul proiectului; 

- crearea unui forum de discuţii pentru mentori, prin intermediul 

internetului; 

- promovarea proiectului în întreaga ţară prin intermediul 

inspectoratelor şcolare şi al Centrelor Regionale ale ANR. 

 

Activităţi prevăzute pentru perioada următoare: 

- campania de promovare a proiectului; 

- monitorizarea progresului în implementarea proiectului; 

- realizarea achiziţiilor; 

- selectarea aplicaţiilor pe baza criteriilor stabilite, în vederea 

actualizării; 

- finalizarea interviurilor cu mentorii selectati; 

- încheierea contractelor de muncă cu mentorii selectaţi; 

- realizarea modelului de contract pentru bursă; 

- realizarea fişei de post pentru coordonatorii regionali; 



- realizarea fişei de post pentru mentori; 

- actualizarea bazei de date pentru selecţia bursierilor. 

 

 

 



 

 

Formarea reţelei naţionale a experţilor locali romi, mecanism de 

sprijin în implementarea măsurilor de incluziune socială a 

romilor, grup vulnerabil supus excluziunii sociale 

 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 

 

Investeşte în oameni! 

 

Axa prioritară 6 - „Promovarea incluziunii sociale” 

Domeniul major de intervenţie 6.3. - „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa 

muncii” 

 

 

Titlul proiectului Formarea reţelei naţionale a experţilor locali romi, mecanism de 

sprijin în implementarea măsurilor de incluziune socială a romilor, 

grup vulnerabil suspus excluziunii sociale 

 

Beneficiar Agenţia Naţională pentru Romi 

 

Parteneri Institutul Naţional de Administraţie  

 

Obiectivul 

general al 

proiectului 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea relaţiilor 

de parteneriat între comunităţile de romi vulnerabile şi instituţiile 

publice la nivel local, judeţean, regional şi naţional, în vederea 

creşterii incluziunii sociale a romilor din România, prin dezvoltarea 

reţelei de experţi locali pentru romi, la nivel naţional. 

 



Obiectivele 

specifice ale 

proiectului 

Obiectivul 1. Creşterea gradului de reprezentare a romilor în 

structurile administraţiei publice locale, la nivelul celor 8 regiuni de 

dezvoltare din România, contribuie la consolidarea principiului 

accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii cu scopul de a creşte 

oportunităţile de angajare ale persoanelor aparţinând grupurilor 

vulnerabile. 

Obiectivul 2. Dezvoltarea durabilă a unei reţele naţionale a 

experţilor locali pentru romi, care să sprijine implementarea 

măsurilor de incluziune socială  a romilor, contribuie la asigurarea 

acesului egal la ocupare şi la construirea unei cariere profesionale în 

vederea creării unei pieţe a muncii inclusive. 

Obiectivul 3. Dezvoltarea capacităţii instituţionale a administraţiei 

publice locale, prin formarea şi angajarea experţilor locali romi, 

contribuie la dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 

competitivităţii prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul 

vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru 

participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi 

inclusivă. 

Obiectivul 4. Facilitarea creării de grupuri locale de lucru, pentru a 

identifica, planifica şi implementa acţiuni care să conducă la 

incluziunea socio-economică a romilor, la nivel local, contribuie la 

creşterea conştientizării asupra principiului egalităţii de şanse în 

cadrul societăţii civile. 

 

Grupuri ţintă    210 persoane de etnie romă, din care 50% femei; 

 252 persoane din cadrul autorităţilor publice locale şi 

judeţene: 42 de consilieri ai prefectului de etnie romă din 

cadrul Instituţiilor Prefectului şi 210 reprezentanţi din cadrul 

primăriilor beneficiare ale proiectului;  

 1050 persoane, personal al partenerilor sociali. 

 

Data semnării 

contractului de 

finanţare 

08.09.2008 

Data începerii 

implementării 

proiectului 

15.12.2008 

Durata 

proiectului  

36 de luni  

 

Rezultate aşteptate – 210 persoane de etnie romă, din care 50% femei, care vor fi 

formaţi şi angajaţi în funcţia de expert local în cadrul primăriilor 

beneficiare ale proiectului; 

– 252 persoane din cadrul autorităţilor publice locale şi judeţene: 

42 de consilieri ai prefectului de etnie romă din cadrul 

Instituţiilor Prefectului (Birourile Judeţene pentru Romi), care 

au nevoie de dobândirea de noi abilităţi şi competenţe în relaţia 



cu instituţiile publice ale statului, cu membrii comunităţilor de 

romi şi cu reprezentanţii societăţii civile de etnie romă; 210 

reprezentanţi ne-romi din cadrul primăriilor beneficiare ale 

proiectului, care au nevoie de formare pentru a-şi schimba 

comportamentul şi atitudinile stereotipe faţă de romi;  

– 1050 parteneri sociali se vor constui în 210 grupuri locale de 

lucru, formate din reprezentanţi ai comunităţilor de romi, ai 

instituţiilor publice locale şi ai altor actori interesaţi (primării, 

consilii locale, şcoli, instituţii sanitare, biserici, poliţie, ONG-

uri, etc), cu scopul de a identifica şi soluţiona problemele cu 

care se confruntă comunităţile de romi, la nivel local; 

– 210 contracte de subvenţii încheiate între solicitant şi primăriile 

beneficiare în proiect; 

– 210 planuri de acţiune locală elaborate şi/sau revizuite, care 

cuprind măsuri de incluziune socială a romilor; 

– crearea reţelei naţionale a experţilor locali romi; 

– 210 comunităţi de romi din toate judeţele României vor fi 

reprezentante la nivelul administraţiei publice locale prin  

experţii locali romi, iar populaţia de etnie romă va fi mai 

implicată în viaţa socială,  în dezvoltarea şi menţinearea unor 

relaţii durabile de parteneriat cu instituţiile publice locale, 

judeţene, naţionale, în vederea incluziunii sociale a acestui grup 

vulnerabil; 

– 500 propuneri de finanţare elaborate de către experţii locali 

romi, pentru implementarea măsurilor de incluziune socială a 

romilor cuprinse în planurile de acţiune locală; 

– 210 parteneriate formalizate între solicitant şi Instituţiile 

Prefectului privind sustenabilitatea măsurilor pentru incluziunea 

romilor, respectiv angajarea pe perioadă nedeterminată a 

experţilor locali romi în primării; 

– politici publice naţionale corelate cu priorităţile identificate la 

nivel  regional,  judeţean şi local, activităţi coerente şi articulate 

între factorii cheie din reţeaua naţională a solicitantului: 

structurile regionale ale solicitantului, Birouri Judeţene pentru 

Romi din Instituţiile Prefectului şi Experţii locali romi din 

primării. 

– aproximativ 100.000 de persoane de etnie romă şi neromă 

informate despre excluziunea socială, efectele negative ale 

discriminării  şi segregării romilor, necesitatea incluziunii 

grupurilor vulnerabile, importanţa reprezentării romilor în 

structuri de decizie - Consiliul Local, Consiliul Judeţean şi alte 

foruri de decizie la nivel naţional; 

– 1000 exemplare din Ghidul expertului local; 

– 2000 broşuri privind poveşti de succes în implementarea 

proiectului. 

 



 

Bugetul 

proiectului 

Valoarea totală a proiectului este de 18.494.490 lei, din care: 

- contribuţia comunitară 16.091.019,88 lei; 

- contribuţia publică naţională 2.033.580,12 lei; 

- contribuţia Agenţiei Naţionale pentru Romi 369.890,00 lei. 

 

Stadiul 

implementării  

Activităţile desfăşurate până în prezent: 

– selecţia celor 210 candidaţi pentru funcţia de expert local de 

către consilierii romi din cadrul BJR, primării din localităţile 

selectate, reprezentanţii ONG-urilor din regiune, alţi actori 

interesaţi la nivel local şi membrii birourilor regionale ale 

solicitantului. La nivel local, s-a mediatizat postul de expert 

local rom, prin organizarea unor micro-campanii de mediatizare, 

afişe şi anunţuri la avizierul de la primărie, s-au recrutat 

persoanele cu studii medii, absolvenţi de studii liceale absolvite 

cu diplomă de bacalaureat. Coordonatorii regionali, împreună cu 

BJR-urile sunt responsabili de recrutarea şi selectarea 

expertului, respectiv pentru organizarea campaniilor de 

informare pentru recrutarea candidaţilor şi organizarea 

concursului. S-au avut în vedere încurajarea accesului pe piaţa 

muncii, competitivitatea, egalitatea de gen şi de şanse.  

 

Activităţi prevăzute pentru perioada următoare: 

– organizarea cursurilor de formare a experţilor locali romi, la 

nivel regional, în 8 locaţii, în 8 centre de formare; 

– angajarea experţilor locali romi; 

– încheierea contractelor de finanţare între ANR şi primăriile 

localităţilor selectate pentru acordarea subvenţiilor experţilor 

locali romi; 

– dezvoltarea unui parteneriat durabil cu primăriile şi derularea 

acţiunilor de conştientizare a importanţei rolului experţilor locali 

romi în primării; 

– iniţierea demersurilor pe lângă primării, cu scopul de a 

formaliza un parteneriat comun pentru asigurarea sustenabilităţii 

proiectului, respectiv angajarea în primării a experţilor locali 

romi, în conformitate cu prevederile HG nr.430/2001 privind 

aprobarea Strategiei Guvernului României pentru îmbunătăţirea 

situaţiei romilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 



 

 

 

Împreună pe piaţa muncii 

 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

 

Investeşte în oameni! 

 

Axa prioritară 6 - „Promovarea incluziunii sociale” 

Domeniul major de intervenţie 6.2. - „Îmbunătăţirea accesului şi a participării 

grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” 

 

 

Titlul proiectului Împreună pe piaţa muncii 

 

Beneficiar Agenţia Naţională pentru Romi 

 

Parteneri 1. Fundaţia Secretariado Gitano din Spania 

2. Asociaţia Pakiv România 

 

Obiectivul 

general al 

proiectului 

Obiectivul general al proiectului este de a genera bunăstarea prin 

promovarea incluziunii sociale a populaţiei de etnie romă (6770 de 

persoane) pe piaţa muncii la nivelul întregii ţări, asigurând 

oportunităţi sporite pentru participarea pe o piaţă a muncii modernă, 

flexibilă şi inclusivă şi accesul la locuri de muncă stabile şi 

beneficiile care decurg din calitatea de angajaţi cu drepturi depline. 

 



Obiectivele 

specifice ale 

proiectului 

Obiectivul 1. Dezvoltarea unui program specific de intervenţie în 

scopul creşterii accesului populaţiei de romi pe piaţa muncii din 

România, prin adaptarea la contextul românesc a modelului de 

intervenţie pe piaţa muncii “ACCEDER”, implementat de către 

Fundaţia Secretariado Gitano în cadrul iniţiativelor FSE din Spania, 

în perioada 2000-2006. 

Obiectivul 2. Promovarea incluziunii sociale a populaţiei de etnie 

romă pe piaţa muncii, facilitând accesul egal la un loc de muncă,  

prin formare profesională specifică şi adaptată, atât pentru femei cât 

şi pentru bărbaţi, la cerinţele pieţei muncii din România. 

- Realizarea activităţii de formare profesională adaptată la 

cerinţele pieţei muncii pentru 1070 de persoane din 8 oraşe 

vizate;  

- Includerea pe piaţa muncii a 800 de persoane de etnie romă din 

8 oraşe vizate, promovând accesul egal atât pentru femei cât şi 

pentru bărbaţi,; 

- Furnizarea constantă de servicii psiho-socio-ocupaţionale şi 

orientare profesională în vederea creşterii semnificative a 

accesului pe piaţa muncii a 1100 de persoane de etnie romă 

aflate în căutarea unui loc de muncă, din 8 oraşe vizate. 

Obiectivul 3. Dezvoltarea unei scheme de sporire a oportunităţilor 

de participare viitoare pe piaţa muncii, acţionând asupra copiilor de 

etnie romă cu vârste cuprinse între 14-16 ani din sistemul naţional 

de educaţie, prin stimularea participării şcolare şi prevenirea 

abandonului şcolar. 

Obiectivul 4. Elaborarea a două rapoarte de progres privind 

incluziunea socială a romilor pe piaţa muncii, prin monitorizarea 

sistematică (printr-un sistem informaţional), luând în considerare 

toţi factorii care conduc la lipsa accesului la angajare a persoanelor 

de etnie romă. 

 

Grupuri ţintă   Proiectul se adresează cetăţenilor de etnie romă (6770 persoane), 

care vor beneficia de cursuri de formare profesională şi pregătire 

pentru integrarea pe piaţa muncii, de servicii de informare, 

consiliere şi orientare profesională, creând locuri de muncă şi 

sporind oportunităţile de angajare ale acestora. 

 

Data semnării 

contractului de 

finanţare 

16.04.2008 

Data începerii 

implementării 

proiectului 

01.11.2008 

Durata 

proiectului  

24 de luni  

 

Rezultate - 1070 de persoane vor beneficia de cursuri de formare 



aşteptate profesională; 

- 800 de persoane de etnie romă vor fi incluse pe piaţa muncii; 

- 1100 de persoane de etnie romă vor beneficia de orientare 

profesională şi de servicii de consiliere psiho-socio-

ocupaţională; 

- 800 de copii cu vârste cuprinse între 14-16 ani din sistemul 

naţional de educaţie vor fi incluşi în programe pentru stimularea 

participării şcolare şi prevenirea abandonului şcolar. 

 

 

Bugetul 

proiectului 

Valoarea totală a proiectului este de 18.162.375 lei, din care: 

- contribuţia comunitară 16.268.402, 54 lei; 

- contribuţia publică naţională 1.530.724,96 lei; 

- contribuţia Agenţiei Naţionale pentru Romi 363.247,50 lei. 

 

Stadiul 

implementării  

Activităţile desfăşurate până în prezent: 

- Elaborarea şi adaptarea modelului de intervenţie ACCEDER la 

specificul populaţiei de etnie romă şi a  pieţei muncii din 

România; 

- Realizarea design-ului profilului membrilor echipei proiectului, 

a instrumentelor de intervenţie şi management; 

- Activităţi de documentare la nivel naţional şi regional cu privire 

la situaţia romilor şi a pieţei muncii din România; 

- Instruirea şi monitorizarea echipei de management şi a echipei 

centrale a proiectului;  

- Monitorizarea continuă a implementării activităţilor proiectului; 

- Activităţi de promovare a incluziunii populaţiei de etnie romă pe 

piaţa muncii; 

- Activităţi de selecţie a personalului şi de formare a echipelor de 

lucru; 

- Activităţi de achiziţionare a echipamentelor necesare 

implementării proiectului. 

 

Activităţi prevăzute pentru perioada următoare: 

- Instruirea echipelor profesionale şi de intervenţie ale proiectului; 

- Pregătirea profesională şi activităţi de promovare a incluziunii 

populaţiei de etnie romă pe piaţa muncii; 

- Campanii de informare şi publicitate a proiectului; 

- Campanii de recrutare a beneficiarilor; 

- Activităţi de intermediere a locurilor de muncă 

- Activităţi de întărire şi de sprijin pentru menţinerea tinerilor 

romi în şcoală. 

 

 



 

 

Împreună, pentru o societate mai bună 

 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 

 

Investeşte în oameni! 

 

Axa prioritară 6 - „Promovarea incluziunii sociale” 

Domeniul major de intervenţie 6.1. – „Dezvoltarea economiei sociale” 

 

 

Titlul proiectului Împreună, pentru o societate mai bună 

 

Beneficiar Agenţia Naţională pentru Romi 

 

Parteneri 1. Fondazione Giacomo Brodolini din Italia 

2. Conform S.R.L. din Italia 

3. Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România 

 

Obiectivul 

general al 

proiectului 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea participării 

grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii şi promovarea incluziunii 

sociale prin dezvoltarea structurilor şi activităţilor specifice 

economiei sociale, prin intermediul Centrelor Regionale de Resurse 

pentru Economia Socială. 

 

Obiectivele 

specifice ale 

proiectului 

Obiectivul 1. Înfiinţarea Centrelor Regionale de Resurse pentru 

Economia Socială 

Obiectivul 2. Specializarea experţilor din cadrul Centrelor 

Regionale de Resurse în domeniul economiei sociale şi a incluziunii 

sociale 

Obiectivul 3. Calificarea persoanelor pentru piaţa forţei de muncă 

Obiectivul 4. Încheierea Parteneriatelor Regionale pentru 

Promovarea Economiei Sociale 

Obiectivul 5. Înfiinţarea Grupurilor Judeţene de Sprijin pentru 

Economia Socială 

Obiectivul 6. Elaborarea proiectelor în domeniul Economiei Sociale 



 

Grupuri ţintă   2.000 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, dintre care: 

- 1.000 de persoane de etnie romă; 

- 800 de persoane persoane care trăiesc din venitul minim 

garantat;  

- 200 de persoane cu dizabilităţi. 

 

Data semnării 

contractului de 

finanţare 

25.09.2008 

Data începerii 

implementării 

proiectului 

2.12.2008 

Durata 

proiectului  

30 de luni  

 

Rezultate 

aşteptate 

Se vor crea şi dezvolta 8 Centre Regionale Regionale de Resurse 

pentru Economia Socială. Vor fi înfiinţate 42 de Grupuri de Sprijin 

pentru Economia Socială (câte unul în fiecare judeţ), care vor 

sprijini şi vor încuraja iniţiativele locale şi judeţene. 

Centrele Regionale vor încheia 80 de parteneriate cu primăriile din 

cadrul localităţilor selectate pentru elaborarea a 80 de proiecte (câte 

unul din fiecare localitate) în domeniul economiei sociale, în urma 

cărora vor fi create 600 de locuri de muncă. 

Se va tipări o colecţie care va conţine proiecte de succes la nivel 

european în domeniul economiei sociale. 

Va fi creată o platformă de web e-learning, precum şi un web-site, 

în vederea informării asupra proiectului. 

2.000 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile vor beneficia de 

servicii de consiliere şi orientare profesională, în vederea creşterii 

stimei de sine, a motivaţiei de a participa pe piaţa muncii şi a 

dezvoltării aptitudinilor şi a capacităţilor personale. 

2.000 de persoane vor fi calificate pentru a se putea integra pe piaţa 

forţei de muncă, din care se estimează că 600 de persoane se vor 

angaja. 

Cei 40 experţi din cadrul Centrelor Regionale de Resurse pentru 

Economia Socială vor fi specializaţi în domeniul economiei sociale 

prin cursuri de formare profesională cu experţi internaţionali. 



 

Bugetul 

proiectului 

Valoarea totală a proiectului este de 17.650.000 lei, din care: 

- contribuţia comunitară 14.295.970,50 lei; 

- contribuţia publică naţională 3.001.029,50 lei; 

- contribuţia Agenţiei Naţionale pentru Romi 353.000,00 lei. 

 

Stadiul 

implementării  

Activităţile desfăşurate până în prezent. 

- selectarea echipelor Centrelor Regionale de Resurse pentru 

Economia Socială; 

- monitorizarea şi evaluarea proiectului (activitate continuă); 

- înfiinţarea şi dotarea Centrelor Regionale de Resurse pentru 

Economia Socială; 

- promovarea proiectului prin organizarea a 8 conferinţe de presă; 

- măsuri de informare şi publicitate: elaborarea broşurilor şi 

materialelor informative privind proiectul, elaborarea unui 

newsletter şi crearea unui web-site; 

- vizită de studiu în Italia pentru cei 40 de experţi din cadrul 

Centrelor Regionale de Resurse privind Economia Socială. 

 

Activităţi prevăzute pentru perioada următoare: 

- organizarea seminarului pentru prezentarea unor proiecte de 

succes europene în domeniul economiei sociale pentru cei 40 de 

experţi; 

- realizarea unei broşuri cu proiecte de succes la nivel european; 

- formare profesională privind metodologia şi conceptele 

economiei sociale pentru cei 40 de experţi; 

- crearea unei platforme de web e-learning în economia socială; 

- încheierea Parteneriatelor între Centrele de Resurse pentru 

Economia Socială şi primăriile localităţilor selectate în cadrul 

proiectului; 

- încheierea Parteneriatelor Regionale pentru Economia Socială 

cu instituţii, ONG-uri, autorităţi publice locale, angajatori şi alţi 

actori sociali; 

- formarea Grupurilor Judeţene de Sprijin pentru Economia 

Socială. 

 

 

 



 

 

 

Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială 

 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 

 

Investeşte în oameni! 

 

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” 

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” 

 

 

Titlul proiectului Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială 

 
Beneficiar Agenţia Naţională pentru Romi 

 

Parteneri 1. Fundaţia Reforma Justiţiei Penale 

2. Asociaţia Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului 

3. Agenţia Naţională Antidrog 

4. Asociaţia Târgovişte spre Europa 

5. Fundaţia pentru Dezvoltarea Socială a Romilor – RAMSES 

6. Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei 

7. Asociaţia Transcena 

8. Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

 

Obiectivul 

general al 

proiectului 

Creşterea, la nivelul comunităţilor locale (inclusiv a populaţiei de 

etnie romă) din întreaga ţară, a capacităţii de a realiza o dezvoltare 

locală durabilă şi inclusivă. 



Obiectivele 

specifice ale 

proiectului 

Obiectivul 1. Dezvoltarea capacităţii, competenţelor, cunoştinţelor, 

stimei de sine şi a suportului social pentru 20.000 persoane 

aparţinând grupurilor vulnerabile, astfel încât să crească şansele 

acestor persoane de a participa în economia socială şi de a se integra 

şi menţine pe piaţa muncii: 

- asigurarea de formare profesională, pregătire antreprenorială şi 

dezvoltare personală pentru membrii grupurilor vulnerabile în 

vederea integrării pe piaţa muncii; 

- dezvoltarea serviciilor sociale de suport pentru membrii 

grupurilor vulnerabile, astfel încât aceştia să se poata integra şi 

menţine pe piaţa muncii; 

- promovarea la nivelul comunităţilor locale a unor politici de 

dezvoltare locală care să ia în considerare asigurarea accesului 

grupurilor vulnerabile la bunuri şi servicii publice la acelaşi 

nivel cu populaţia majoritară şi crearea de oportunităţi de 

integrare socială pentru grupurile vulnerabile; 

- asigurarea de pregătire în domeniul serviciilor sociale de suport 

pentru incluziunea socială pentru specialiştii din organizaţii 

publice sau private care oferă asistenţă şi susţin interesele 

grupurilor vulnerabile. 

 

Obiectivul 2. Iniţierea, consolidarea capacităţii, susţinerea şi 

promovarea a 30 de structuri ale economiei sociale dezvoltate de 

grupurile vulnerabile, ca instrument flexibil şi durabil pentru 

dezvoltarea economică şi crearea de bunăstare şi de locuri de muncă 

la nivel local: 

 stimularea implicării în economie a asociaţiilor şi fundaţiilor, 

prin facilitarea parteneriatului public – privat în domeniul 

economiei sociale, prin oferirea de consultanţă, informare şi 

oportunităţi pentru schimb de experienţă şi promovare în 

domeniul economiei sociale; 

 dezvoltarea şi promovarea unor activităţi generatoare de venit la 

nivel de comunităţi locale, activităţi care ajută membrii 

grupurilor vulnerabile să se integreze sau să se reintegreze pe 

piaţa muncii şi care contribuie la bunăstarea comunităţii; 

 facilitarea parteneriatului public – privat în domeniul economiei 

sociale, facilitarea cooperării dintre organizaţii în domeniul 

economiei sociale şi facilitarea comunicării şi cooperării dintre 

reprezentanţi ai diferitelor grupuri vulnerabile şi dintre grupurile 

vulnerabile şi comunităţile în care traiesc; 

 pregătirea antreprenorială în domeniul economiei sociale pentru 

membrii grupurilor vulnerabile şi ai organizaţiilor care susţin 

interesele acestora. 

 

Grupuri ţintă   
 9.800 de persoane de etnie romă supuse excluziunii sociale 

 7.000 de persoane aflate în detenţie, care se pregătesc pentru 



eliberare sau care nu beneficiază de suport din partea familiei 

sau a comunităţii din afara penitenciarului şi care caută să 

desfăşoare activităţi de muncă în timpul detenţiei şi persoane 

anterior aflate în detenţie care se află în căutarea unui loc de 

muncă 

 1.200 de persoane dependente de droguri, care au urmat un 

tratament de dezintoxicare în clinici de specialitate sau 

comunităţi terapeutice şi care au nevoie de suport pentru 

reintegrarea socială 

 1.000 de femei victime ale violenţei în familie, care au nevoie de 

suport pentru întreţinerea unei familii 

 1.000 de tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul 

instituţionalizat de protecţie a copilului şi care se află în căutarea 

unui loc de muncă 

 

Data semnării 

contractului de 

finanţare 

 

19.05.2009 

Data începerii 

implementării 

proiectului 

 

01.06.2009 

Durata 

proiectului  

36 de luni  

 

Rezultate 

aşteptate 

Vor fi înfiinţate 30 de structuri ale economiei sociale în 30 de 

comunităţi locale. Vor beneficia de cursuri de calificare/recalificare 

un număr de 1.800 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile şi 

vor fi create 500 de locuri de muncă. Vor fi formaţi 120 de 

manageri, specialişti şi formatori în domeniul economiei sociale, 

care vor oferi asistenţă şi vor susţine interesele grupurilor 

vulnerabile, şi vor fi create 50 de parteneriate public-private. 

 

Bugetul 

proiectului 

Valoarea totală a proiectului este de 13.600.000 lei, din care:  

- contribuţia comunitară 11.015.592 lei; 

- contribuţia publică naţională 2.312.408 lei; 

- contribuţia Agenţiei Naţionale pentru Romi 272.000 lei. 

 

Stadiul 

implementării  

În faza incipientă sunt previzionate activităţi de cercetare, scopul 

fiind de a identifica grupurile vulnerabile şi problemele cu care ele 

se confruntă, oportunităţile pentru activităţi generatoare de profit şi 

pentru creare de locuri de muncă. Rezultatele acestei cercetări vor 

reprezenta baza pentru identificarea comunităţilor locale în care se 

vor desfăşura activităţile prevăzute în cadrul proiectului. 

 

 



 

 

Şcoala – o şansă pentru fiecare 

 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

 

Investeşte în oameni! 

 

Axa prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii 

Domeniul major de intervenţie 2.2 – Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a 

şcolii 

 

 

Titlul proiectului Şcoala – o şansă pentru fiecare 

 

Beneficiar Agenţia Naţională pentru Romi 

 

Parteneri 1. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

2. Agenţia de dezvoltare comunitară „Împreună” 

3. Centrul de formare şi dezvoltare profesională Step by Step 

4. Asociaţia Internaţională Step by Step 

 

Obiectivul 

general al 

proiectului 

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea 

participării la sistemul de educaţie a grupurilor vulnerabile. 

Obiectivele 

specifice ale 

proiectului 

Obiectivul 1. Creşterea ratei de participare în învaţământul 

preşcolar şi şcolar a copiilor proveniţi din medii defavorizate (copii 

romi, copii din familii sărace, copii cu dizabilităţi); 

 

Obiectivul 2. Diminuarea fenomenului de abandon şcolar specific 

categoriilor defavorizate; 

 

Obiectivul 3. Dezvoltarea unui mecanism de colaborare între 

factorii cheie implicaţi în procesul de educaţie (şcoală, părinţi, 

servicii sociale, mediatori şcolari, comunitate); 

 

Obiectivul 4. Creşterea calităţii serviciilor de educaţie.  



 

Grupuri ţintă   – 10.000 elevi vor beneficia de servicii de sprijin în vederea 

prevenirii părăsirii timpurii a şcolii; 

– 20 cadre didactice din fiecare judeţ (în total, 400 cadre 

didactice) vor fi formate din perspectiva educaţiei inclusive şi a 

interculturalităţii; 

– 200 persoane (10 persoane/judeţ) vor fi formate pentru a 

deservi serviciile de tipul „şcoală după şcoală”;  

– 8.000 părinţi (400 părinţi/judeţ) vor fi formaţi în scopul 

responsabilizării şi implicării acestora în educaţia copiilor. 

 

Data semnării 

contractului de 

finanţare 

25.09.2008 

Data începerii 

implementării 

proiectului 

15.12.2008 

Durata 

proiectului  

36 de luni  

 

Bugetul 

proiectului 

Valoarea totală a proiectului este de 9.406.320 lei, din care: 

- contribuţia comunitară 8.099.104,37 lei; 

- contribuţia publică naţională 1.119.088,63 lei; 

- contribuţia Agenţiei Naţionale pentru Romi 188.127,00 lei. 

 

Stadiul 

implementării  

Activităţile desfăşurate până în prezent: 

- Selecţia comunităţilor - au fost stabilite cele 20 de judeţe pilot şi 

cele 5 şcoli implicate din fiecare judeţ în parte; 

- Crearea şi dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel local - a fost 

elaborat şi dezbătut documentul privind Reţeaua Activă a 

Organizaţiilor de Romi în domeniul Educaţiei (RAOR Edu);  

- Campanie de informare şi conştientizare privind importanţa educaţiei - 
conceperea mesajelor, stabilirea canalelor de transmitere. 

 

Activităţi prevăzute pentru perioada următoare: 
- Crearea, dezvoltarea şi capacitarea unei reţele inter-regionale a ONG-

urilor rome active în domeniul educaţiei; 

- Work-shop-uri la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare; 
- Campanie de informare şi conştientizare privind importanţa educaţiei; 

- Schimb de experienţă între comunităţi; 



- Formarea cadrelor didactice în domeniul tehnicilor de predare centrate 

pe nevoile elevului, tehnici de consiliere, dezvoltarea claselor 
integrate în scopul promovarii educaţiei incluzive.  
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