FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA
Programul de Interventii Prioritare
Proiecte finantate – rezultate pe judete (decembrie 2012)

Judetul ALBA

Reabilitarea strazii Morii, sat Cergau

Campanie de promovarea ingrijirii
sanatatii, comunitatea Tatarlaua,
comuna Cetatea de Balta

Numar proiecte finantate in judet:

17 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

12,78%

Total grant pe judet:

1.772.887 EUR

Procent din total finantare:

12,01%

Centru de zi pentru copii, sat Cergau

Reabilitarea drumului din interiorul
comunitatii, comunitatea Tatarlaua,
comuna Cetatea de Balta
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul ALBA
Proiect finalizat

“Integrarea sociala a romilor din strada Morii, Cergau Mare” (PC0034)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ - Teritoriala Cergau
Localizare: sat Cergau Mare, comuna Cergau
Comunitatea de romi este amplasata in extremitatea localitatii Cergau Mare, la o distanta de 1 km fata de centrul comunei.
Populatia comunitatii este de 144 de locuitori, toti de etnie roma. Principala ocupatie a localnicilor o reprezinta comertul cu fier
vechi. O buna parte dintre ei muncesc temporar in strainatate.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Modernizarea strazii Morii pe o lungime de 550 m cu latimea de 4 m;
(2) Reabilitarea unei cladiri in vederea infiintarii unui centru de zi pentru copii;
(3) Cresterea accesului la educatie pentru copii romi din localitate.
Finantare (euro):
Grant:
Contributie:

101.000
8.620

Beneficiari:

144

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a realizat modernizarea drumului, lucrarile constand in conturarea partii
carosabile, realizare de straturi rutiere din balast si piatra sparta, acostamente si executare de lucrari pentru asigurarea scurgerii
apelor, respectiv santuri betonate si podete. Cladirea reabilitata in care functioneaza centrul de zi este compartimentata
corespunzator, are asigurate toate utilitatile necesare desfasurarii activitatilor sociale si are o capacitate de 25 de beneficiari/zi.
In cadrul componentei de servicii sociale, s-au furnizat servicii dupa cum urmeaza:
servicii de educatie generala si socializare (jocuri si alte activitati de grup),
suport educativ (meditatii si sprijin in pregatirea temelor),
servicii pentru formarea de abilitati in utilizarea calculatorului.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul ALBA
Proiect finalizat

“Calea spre integrare” (PC0020)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Cetatea de Balta
Localizare: sat Tatarlaua, comuna Cetatea de Balta
Comunitatea de romi Tatarlaua se constituie din 51 de gospodarii, in care locuiesc 127 de romi, fiind situata la marginea
comunei Cetatea de Balta. Distanta pe care sa o parcurga romii spre accesarea serviciilor publice existente in localitate este de 3
km. Pentru castigarea existentei, membrii comunitatii presteaza munci ziliere in agricultura si diverse ocupatii temporare.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea drumului din interiorul localitatii;
(2) Cresterea nivelului de educatie in domeniul ingrijirii sanatatii.
Finantare (euro):
Grant:
92.085,48
Contributie: 6.400
Beneficiari:

109

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a reabilitat drumul din interiorul localitatii, pe lungimea de aproximativ 1,40 km,
prin pietruire, s-au amenajat rigolele pentru colectarea apelor pluviale, s-au construit podetele pentru scurgerea apelor pluviale,
s-au reparat si construit trotuarele.
In cadrul componentei de servicii sociale, s-a realizat o campanie de informare si consiliere pe probleme de sanatate adresata
unui numar de 109 beneficiari (dintre care 30 de copii).
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul ALBA
Proiect finalizat

“Imbunatatirea conditiilor de viata pentru comunitatea de romi din Saliste-Deal” (PC0013)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Salistea
Localizare: sat Salistea-Deal, comuna Salistea
Comunitatea de romi este amplasata intr-o zona de deal situata in partea de est a comunei Salistea, la distanta de aproximativ 5
km de centrul comunii. Accesul la comunitatea de romi se face pe drumul judetean DJ705E care face legatura, de la aproximativ
10 km de comunitate, cu drumul DN7. Comunitatea se invecineaza, in partea estica, cu comuna Pianu, in partea de vest, cu satul
Salistea, in partea de sud si nord, cu terenuri ale locuitorilor din comuna Salistea. Comunitatea cuprinde un numar de 87 de
gospodarii, cu un numar de 253 de locuitori. Membrii comunitatii se ocupa cu impletitul a diverse obiecte din nuiele, lucreaza
zilieri in constructii sau presteaza munci agricole.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Construirea unui punct medical;
(2) Cresterea nivelului de educatie in domeniul ingrijirii sanatatii.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:
Beneficiari:

108.732,08
8.130
253

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a construit o cladire, cu suprafata de 61,25 mp, care sa serveasca drept punct
medical (demisolul este destinat utilitatilor - centrala termica, magazie combustibil, iar parterul este destinat activitatilor medicale).
Punctul medical are in componenta un cabinet medical, o sala de tratamente, o sala de asteptare si un grup sanitar, toate dotate
corespunzator.
Componenta de servicii sociale a constat in organizarea unei campanii de promovare si ingrijire a sanatatii care s-a derulat timp
de 6 luni, timp in care au fost organizate cursuri pe diverse teme de interes pentru beneficiari.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul ALBA
Proiect finalizat

“O viata mai buna pentru romi” (PC0115)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Aiud
Localizare: Aiudul de Sus, Municipiul Aiud
Comunitatea de romi este situata la marginea localitatii componente Aiudul de Sus, in zona de vest a municipiului Aiud, fiind
delimitata ca teritoriu intravilan al localitati. Ocupatiile principale ale locuitorilor sunt colectarea de fier vechi, colectarea de plante
medicinale, cojocarie, prestarea unor munci de sezon si activitati ocazionale.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Extinderea sistemului de alimentare cu apa in Aiudul de Sus, pe strada Pasunii, pe o lungime de 804 m;
(2) Cresterea nivelului de educatie in domeniul ingrijirii sanatatii.
Finantare (Euro):
Grant
Contributie:

33.959
8.378

Beneficiari:

108

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a extins reteaua de alimentare cu apa pe o lungime de 804 m, pe strada Pasunii.
Componenta de servicii sociale a constat in organizarea unei campanii de promovare si ingrijire a sanatatii prin care membrii
comunitatii au dobandit aptitudini si comportamente care sa conduca la mentinerea si imbunatatirea starii de sanatate. Astfel,
s-au efectuat instruiri cu femeile rome privind ingrijirea si cresterea copilului, s-au furnizat informatii referitoare la modul de viata
sanatos, alimentatia sanatoasa, statutul asiguratului medical, riscurile privind consumul de droguri, tutun, alcool.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare
Judetul ALBA
Proiect finalizat
“Imbunatatirea conditiilor de viata a comunitatii rome din Unirea” (PC0046)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Unirea
Localizare: sat Unirea, comuna Unirea
Comunitatea de romi este o colonie aflata la periferia satului, centru de comuna. Ea se intinde in lungul a doua strazi periferice
in forma de L, Strada Lautarilor (in Pusta) si strada Targului ( pe deal). Principalele ocupatii ale membrilor comunitatii sunt
muncile necalificate.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitare a doua strazi din comunitatea roma: strada Lautarilor si strada Targului;
(2) Cresterea nivelului de educatie in domeniul ingrijirii sanatatii.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:
Beneficiari:

97.798,27
10.320
290

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a executat reabilitarea a doua strazi (lungimea total fiind de 1.070 m): strada
Lautarilor, pe o lungime de 0,589 km si strada Targului, pe o lungime de 0,480 km, prin pietruire si asfaltare, s-au amenajat rigole
si de podete tubulare.
Componenta de servicii sociale a constat in organizarea si derularea unei campanii de educatie pentru sanatate (in acest sens,
instructorul pe probleme de a realizat consilierea individuala si de grup (pentru familii) din comunitate, a organizat instruiri lunare
cu membrii comunitatii si a distribuit materiale informative in concordanta cu temele prezentate
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul ALBA
Proiect finalizat

“Imbunatatirea vietii romilor din Scarisoara” (cod PC0047)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Scarisoara
Localizare: comuna Scarisoara
Accesul in comunitate de romi se realizeaza pe DN75. Comunitatea se situeaza in lungul drumului national si este formata din
69 de gospodarii. Membrii comunitatii presteaza munca necalificata, multi dintre ei traind mai ales din venitul minim garantat.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Pietruirea drumului din comunitate, pe o lungime de 0,07 km;
(2) Extinderea retelei distributie apa, pe o lungime de 1050 m;
(3) Cresterea nivelului de informare si educare a beneficiarilor din comunitatea in legatura cu combaterea unor boli cu
incidenta ridicata in comunitate.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:

93.934,76
11.563

Beneficiari: 285
Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-au realizat urmatoarele lucrari:
o Rabilitarea drumului de acces in comunitate (700 m)
o S-au amenajat aleile pietonale (100 m)
o S-a realizat unui zid de sprijin, de 220 m
o S-a extins reteaua de alimentare cu apa pe o lungime de 1073 m
o S-au montat patru cismele si doi hidranti
o S-au instalat patru cabine WC
In cadrul componentei de servicii sociale, s-a organizat o campanie de educatie pentru sanatate. Numarul total al beneficiarilor a
fost de 285 (50 copii, 235 adulti). Campania s-a desfasurat in 10 etape, in perioada octombrie 2009-iulie 2010.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul ALBA
Proiect finalizat

“Conditii mai bune pentru cetatenii romi din cartierul Lumea Noua” (PC0009)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Alba Iulia
Localizare: cartier Lumea Noua, orasul Alba Iulia
Comunitatea de romi, Cartierul Lumea Noua, se invecineaza cu fabrica de covoare INCOV, fabrica de lapte si alte societati
comerciale, zona fiind numita si ,,zona industriala“.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea si modernizarea strazilor Helesteului si Almasului;
(2) Cresterea nivelului de educatie a locuitorilor comunitatii in domeniul protectiei mediului.
Finantare (euro):
Grant:
Contributie locala:

98.415,60
20.539,39

Beneficiari: 320 de persoane
Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a modernizat carosabilul a doua strazi, in lungime de 364 m, suprafata partii
carosabile fiind de 1.455,20 mp. Suprafata trotuarelor este de 727 mp, suprafata platformelor pentru containere este de 198 mp,
iar suprafata parcarilor pentru autovehicule de 516 mp.
In cadrul componentei de servicii sociale, s-a desfasurat o campanie de ecologizare (salubrizare a zonei) si un program de
educatie ecologica (sub forma de seminarii). Cu aceasta ocazie, s-au distribuit membrilor comunitatii europubele, eurocontainere
si alte echipamente de salubrizare.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul ALBA
Proiect finalizat

“Drum spre o viata mai buna” (PC0096)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Ocna Mures
Localizare: strada Izlazului, Ocna Mures
Comunitatea de romi se afla intr-o zona abrupta, strabatuta de strada Izlazului, invecinandu-se la est, nord si nord-vest, cu
pasunea comunala, iar, la nord, cu o zona mlastinoasa.
Obiectivele proiectului integrat:
(1)
(2)
(3)

Reabilitarea drumului de acces din si in comunitate, pe o lungime de 534 m;
Imbunatatirea niveluli de educatie a locuitorilor comunitatii in domeniul ingrijirii sanatatii;
Promovarea culturii si traditiilor rome locale.

Finantare (euro):
Grant :
Contributie locala :
Beneficiari:

113.571,32
8.040,00

176

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a modernizat carosabilul strazii Izlazului (in prezent acesta are imbracaminte
asfaltica, colectarea apelor meteorice facandu-se cu ajutorul santurilor pereate). Lungimea tronsonului ce face obiectul proiectului
este de 534 ml. S-au mai realizat: un parapet metalic, un zid de sprijin si doua podete tubulare.
Desfasurarea activitatilor componentei de servicii sociale a dus la atingerea urmatoarelor rezultate:
- instruirea membrilor comunitatii privind masurile de educatie pentru sanatate (la sesiunile educative au participat 25 de
copii, 35 de femei si 30 de barbati);
- implicarea a 25 de copii in activitati educative privind cultura si traditiile rome locale; cu acest prilej, s-au constituit o formatie
muzicala formata din 15 copii si o echipa de dansuri formata din 12 copii.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul ALBA
Proiect finalizat

„Un drum mai bun, o viata mai buna la Calnic” (PC0107)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Calnic
Localizare: sat Calnic, comuna Calnic
Comunitatea de romi se afla la periferia comunei, la iesirea din satul Calnic, avandu-si vatra pe o fosta pasune si este despartita
de sat de un raulet.
Obiectivele proiectului integrat:
(1)
(2)

Reabilitarea drumului de acces in si dinspre comunitate pe o lungime de 0,542 km;
Imbunatatirea nivelului de educatie a locuitorilor comunitatii in domeniul ingrijirii sanatatii.

Finantare (euro):
Grant:
Contributie locala:
Beneficiari:

105.944,59
17.369

122

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a modernizat drumul care face legatura comunitatii cu restul satului, pe o lungime
de 629 m si s-a realizat un sistem de colectare a apelor meteorice. Peste raul care desparte comunitatea de rromi de sat a fost
amplasat un pod de metal pietonal.
In cadrul componentei de servicii sociale, au avut loc sesiuni de informare si consiliere, individuala si de grup, pentru copii si
tineri, sesiuni de informare pentru femei, un concurs scolar, activitati educative saptamanale cu copii de ciclu prescolar si
gimnazial, o expozitie in scoala cu lucrarile executate in cadrul proiectului.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul ALBA
Proiect finalizat

“Centru de zi Prichindelul” (PC0114)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Blaj
Localizare: Municipiu Blaj
Comunitatea de romi este situata la periferia localitatii Blaj, catre satul Tiur. La nord, este delimitata de raul Tarnava, iar, la sud,
de soseaua principala.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Construirea unei cladiri care sa adaposteasca un centru de zi educativ;
(2) Reducerea fenomenului de abandon scolar la nivelul comunitatii de romi.
Finantare (euro):
Grant :
116.280,05
Contributie locala : 29.839
Beneficiari:

55

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a construit o cladire cu destinatia centru de zi, cu o suprafata de 187,70 mp.
In cadrul componentei de servicii sociale, s-au furnizat servicii/facilitati pentru 55 de copii si parinti iacestora, dupa cum urmeaza:
 servicii educative si de socializare, servicii de asistenta si remediere scolara
 servicii de asistenta sociala (servicii de consiliere, individuala si de grup, pentru dezvoltarea abilitatilor de
comunicare si relationare)
 activitati artistice si sportive
 acordare supliment nutritiv
 servicii de informare si consiliere a parintilor asupra importantei educatiei si pastrarii sanatatii
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul ALBA
Proiect finalizat

„Pentru o viata mai buna a romilor din Rachita” (cod PC0111)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Sasciori
Localizare: satul Rachita, comuna Sasciori
Comunitatea de romi din satul Rachita este amplasata la periferia satului Rachita, la aproximativ 1 km de
comunitatea de romani. Satul este situat la 12 km de orasul Sebes, cel mai important oras din zona. Comunitatea este
formata din 134 de gospodarii în care locuiesc 521 persoane de etnie roma. Activitatea principala în comunitate o
reprezinta munca necalificata prestata ocazional, majoritatea locuitorilor fiind beneficiari ai venitului minim garantat.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reprofilare albie si aparare de mal pe paraul Rachita, pe o lungime de 215 m;
(2) Imbunatatirea nivelului de educatie a locuitorilor comunitatii in domeniul protectiei mediului.
Finantare (euro):
Grant:
101.797,61
Contributie locala: 16.035
Beneficiari:

96

Activitati principale si rezultate:
Prin componenta de mica infrastructura, s-a realizat regularizarea albieii paraului Rachita pe o lungime de 369 m,
avand ca efect reducerea riscului de inundatii în comunitatea de romi.
Activitatile componentei de servicii sociale, s-au desfasurat în cadrul scolii cu clasele I-VIII din satul Rachita, pe
parcursul a 8 luni, si au constat în:
- servicii de informare pe teme de protectia mediului organizate pe grupe de varsta,
- actiuni de igienizare a comunitatii si a Vaii Rachita,
- concursuri scolare,
Beneficiarii directi au fost 100 de copii în cadrul activitatilor de informare pe teme de mediu si 60 de membri ai
comunitatii care au fost implicati în actiunile comunitare.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul CLUJ
Proiect finalizat

“Centrul comunitar de igiena si sanatate” (cod PC0101)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Municipiul Turda
Localizare: cartierul Poiana – strada Margaretelor, municipiul Turda
Comunitatea de romi este situata in cartierul Poiana, strada Margaretelor, in partea de sud-est a municipiului Turda,
la o distanta de 7 km fata de centrul municipiului. Ocupatiile principale ale locuitorilor sunt muncitori necalificati in
constructii si industrie.
Obiectivele proiectului:
(1) Reabilitarea unei cladiri, in suprafata de 202,81 mp si amenajarea in respectiva cladire a unui centru comunitar de
igiena si sanatate (punct medical, o baie si spalatorie).
(2) Cresterea accesului la servicii de promovare si ingrijire a sanatatii.
Finantare (Euro):
Grant
111.645,73
Contributie:
12.374,00
Beneficiari:

1.100

Activitati realizate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a realizat reabilitarea unei cladiri in suprafata de 202,81 mp in vederea
amenajarii unui centru comunitar de igiena si sanatate care cuprinde un punct medical, o baie si o spalatorie.
In cadrul componentei de servicii sociale, derulata pe durata a 6 luni, s-au realizat urmatoarele activitati:
- furnizare de servicii de informare si consiliere cu privire la ingrijirea sanatatii;
- dotarea baii publice, cu o capacitate de 10 locuri;
- dotarea spalatoriei publice cu 6 masini de spalat automate;
- furnizare de servicii medicale pentru circa 10 persoane/zi.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul BACAU

Numar proiecte finantate in judet:

6 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

4,51%

Total grant pe judet:

769.076 EUR

Procent din total finantare:

5,21%

Reabilitare drum, cartier Bratulesti,
oras Darmanesti

Campanie de promovare a ingrijirii
sanatatii si protectia mediului, Darmanesti
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul BACAU
Proiect finalizat

“Un drum nou, o viata mai buna” (PC0088)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Darmanesti
Localizare: cartier Bratulesti, localitatea Darmanesti
Comunitatea roma din cartierul Bratulesti este situata in partea de Sud a localitatii si cuprinde 151 gospodarii, cu un numar de
980 locuitori. Membrii comunitatii au ca ocupatie principala munca necalificata in agricultura.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea unui drum;
(2) Cresterea nivelului de educatie privind ingrijirea sanatatii;
(3) O mai buna cunoastere a nevoii de protectie a mediului inconjurator.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:

111.557,31
7.286

Beneficiari: 980
Activitati realizate/rezultate:
Componenta de mica infrastructura: reabilitarea a 909 m drum si montarea a doua podete tubulare.
Componenta de servicii sociale a cuprins desfasurarea unei campanii de informare si educare, pentru copii si adulti, pe teme
legate de protectia mediului si ingrijirea sanatatii. La sesiunile de informare au participat 300 de persoane.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul BACAU
Proiect finalizat

“PLAN – Parteneriat Local Activ Novator sat Bacioiu” (PC0060)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Corbasca
Localizare: sat Bacioiu, comuna Corbasca
Satul Bacioiu se afla in sud-estul judetului, pe colinele Tutovei, zona de deal, cu terenuri agricole de calitate scazuta. Satul se
afla la 5 km de centrul comunei fiind izolat. Distanta fata de municipiul resedinta de judet este de 55 km accesul facandu-se prin
Corbasca (DJ252C) cu legatura in Racaciuni la DN2. Singura legatura cu centrul judetului este DJ252C. Comunitatea de romi
cuprinde 377 de gospodarii cu o populatie de 2051 de locuitori. Principalele ocupatii ale comunitatii sunt: lautaria si activitatile
sezoniere in agricultura.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea unui drum;
(2) Infiintarea unui centru cultural-educativ pentru copii.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:
Beneficiari:

115.327,69
30.000
2.053

Activitati realizate/rezultate:
Lucrarile din cadrul componentei de infrastructura au constat in reabilitare prin asfaltare a unui drum, pe o lungime de 300 ml,
realizarea a 600 m de sant betonat si a 5 podete tubulare, precum si a unui zid de sprijin de 60 m. La solicitarea beneficiarului,
s-au executat lucrari suplimentare: un dren pe o lungime de 50 m pentru evacuarea unor izvoare nou aparute, o rigola cu zid de
sprijin, prelungirea zidului de sprijin cu 2 m si betonarea acostamentului drumului, pe toata latimea, pentru latirea drumului.
Componenta de servicii sociale a cuprins infiintarea unui centru de zi cu activitati pentru un numar de 232 copii. S-au realizat
cercuri de sport, pictura si muzica frecventate saptamanal de catre copii. Pentru derularea activitatilor au fost achizitionate:
echipamente IT, instrumente muzicale, costume traditionale si materiale educative.

Programul de Interventii Prioritare - Proiecte finalizate pana in decembrie 2012 (rezultate pe judete)
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul BACAU
Proiect finalizat

„Pentru o viata mai buna in comunitatea noastra” (PC0090)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Comanesti
Localizare: oras Comanesti
Comunitatea roma este situata in partea de sud a orasului Comanesti. Se invecineaza, la est, cu cartierul Podei si raul Trotus, la
nord, cu cartierul Centru, la vest, cu cartierul Supan si, la sud, cu Dealul Goanta.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Construirea unei cladiri (P+M), cu destinatia baie publica (la parter) si punct medical (la mansarda);
(2) Cresterea nivelului de cunostinte in domeniul ingrijirii sanatatii pentru locuitorii comunitatii rome.
Finantare (euro):
Grant :
119.142,33
Contributie locala : 59.602,72
Beneficiari:

88

Activitati realizate/rezultate:
Lucrarile din cadrul componentei de infrastructura au constat in construirea unei cladiri cu destinatia baie publica si spalatorie, la
parter, si punct sanitar, la mansarda, avand suprafata de 147 mp.
In cadrul componentei de servicii sociale, s-a realizat o campanie de educatie pentru sanatate.

Programul de Interventii Prioritare - Proiecte finalizate pana in decembrie 2012 (rezultate pe judete)
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul BUZAU

Numar proiecte finantate in judet:

3 proiect

Procent din total proiecte finantate:

2,25%

Volum finantare pe judet:

308.603 EUR

Procent din total finantare:

2,09%

Amenajarea spatiului pentru infiintarea unui
centru multifunctional pentru copiii,
Municipiul Buzau

Desfasurarea activitatilor de tip “after
school” in centrul multifunctional infiintat,
Municipiul Buzau

Programul de Interventii Prioritare - Proiecte finalizate pana in decembrie 2012 (rezultate pe judete)
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare
Judetul BUZAU
Proiect finalizat
“O viata mai buna pentru romii din strada Primaverii” (PC0122)
Agent de gestiune Unitatea Administrativ-Teritoriala Buzau
Localizare: Buzau ( Bulevardul Unirii)
Comunitatea de romi este situata in zona de nord-est a municipiului Buzau, la capatul strazii Primaverii. Ea se invecineaza, la
nord si vest, cu gospodariile unor pesoane fizice, la est, cu strada Viilor si, la sud, cu strada Dorobanti.
Ocupatiile principale ale locuitorilor sunt muncile ocazionale in agricultura si la depozitele en gros, la regia de salubrizare si la
ADP.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Prevenirii abandonului scolar si imbunatatirea performantelor scolare pentru 30 de copii din comunitate;
(2) Cresterea nivelului de educatie a membrilor comunitatii rome in domeniul pastrarii si ingrijirii sanatatii.
Finantare (Euro):
Grant
Contributie:

33.300
2.470

Beneficiari:

85

Activitati realizate/rezultate:
Proiectul a constat in infiintarea unui centru social multifunctional cu doua componente:
- centrul de zi de tip „after school” pentru copii unde s-au desfasurat servicii si activitati specifice de asistenta sociala si
educationala;
- centru de informare si consiliere care a furnizat, pe parcursul a 10 luni, in timpul derularii proiectului, servicii de informare si
consiliere privind problemele sociale specifice familiilor sarace rome si rolul educatiei in dezvoltarea personala a copilului si a
familiei,.
S-a derulat de asemenea o campanie de educatie pentru sanatate prin intermediul careia s-au furnizat servicii de informare si
consiliere medico-sanitara.

Programul de Interventii Prioritare - Proiecte finalizate pana in decembrie 2012 (rezultate pe judete)

19

FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul BIHOR

Numar proiecte finantate in judet:

7 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

5,26%

Total grant pe judet:

763. 877 EUR

Procent din total finantare

5,17%

Extinderea retelei de alimentare cu apa,
comuna Vadu Crisului

Activitati de educatie muzicala,
comunitatea Danko Pista,
oras Sacuieni

Reabilitarea drumului de acces in comunitate,
comuna Vadu Crisului

Reabilitarea drumului de acces in
comunitatea Danko Pista, oras Sacuieni

Programul de Interventii Prioritare - Proiecte finalizate pana in decembrie 2012 (rezultate pe judete)
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul BIHOR
Proiect finalizat

“Integrarea romilor din Vadu Crisului in comunitate” (cod PC0010)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Vadu Crisului
Localizare: comuna Vadu Crisului, judet Bihor
Comunitatea de romi este situata pe dealul Codrisoara, la 1 km distanta de Vadu Crisului, si numara 373 de persoane,
toate de etnie roma. Principalele surse de venit sunt reprezentate de venitul minim garantat, munca sezoniera si cea in
strainatate.
Obiectivele proiectului intergrat:
(1): Reamenajarea unui drum din comunitate;
(2): Realizarea unei retele de alimentare cu apa potabila.
Finantare (euro):
Grant:
86.790
Contributie locala: 11.148
Beneficiari:

373

Activitati realizate/rezultate:
Proiectul a cuprins doua obiective de mica infrastructura. In acest fel:
- s-a reamenajat drumul din comunitate, pe o lungime de 1.200 de metri, latime partii carosabile fiind de 3,50 metri. Pentru
colectarea si evacuarea apelor meteorice s-au executat santuri betonate.
- s-a executat o retea de alimentare cu apa potabila, cu o lungime de 450 m, pe parcursul sau fiind intercalate 5 cismele, un
hidrant de incendiu si 7 camine de vizitare.

Programul de Interventii Prioritare - Proiecte finalizate pana in decembrie 2012 (rezultate pe judete)
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul BIHOR
Proiect finalizat

„Acces
“Integrarea
la viitor
romilor
pentru
dincomunitatea
Vadu Crisuluideinromi
comunitate”
Danko Pista
(PC0010)
din Sacuieni” (PC0049)
Agent de gestiune:
executie: Unitatea Administrativ-Teritoriala
Administrativ Teritoriala Sacuieni
Vadu Crisului
Localizare: comuna
orasul Sacuieni
Vadu Crisului
Comunitatea de
de romi
romieste
estesituata
situatainpe
sud-estul
dealul Codrisoara,
orasului Sacuieni,
la 1 km
in partea
distantadreapta
de Vadu
a drumului
Crisului,judetean
si numara
catre
373Sanicolaul
de persoane,
de
toate deLaetnie
Munte.
est, se
roma.
afla Principalele
drumul asfaltat
surse
Sacuieni
de venit
– Sanicolaul
sunt reprezentate
de Munte,de
la nord,
venitulstrada
minimIrinyi
garantat,
Janos,munca
in partea
sezoniera
de vest, siingustarea
cea in
strainatate.
valului
natural, iar, la sud, podgorie, deal natural.
Obiectivele proiectului integrat:
intergrat:
(1) Reamenajarea
Realizarea unui
unui
drum
drum
in interiorul satului;
(2) Realizarea
Crestereaunei
niveului
alimentari
de educatie
cu apaa potabila
locuitorilor comunitatii in domeniul ingrijirii si pastrarii sanatatii;
(3) Cresterea accesului copiilor romi din comunitate la activitati educative.
Finantare (euro):
Finantare (euro):
Grant:
86.790
Contributie
Grant
:
locala: 11.148
113.207,37
Contributie locala : 10.703
Beneficiari:
373
Beneficiari:
973
Activitati realizate
Activitati realizate/rezultate:
Reamenajarea drumului s-a facut pe o lungime de 1.200 m, latime partii carosabile fiind de 3,50 m. Pentru colectarea si
evacuarea
In
cadrul componentei
apelor meteorice
de mica
s-auinfrastructura,
executat santuri
s-a amenajat
betonate. un drum pe o lungime de 1.414 metri.
Reteaua de apa potabila are o lungime de 450 m, pe parcursul sau fiind intercalate 5 cismele, un hidrant de incendiu si 7
camine
In
cadruldecomponentei
vizitare.
de servicii sociale comunitare, s-au desfasurat activitati privind promovarea si ingrijirea sanatatii, educatia
muzicala, activitati sportive si de recreere cu copii romi.

Programul de Interventii Prioritare - Proiecte finalizate pana in decembrie 2012 (rezultate pe judete)
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul BIHOR
Proiect finalizat

“Un viitor mai bun” (PC0011)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Alesd
Localizare: cartier Obor, orasul Alesd
Comunitatea de romi este asezata in cartierul Obor, situat la periferia orasului, pe malul stang al Crisului Repede. Orasul Alesd
este situat la o distanta de 40 de km fata de municipiul Oradea, resedinta orasului Bihor. Populatia comunitatii este de 1.200 de
locuitori, toti de etnie roma. Ocupatiile principale ale localnicilor sunt activitatile agricole, comertul, reparatiile de incaltaminte.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Constructia unei cladiri care sa deserveasca un centru multifunctional;
(2) Cresterea accesului membrilor comunitatii rome la servicii sociale, educative si de sanatate.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:
Beneficiari:

123.409,66
24.813
500

Activitati realizate/rezultate:
Componenta de mica infrastructura a vizat construirea unei cladiri, in suprafata de 500 mp, pentru infiintarea unui centru social
multifunctional.
In cadrul componentei de servicii sociale, centrul multifunctional a fost amenajat si dotat corespunzator furnizarii unor servicii
sociale de calitate. Centrul cuprinde un centru de zi (cu o capacitate de 25 de copii/zi), o baie publica (50 de persoane/zi); un
birou de informare si consiliere si o sala de intalniri. Pe parcursul proiectului, s-au derulat activitati pe urmatoarele directii:
- Asigurare acces la baia publica;
- Servicii de asistenta sociala si educationala in centrul de zi educativ pentru 50 de copii asistati in cadrul centrului de zi,
contribuindu-se astfel la reducerea riscului de abandon scolar, imbunatatirea situatiei scolare si cresterea frecventei scolare;
- Activitati de informare si consiliere cu parintii acestor copii care au urmarit cresterea gradului de implicare a lor romi in
cresterea si educatia propriilor copii.

Programul de Interventii Prioritare - Proiecte finalizate pana in decembrie 2012 (rezultate pe judete)
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul BIHOR
Proiect finalizat

“Drum spre educatie” (PC0045)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Tetchea
Localizare: sat Telechiu, comuna Tetchea
Comunitatea de romi este situata la o distanta de aproximativ 500 m de satul Telechiu si 27 km de municipiul Oradea, pe malul
stang al Crisului Repede. Ocupatiile principale ale locuitorilor sunt prestarea unor activitati ziliere in agricultura si la fabrica de
incaltaminte Melania.
Obiectivele proiectului:
(1) Reabilitarea unui drum din interiorul comunitatii, pe o lungime de 450 m;
(2) Construirea unei cladiri care sa deserveasca un centru social multifunctional;
(3) Cresterea accesului la servicii de asistenta socio-educativa pentru copii romi din comunitate.
Finantare (Euro):
Grant
Contributie:
Beneficiari:

121.140
41.324
250

Activitati realizate/rezultate:
Componenta de mica infrastructura a urmarit reabilitarea unui drum din interiorul comunitatii, pe o lungime de 450 m, si
construirea unei cladiri, in suprafata de 245 mp, pentru prestarea activitatilor specifice unui centru social multifunctional.
In cadrul componentei de servicii sociale, centrul multifunctional a fost amenajat si dotat corespunzator in vederea functionarii.
Centrul cuprinde doua componente:
- centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 25 de locuri/luna; centrul ofera asistenta sociala si sprijin educational pentru
copiii care frecventeaza centrul;
- o baie publica, cu o capacitate de 40 de persoane/zi.

Programul de Interventii Prioritare - Proiecte finalizate pana in decembrie 2012 (rezultate pe judete)
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare
Judetul BIHOR
Proiect finalizat
“Sperante” (PC0098)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Dobresti
Localizare: sat Dobresti, comuna Dobresti
Comunitatea de romi este situata la marginea de nord-est a satului Dobresti si se invecineaza cu satul Lucasprie, in partea de
nord-est, iar, la sud, cu satul Dobresti. In est, se invecineaza cu fosta Intreprindere Miniera Dobresti si, la vest, cu pasunea
Asociatiei Urbariale Vulturul Dobresti. Principalele ocupatii ale membrilor comunitatii sunt culegerea de fructe de padure, ciuperci,
castane, comertul (neautorizat), muncile agricole ocazionale.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Extinderea retelei de alimentare cu apa, pe o lungime de doi kilometri;
(2 Cresterea accesului la servicii de asistenta sociala si educativa pentru membrii comunitatii rome.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:
Beneficiari:

90.342,56
11.603
612

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, lucrarile executate pentru extinderea retelei de alimentare cu apa au cuprins:
- construire retea de alimentare cu apa, pe o lungime de doi kilometri;
- subtraversari - 3 bucati (drum judetean DJ767C si doua drumuri comunale);
- realizare camine cu vane (5 bucati);
- montare hidranti supraterani (3 bucati).
Prin componenta de servicii sociale, s-a infiintat un centru social multifunctional, intr-un spatiu din incinta scolii din localitate, pus
la dispozitie de Consiliul Local. Personalul specializat al centrului furnizeaza trei tipuri de servicii sociale pentru membrii
comunitatii rome, si anume:
- servicii socio-educative in cadrul centrului de zi pentru copii (in timpul derularii proiectului, au fost asistati 46 de copii, timp
de 10 luni); 40 dintre copii beneficiari au participat inclusiv la o excursie educativa de 3 zile;
- activitati recreativ-educative in cadrul clubului cultural-artistic pentru copii (14 copii, timp de 10 luni);
- servicii de informare si consiliere pentru parinti (au fost asistati 100 de beneficiari adulti, timp de 10 luni).

Programul de Interventii Prioritare - Proiecte finalizate pana in decembrie 2012 (rezultate pe judete)
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul BIHOR
Proiect finalizat

„ Imbunatatirea conditiilor de viata a romilor din Soimi” (PC0113)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Soimi
Localizare: comuna Soimi
Comunitatea de romi este situata in partea de sud a comunei Soimi, la o distanta de 1,2 km fata de drumul comunal Soimi Codru. Vecini: la nord, localitatea Soimi (distanta 1,2 km), la vest, localitatea Ursad (distanta 1,5 km), la sud, localitatea Codru
(distanta 3,0 km)
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Regularizarea vaii Zarzagului, la nivleul comunitatii rome;
(2) Cresterea nivlelului de cunostinte privind nevoia de protectie a mediului;
(3) Imbunatatirea sanselor de ocupare a unui loc de munca pentru locuitorii comunitatii rome.
Finantare (euro):
Grant :
100.032,89
Contributie locala :
8.430
Beneficiari: 100
Activitati realizate/ rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-au executat lucrari de regularizare a albiei Zarzagului, pe o lungime de 1.000 ml.
Au fost executate 3 praguri de fund si 440 ml de consolidari de maluri.
Prin componenta de servicii sociale, s-au imbunatatit sansele de ocupare a unui loc de munca pentru 50 beneficiari adulti din
comunitatea de romi in urma prestarii serviciilor de informare si consiliere profesionala, dar si ca urmare a participarii la cursurile
de calificare profesionala organizate (la care au fost prezenti 15 beneficiari).
S-a organizat de asemenea o campanie de protectie a mediului in timpul careia s-au furnizat servicii de informare si educatie
pentru protectia mediului pentru un numar de 100 beneficiari.

Programul de Interventii Prioritare - Proiecte finalizate pana in decembrie 2012 (rezultate pe judete)
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul BIHOR
Proiect finalizat

“Legaturi comunitare” (PC0014)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Tauteu
Localizare: sat Bogei, comuna Tauteu
Comunitatea de romi este situata in partea de vest a satului Bogei, la periferia localitatii, in apropierea padurii, la o distanta de
aproximativ 4 km de centrul de comuna. Comunitatea cuprinde un numar de 174 gospodarii, cu un numar de 1.040 locuitori.
Membrii comunitatii sunt, in principal, muncitori necalificati in industria usoara si/sau zilieri in agricultura.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Modernizarea a doua strazi, in lungime de 1,6 km;
(2) Cresterea nivelului de educatie privind ingrijirea sanatatii pentru locuitorii comunitatii;
(3) Imbunatatirea accesului la servicii socio-educative pentru copiii romi din localitate.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:
Beneficiari:

128.954,54
21.419
620

Activitati realizate / rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-au reabilitat doua strazi, in lungime de 1,6 km, si au fost realizate lucrari legae de
reabilitarea cladirii pusa la dispozitie de Primaria Tauteu pentru amenajarea unui centru social multifunctional (respectiv,
instalarea unei centrale termica pentru incalzirea spatiului si bransarea cladirii la reteaua de apa potabila).
Prin componenta de servicii sociale, au fost achizitionate materiale si echipamente necesare dotarii si utilarii centrului social
multifunctional. Pe durata proiectului, o echipa de specialisti a furnizat urmatoarele servicii:
- Sprijin educativ (sprijin in efectuarea temelor, notiuni de baza privind utilizarea calculatorului) si furnizarea de supliment
nutritiv - aproximativ 100 de copii;
- Servicii de promovare si ingrijire a sanatatii (campanie pe durata a 5 luni) – pentru 140 de copii si 400 de adulti.

Programul de Interventii Prioritare - Proiecte finalizate pana in decembrie 2012 (rezultate pe judete)
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul BISTRITA NASAUD

Numar proiecte finantate in judet:

2 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

1,50%

Total grant pe judet:

218.458 EUR

Procent din total finantare:

1,48%

Drumul de reabilitat din satul Budacu de Sus

Drumul reabilitat in satul Tagu

Programul de Interventii Prioritare - Proiecte finalizate pana in decembrie 2012 (rezultate pe judete)

28

FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul BISTRITA-NASAUD
Proiect finalizat

“Acces la educatie si sanatate pentru toti” (PC0023)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Dumitrita
Localizare: Sat Budacu de Sus, comuna Dumitrita
Localitatea Budacu de Sus este situata in comuna Dumitrita, pe valea Budacu, la limita dintre Muntii Calimani si Podisul
Transilvaniei (Dealurile Bistritei). In partea superioara a satului, , la o distanta de 2,5 km de centrul comunei, se afla comunitatea
de romi, pe strazile Piciocarii si Voica. Catunul are un numar de 235 de persoane si 58 de locuinte, construite intre anii 19761997. Locuintele au fost construite la limita intravilanului, pe o suprafata de pasune comunala apartinand domeniului public al
comunei Dumitrita. Majoritatea membrilor comunitatii au ca principala sursa de venit venitul minim garantat.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea drumurilor din interiorul comunitatii, pe o lungime de 1,57 km;
(2) Cresterea accesului locuitorilor comunitatii la servicii sociale, culturale si de sanatate.
Finantare (euro):
Grant
Contributie
Beneficiari

109.520
14.901
235

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-au reabilitat 1,57 km de drum.
In cadrul componentei de servicii sociale, s-a desfasurat o campanie de educatie sanitara si una de educatie civica.
S-a infiintat o echipa de dansuri artistice rome, formata din 24 de beneficiari, si au fost fost instruiti in domeniul IT 80 de membri ai
comunitatii.

Programul de Interventii Prioritare - Proiecte finalizate pana in decembrie 2012 (rezultate pe judete)
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul BISTRITA-NASAUD
Proiect finalizat

“Un viitor sanatos prin educatie” (PC0024)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Budesti
Localizare: sat Tagu, comuna Budesti
Comunitatea de romi este situata la marginea satului Tagu - in zona Copacel, in comuna Budesti, la marginea sudica a judetului
Bistrita Nasaud, la limita cu judetul Cluj si judetul Mures. Institutiile de invatamant se afla la o distanta de 3 km de comunitate.
Lipsa mijloacelor de transport regulate si distanta destul de mare (10 km) ingreuneaza accesul membrilor comunitatii la serviciile
existente in centrul de comuna (dispensar, camin cultural, primarie etc)
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitare unui drum din comunitate pe o lungime de 1,938 m;
(2) Cresterea accesului copiilor si tinerilor romi la servicii sociale, culturale si de sanatate.
Finantare (euro):
Grant
Contributie Locala

108.938
122.025

Beneficiari:

347

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a reabilitat un drum, pe o lungime de 1,938 m, cu o latime de 4 m.
In cadrul componentei de servicii sociale, s-a infiintat un centru educational pentru copii si tineri, in cadrul caruia se desfasoara
activitati ca:
- asistenta educationala (de care au beneficiat 25 de elevi romi defavorizati),
- initierea in utilizarea computerului (au fost initiati in uitilizarea calculatorului un numar de 30 de copii si 40 tineri si adulti);
- ateliere pentru dezvoltarea abilitatilor practice (30 de copii au confectionat, desenat, decupat, decorat si ornate figurine
simple si imagini duble, tehnica origami, felicitari, decoratiuni si tablouri);
- scoala parintilor (servicii de consiliere si informare pentru 68 de parinti si membrii ai comunitatii);
- activitati de promovare a culturii rome (s–au constituit, instruit si dotat corespunzator cu costume si instrumente muzicale o
echipa de dansuri traditionale, precum si un taraf traditional);
activitati recreativ-educative (concursuri, serbari, diverse activitati educative; s-a organizat o excursie pe un traseu din
Moldova si organizarea de concursuri, la care au participat 26 de copii;
- concepere si distribuire materiale educative sau de informare.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul BRAILA

Numar proiecte finantate in judet:

7 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

5,26%

Total grant pe judet:

729.071 EUR

Procent din total finantare:

4,93%

Reabilitarea a doua blocuri de locuinte, sat Sutesti

Centrul multifunctional realizat,
sat Constantinesti
Programul de Interventii Prioritare - Proiecte finalizate pana in decembrie 2012 (rezultate pe judete)
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul BRAILA
Proiect finalizat

“Reabilitarea blocurilor de locuinte si centru cultural multifunctional” (PC0041)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Sutesti
Localizare: satul Sutesti, comuna Sutesti
Comunitatea de romi este parte a localitatii Sutesti, avand o populatie de 130 de locuitori, toti de etnie roma. Ocupatiile
principale ale localnicilor sunt comertul cu fier vechi si munca in strainatate.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea a doua blocuri de locuinte sociale;
(2) Imbunatatirea accesului copiilor si tinerilor romi la servicii sociale, culturale si de sanatate.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:

110.555
10.069

Beneficiari:

130

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a realizat reabilitarea a doua blocuri de locuinte sociale, aflate in proprietatea
Primariei Sutesti (respectiv, reparatii la tencuieli interioare, pe casa scarilor interioare si exterioare, sarpante, invelitori din tigla
metalica, termoizolatii, instalatii de canalizare exterioara aferente).
Componenta de servicii sociale a constat in infiintarea unui centru socio-cultural multifunctional, in caminul cultural al localitatii, si
realizarea unor activitati precum:
- organizarea si sustinerea unor sesiuni de informare privind ingrijirea sanatatii si modalitati de prevenire si combatere a unor
boli, - constituirea unei formatii de dansuri traditionale si a unui taraf care are in componenta 12 copii (inclusiv prezentare de
spectacole artistice),
- organizarea de cursuri pentru vioara destinate copiilor romi,
- activitati de initiere in utilizarea computerului pentru copii si tineri,
- organizarea unor actiuni de salubrizare a zonei in care este situata comunitatea de romi.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul BRAILA

Proiect finalizat
“Centru socio-cultural multifunctional” (PC0038)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Galbenu
Localizare: sat Drogu, comuna Galbenu
Comunitatea de romi este amplasata in partea sudica a localitatii si numara 152 de membri, organizati in 52 de gospodarii.
Suprafata ocupata de gospodariile familiilor de romi se intinde pe 5 hectare. Principala ocupatie este cea de lucratori zilieri in
agricultura.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Construirea centrului de zi pentru copii;
(2) Cresterea accesului la educatie pentru copii romi din comunitate.
Finantare (euro):
Grant
88.883
Contributie 7.481
Beneficiari:

152

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a construit o cladire in care s-a infiintat un centru de zi pentru copii.
Componenta de servicii sociale a constat in amenajarea centrului de zi pentru copii si furnizare de servicii sociale si educationale
specifice. Astfel, centrul organizeaza urmatoarele tipuri de activitati:
o activitati educative si cultural-artistice pentru copiii romi in urma carora s-a imbunatatit frecventa scolara pentru copiii
participanti la activitatile centrului;
o servicii de informare si consiliere;
o educatie privind utilizarea calculatorului (redactarea documentelor in Word, navigarea pe internet, intocmirea unui CV
etc).
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul BRAILA
Proiect finalizat

“Un viitor mai bun” (PC0002)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Rimnicelu
Localizare: sat Constantinesti, comuna Ramnicelu
Comunitatea de romi este situata in partea de nord a localitatii, in mod compact, fiind parte integranta a satului. Populatia
comunitatii este de 167 de locuitori, toti de etnie roma. Ocupatiile principale ale localnicilor sunt agricultura si activitati ziliere in
agricultura la alti proprietari de terenuri.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Construirea unei cladiri in suprafata de aproximativ 123 mp;
(2) Furnizarea de servicii sociale specifice adresate in special copiilor si femeilor.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:

95.526
14.134

Beneficiari:

115

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a construit o cladire, in suprafata de 123 mp, pentru infiintarea unui centru
comunitar multifunctional.
Componenta de servicii sociale a constat in amenajarea centrului comunitar multifunctional destinat copiilor si femeilor si
realizarea urmatoarelor tipuri de activitati:
o Asigurare asistenta specifice pentru pregatirea temelor si lectiilor dupa orele de cursuri pentru copii; acestia au fost
asistati de cadrele didactice din scoala din localitate;
o Initierea in utilizarea calculatoarelor pentru copii;
o Organizarea de activitati recreative pentru copii (jocuri, desene, concursuri etc);
o Furnizare de servicii de informare si consiliere pentru femei pe teme de interes general privind educatia copiilor,
accesul la servicii publice si sanatatea.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul BRAILA
Proiect finalizat

“Centru social multifunctional Lacu Dulce” (PC0031)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Braila
Localizare: cartier Lacul Dulce, orasul Braila
Comunitatea de romi este situata in cartierul Lacu Dulce, in limita vestica a municipiului Braila. Ocupatiile principale ale
locuitorilor sunt colectarea de fier vechi si prestarea unor activitati ziliere in agricultura.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Construirea unui cladiri, in suprafata de 250 mp;
(2) Cresterea gradului de informare si constientizare privind ingrijirea sanatatii;
(3) Cresterea performantelor scolare pentru copiii romi din comunitate.
Finantare (Euro):
Grant
Contributie:

100.621,07
19.540

Beneficiari:

217

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a construit o cladire, in suprafata de 250 mp, necesara desfasurarii activitatilor
sociale.
In cadrul componentei de servicii sociale, centrul social multifunctional a fost utilat corespunzator pentru furnizarea urmatoarelor
activitati/servicii:
- Activitati de educatie generala si sprijin scolar, pentru 96 de elevi;
- Pregatirea a 33 de copii prescolari in vederea inscrierii acestora in invatamantul prescolar;
- Activitati de informare si consiliere pe probleme privind ingrijirea sanatatii, pentru 217 persoane;
- Initierea a 64 de copii si tineri in utilizarea calculatorului.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare
Judetul BRAILA
Proiect finalizat

“Reabilitare drumuri si centru multifunctional” (PC0068)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Visani
Localizare: sat Visani, comuna Visani
Comunitatea de romi din comuna Visani se afla situata in partea de sud-vest a localitatii Visani, la marginea comunei. La partea
extrema a localitatii, este situata pasunea satului, groapa de gunoi si un canal de evacuare a apei din ferma piscicola in raul
Buzau. Comunitatea de romi cuprinde 62 de gospodarii cu o populatie de 620 de locuitori. Principalele ocupatii ale comunitatii
sunt activitatile ocazionale si muncile agricole.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea a doua drumuri, pe o lungime de 213 m;
(2) Functionarea unui centru social multifunctional.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:
Beneficiari:

93.146,42
16.624,00
620

Activitati realizate/rezultate:
Lucrarile din cadrul componentei de mica infrastructura au constat in reabilitarea a doua drumuri, cu lungimea de 213 m si latimea
de 5 m, trotuare si santuri betonate pe o lungime de 1,09 km.
In cadrul componentei de servicii sociale, a fost infiintat si dotat corespunzator un centru social multifunctional. De serviciile
centrului au beneficiat 115 persoane (75 copii, 30 femei si 10 barbati).
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare
Judetul BRAILA
Proiect finalizat
„Preluarea apelor uzate de la locuinte Col km 10” (PC0081)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Municipiul Braila
Localizare: Colonie Km 10, municipiul Braila
Comunitatea de romi este situata in extremitatea sudica a municipiului Braila
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Realizarea unui sistem pentru preluarea si evacuarea apelor uzate;
(2) Realizarea unei perdele forestiere in jurul comunitatii prin plantarea de puieti de arbori si puieti de buxus;
(3) Dobandirea de cunostinte teoretice si practice privind protectia mediului de catre membrii comunitatii.
Finantare (euro):
Grant:
107.586,19
Contributie locala: 53.300
Beneficiari:

135

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-au realizat: un sistem de canalizare pentru colectarea apelor uzate compus din o
conducta colectoare, avand lungimea de 156 metri, o statie de pompare ape uzate si o conducta de refulare, avand lungimea de
545 metri.
In cadrul componentei de servicii sociale:
- s-au plantat puieti de pomi si arbusti ornamentali, la actiune participand un numar de 135 persoane;
- s-a efectuat instruirea unui numar de 135 membrii din comunitate privind protectia mediului;
- s-a realizat o companie de igienizare a zonei in care se afla comunitatea.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul BRASOV

Numar proiecte finantate in judet:

2 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

1,50%

Volum finantare pe judet:

253.855 EUR

Procent din total finantare:

1,72%
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul BRASOV
Proiect finalizat

“Pentru o viata civilizata” (PC0120)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Racos
Localizare: catun Tiganie Lingurari, comuna Racos
Comunitatea de romi din Racos este amplasta pe dealul Sarigos, in partea de nord-vest a comunei Racos si se invecineaza, la
nord si vest, cu padurea proprietate a Composesoratului de Padure si Pasune Racos, la sud si est, cu comuna Racos si livezi
proprietate privata. Comunitatea numara 173 de gospodarii in care locuiesc 720 de persoane de etnie roma. Membrii comunitatii
au ca ocupatie principala munca necalificata in agricultura, multi traind de fapt din venitul minim garantat.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea drumului comunitar pe o lungime de 0,49 km, cu latimea de4 m;
(2) Cresterea sanselor de integrare profesionala a membrilor comunitatii.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:

105.955,09
20.855

Beneficiari: 90
Activitati realizate / rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a realizat reabilitarea a 0,49 km drum (beton asfaltic) si s-au amenajat trotuare.
In cadrul componentei de servicii sociale, in vederea atingerii obiectivelor, s-au desfasurat urmatoarele activitati:
o curs de calificare a 20 de beneficiari in meseriile de zidar, pietrar, tencuitor;
o 5 sesiuni de instruire privind infractionalitatea, de care au beneficiat 60 de persoane;
o 5 sesiuni privind abandonul scolar si importanta educatiei, la care au participat 30 de beneficiari.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul BOTOSANI

Numar proiecte finantate in judet:

2 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

1,50%

Volum finantare pe judet:

253.855 EUR

Procent din total finantare:

1,72%
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul BOTOSANI
Proiect finalizat

“UN PAS INAINTE” (cod PC0089)
Agent de gestiune: Primaria Tudora, judetul Botosani
Localizare: catunul Turbata, comuna Tudora
Comunitatea de romi este situata in catunul Turbata din partea sud-vestica a localitatii Tudora, pe drumul satesc DS2004
invecinandu-se cu padurea aflata in administrarea Romsilva si cu terenuri agricole aflate in proprietate privata.
Comunitatea cuprinde 27 de gospodarii, cu o populatie de 102 locuitori. Principalele ocupatii ale membrilor comunitatii sunt
muncile ocazionale in agricultura, constructii, prestarea obligatorie de munca in baza legii 416 (munci necalificate).
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Extindere retea de alimentare cu apa, pe o lungime de 1.380 m, colector canalizare menajera cu lungimea de 20 m,
statie epurare,
(2) Cresterea nivelului de educatie a membrilor comunitatii privind ingrijirea sanatatii.
Finantare (euro):
Grant:
Contributie:
Beneficiari:

87.227,80
34.380
102

Activitati realizate/rezultate:
Lucrarile din cadrul componentei de infrastructura au constat in extinderea retelei de distributie a apei, realizarea unui camin de
pompare, a unui camin de rupere de presiune, 3 cismele stradale, 3 hidranti subterani, retea de canalizare menajera echipata cu
statie de epurare monobloc. S-a mai amenajat o baie publica avand 3 compartimente functionale: grup sanitar femei, grup sanitar
barbati (ambele cu dusuri, WC si chiuvete) si centrala termica cu combustibil solid, inclusiv boiler pentru prepararea apei calde.
Componenta de servicii sociale a cuprins: servicii de promovare si ingrijire sanatatii pentru toti cei 102 locuitori ai comunitatii.
Accesul la baia publica este facil, iar serviciile sunt disponibile permanent pentru beneficiari, existand restrictii doar legate de
existenta resurselor de apa si energie electrica asigurate la nivel local.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul CALARASI

Numar proiecte finantate in judet:

4 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

3%

Volum finantare pe judet:

496.149 EUR

Procent din total finantare:

3,36%

Drum reabilitat in cartierul FNC Livada,
Municipiul Calarasi

Centru Social Multifunctional, cartier Obor Nou,
Municipiul Calarasi
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul CALARASI
Proiect finalizat

“Conditii bune de viata in cartier FNC-Livada” (PC0050)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Calarasi
Localizare: cartier FNC Livada, municipiul Calarasi
Comunitatea de romi FNC Livada se situeaza la periferia municipiului Calarasi, in partea de nord-est a orasului, in cartierul Obor
Nou, si numara 287 de gospodarii in care locuiesc 1.624 de romi (majoritatea romi spoitori). Terenul pe care sunt construite
casele din cartier este luat in concesiune de la Unitatea Administrativ -Teritoriala Calarasi.
Membrii comunitatii au ca principala ocupatie, in prezent, prestarea de servicii in cadrul operatorului de salubritate municipala si
munca in folosul comunitatii, conform legii 416/2001. Un numar important din membrii comunitatii sunt plecati in strainatate.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Pietruirea a patru strazi din cartier;
(2) Cresterea gradului de acces la informatii a persoanelor adulte cu nivel de educatie scazut;
(3) Imbunatatirea sanselor de insertie sociala si dobandirea abilitatilor de viata pentru 30 de copii romi din cartierul Livada.
Finantare (euro):
Grant:
107.230
Contributie: 36.200
Beneficiari: 1.854
Activitati realizate/rezultate:
Lucrarile din cadrul componentei de infrastructura au constat in pietruirea strazilor din cartierul Livada, pe o lungime de 1,19 km si
o latime de 3 m.
Componenta de servicii sociale a cuprins: infiitarea unui centrul social multifunctional care a fost organizat pe mai multe
componente:
- un centru de informare si consiliere comunitara, care a furnizat informatii si consiliere persoanelor adulte cu nivel de
educatie scazut din comunitate,
- servicii educationale (sprijin pentru pregatirea temelor si activitati extrascolare), servicii de insertie sociala si de dobandire a
abilitatilor de viata pentru 30 de copii romi din cartierul Livada. In cadrul serviciilor oferite de centru, copiii au beneficiat zilnic
de un supliment nutritiv.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul CALARASI
Proiect finalizat

“Centru comunitar Obor Nou” (PC0048)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Calarasi
Localizare: orasul Calarasi
Comunitatea de romi este situata in partea de nord-est a municipiului Calarasi. Ocupatiile principale ale locuitorilor sunt
prestarea unor activitati ziliere necalificate.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Constructia unei cladiri, in suprafata de 230 mp;
(2) Cresterea sanselor de reintegrare sociala si profesionala a unor membrii ai comunitatii rome;
(3) Imbunatatirea accesului la educatie pentru copiii si adultii din comunitate.
Finantare (Euro):
Grant
Contributie:

119.890,60
36.140

Beneficiari:

230

Activitati realizate/rezultate:
Lucrarile din cadrul componentei de infrastructura au costat in constructia unei cladiri, in suprafata de 230 mp. Cladirea a fost
compartimentata conform destinatiei (centrului multifunctional) si dotata cu utilitatile necesare pentru functionare.
In cadrul componentei de servicii sociale, s-a realizat amenajarea si dotarea corespunzatoare a centrului (cu mobilier,
echipamente electronice si IT, materiale educative) in vederea functionarii. In timpul derularii proiectului, au fost furnizate, pe o
perioada a 7 luni, servicii pe trei directii:
- centru de zi pentru 30 de copii, unde s-au realizat activitati extrascolare si activitati de supervizare a temelor scolare;
- activitati de informare si consiliere pentru 200 de persoane, in vederea accesarii serviciilor sociale, precum si pentru
gasirea unui loc de munca sau a unor cursuri de calificare profesionala;
- consilierea a 140 de mame cu privire la educatie pentru sanatate.
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Programul de Interventii Prioritare
Judetul CALARASI
Proiect finalizat
“O noua sansa” (PC0082)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Manastirea
Localizare: satul Manastirea, comuna Manastirea
Comunitatea de romi este situata in partea de nord-est a satului Manastirea, in apropierea localitatii Iezerul Mostistea si a
DJ301. Ocupatiile principale ale locuitorilor sunt activitatile de prelucrare a lemnului, prestarea unor activitati ziliere in agricultura
si constructii.
Obiectivele proiectului:
(1) Reabilitarea a 5 strazi din interiorul comunitatii rome, in lungime de 1.439 m;
(2) Imbunatatirea accesului la servicii educationale pentru copii;
(3) Cresterea nivelului de informare in domeniul protectiei mediului.
Finantare (Euro):
Grant:
Contributie:
Beneficiari:

119.033,29
26.420
362

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-au reabilitat 5 strazi din interiorul comunitatii, in lungime de 1.439 ml, ceea ce a
condus la facilitarea accesului in, si din, comunitate catre piata, diverse institutii, scoala, servicii publice etc.
In cadrul componentei de servicii sociale, s-a infiintat un centru de zi pentru copii in cadrul caruia s-au realizat activitati educative
si recreative pentru 30 de copii, precum si intalniri cu parintii in scopul constientizarii lor cu privire la importanta scolii si a educatiei
copiilor.
De asemenea, a fost realizata si o campanie privind protectia mediului, in comunitatea de romi Manastirea si in zona Iezerului
Mostistea.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA
Judetul CARAS SEVERIN

Activitati in clubul de arta si cultura,
sat Greoni

Numar proiecte finantate in judet:

3 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

2.25%

Volum finantare pe judet:

312.798 EUR

Procent din total finantare:

2,11%

Servicii comunitare de infromare si
consiliere, sat Greoni

Drum comunitar reabilitat, sat Greoni
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul CARAS-SEVERIN
Proiect finalizat

“Impreuna pentru R.O.M.I.” ( PC0044)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Gradinari
Localizare: sat Greoni, comuna Gradinari
Comunitatea de romi Greoni este situata la periferia localitatii Greoni, in partea de est, la intrarea dinspre Oravita. La nord, se
invecineaza cu comuna Ticvaniu-Mic, de care o desparte in izlaz de circa 3 km, la vest, cu resedinta de comuna Gradinari, de
care o desparte un teren agricol, la sud, comuna Varadia, care se situeaza la 6 km (teren agricol). Comunitatea de romi cuprinde
22 de gospodarii, cu o populatie de 187 de locuitori. Principalele ocupatii ale comunitatii sunt fieraria, carauseria, tinichigeria si
agricultura.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea a 675 ml de drum;
(2) Club de arta si cultura si servicii comunitare de informare si consiliere.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:

98.107,28
11.702

Beneficiari: 187
Activitati realizate/rezultate:
Lucrarile din cadrul componentei de infrastructura au constat in reabilitarea drumurilor interioare, pe o lungime L= 675 ml,
reabilitarea a 5 podete tubulare, a 1350 ml de rigole pentru scurgerea apelor. Pentru 250 ml s-a realizat 1 strat de macadam tratat
bituminos, iar, pentru restul de 425 ml, s-a optat pentru macadam neprotejat.
Componenta de servicii sociale a cuprins infiintarea unui club public de arta si cultura destinat pastrarii si promovarea traditiilor
rome specifice. Clubul a fost dotat cu echipamente electronice si instrumente muzicale. Activitatile derulate au constat in cluburi
de pictura, poezie, dansuri traditionale, taraf traditional. In paralel, au fost furnizate servicii de informare, educare si consiliere pe
teme legate de protectia mediului, ingrijirea sanatatii si prevenirea bolilor. A mai fost organizata si o tabara educativa si o excursie
tematica cu copii beneficiari ai clubului de cultura. De serviciile sociale au beneficiat un numar de 102 persoane, dintre care 62 de
copii si 40 de adulti.
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Programul de Interventii Prioritare

Judetul CARAS-SEVERIN
Proiect finalizat

“Imbunatatirea vietii in comunitatea de romi” (cod PC0102)
Agent de gestiune: Comuna Berliste
Localizare: strada Romilor, comuna Berliste
Comunitatea de romi se afla in partea de sud-vest a judetului Caras-Severin, pe malul stang al paraului Vecinic, in estul Campiei
Carasene. Se invecineaza cu localitatile Vrani, Iertof, Vraniut, Racasdia, Nicolint si Republica Serbia, pe o lungime a frontierei de
22,58 km. Comunitatea de romi se afla in aceasta localitate de peste 200 de ani atunci cand pe aceste meleaguri s-au stabilit 7
familii de romi (geambasi de cai). Ocupatiile principale ale locuitorilor sunt muncitori necalificati si zilieri.
Obiectivele proiectului:
(1) Reabilitarea unui drum, prin asfaltare, in lungime de 420 ml;
(2) Cresterea acesului la servicii educative si sociale pentru copiii romi.
Finantare (Euro):
Grant
Contributie:
Beneficiari:

113.573,01
13.378
112

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a realizat reabilitarea unui drum, prin asfaltare, in lungime de 420 ml.
In cadrul componentei de servicii sociale, derulata pe durata a 9 luni, s-a infiintat un centru de zi educativ pentru copii. Activitati
desfasurate:
- s-a dotat spatiului destinat centrului de zi cu mobilierul corespunzator, materiale educative si echipamente IT necesare
furnizarii serviciilor sociale;
- s-au furnizat servicii specifice centrului de zi (efectuarea temelor, socializare, informare si consiliere) pentru 30 de
copii/luna, servicii care au contribuit la reducerea absenteismului si la imbunatatirea rezultatelor scolare pentru acesti
copii;
- s-au furnizat servicii de informare si consiliere pentru familiile celor 30 de beneficiari in cadrul carora s-a urmarit
implicarea mai mare a parintilor in procesul de educatie a copiilor.
- S-a organizat o tabara educativa pentru 20 de copii si cei 3 insotitori, care a avut ca scop desfasurarea unor activitati
recreative si educative, pe durata a 7 zile.
- S-a organizat activitati pentru promovarea istoriei, traditiilor si culturii romilor.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul CARAS-SEVERIN
Proiect finalizat

“Amaro traio, Amaro drom” (cod PC0097)
Agent de gestiune: Municipiul Resita
Localizare: cartierul Calnic – strada Bistra, municipiul Resita
Comunitatea de romi este situata in cartierul Calnic, strada Bistra, in zona de vest a municipiului Resita.
Ocupatiile principale ale locuitorilor sunt muncitori necalificati si zilieri.
Obiectivele proiectului:
(1) Reabilitarea unui drum, prin asfaltare, in lungime de 1.170 ml;
(2) Cresterea nivelului de educatie in domeniul ingrijirii sanatatii si nevoii de protectia mediului.
Finantare (Euro):
Grant
101.117,83
Contributie:
37.840
Beneficiari:

167

Activitati realizate:
In cadrul componentei de mica infrastructura s-a realizat reabilitarea unui drum, prin asfaltare, in lungime de 1.170 ml.
In cadrul componentei de servicii sociale, pentru cei 167 de beneficiari, membrii ai comunitatii de romi din strada
Bistra, s-au realizat, pe durata a 6 luni, urmatoarele activitati:
- o campanie de informare si educare privind ingrijirea sanatatii, cu urmatoarele teme: igiena corporala adecvata si
sanatoasa ca metode de combatere a imbolnavirilor de hepatita; informarea cu privire la bolile cu transmitere sexuala
si planificarea familiala; prevenirea si combaterea consumului de tutun si alcool.
- o campanie privind protectia mediului, avand urmatoarele teme: prevenirea imbolnavirilor ca urmare a poluarii apei si
ecologizarea fantanilor; cu aceasta ocazie, s-au plantat 20 de copaci de-a lungul drumului de acces in comunitate si sau deratizat si deparazitat locuintelor membrilor comunitatii de romi.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul CONSTANTA

Numar proiecte finantate in judet:

2 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

1,50%

Volum finantare pe judet:

184.235 EUR

Procent din total finantare:

1,24%

Reabilitarea drumului, comuna Mihail Kogalniceanu

Drumul reabilitat in comunitatea de romi din
comuna Mihail Kogalniceanu
Programul de Interventii Prioritare - Proiecte finalizate pana in decembrie 2012 (rezultate pe judete)
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul CONSTANTA
Proiect finalizat

“Diferiti dar egali” (PC0055)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Mihail Kogalniceanu
Localizare: comuna Mihail Kogalniceanu
Comuna Mihail Kogalniceanu este situata in partea de SE a Romaniei, pe platforma Podisului Dobrogei Centrale, intr-o zona de
campie, la o distanta de 26 km de Municipiul Constanta. Populatia comunei este de 10. 072, din care 269 romi. Pentru castigarea
traiului, majoritatea romilor migreaza in alte tari, presteaza munci ocazionale sau colecteaza si vand fier vechi.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea unei strazi din comunitate;
(2) Promovarea culturii si traditiilor rome in randul copiilor si tinerilor.
Finantare (euro):
Grant
Contributie locala

76.794,86
11.297

Beneficiari:

226

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a realizat reabilitarea drum, pe o lungime de1.282 m1, cu o latime de 4 m.
In cadrul componentei de servicii sociale ,s-a infiintat un club public de arta si cultura destinat copiilor si tinerilor de etnie roma
care functioneaza in cadrul caminului cultural din comuna Cernavoda. A fost infiintat ansamblul folcloric si de dansuri care
promoveaza, prin intermediul spectacolelor pe care le realizeaza in comunitate si in afara acesteia, cultura si traditiile etniei rome.
Pentru derularea in bune conditii a activitatilor sociale au fost achizitionate: costume traditionale pentru fete si baieti, instrumente
muzicale si incaltaminte adecvata pentru dansatori.
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Programul de Interventii Prioritare

Judetul CONSTANTA
Proiect finalizat

“Reabilitare retea canalizare Zona Prund” (PC0074)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Cernavoda
Localizare: cartier Zona Prund, orasul Cernavoda
Cartierul Zona Prund este situat in zona de nord-vest a orasului Cernavoda si este delimitat, la est, de strada Avram Iancu, la
vest, de SC TEK CO LTD si depozitul CNE, la sud, de un teren neamenajat, iar, la nord, de soseaua de centura si padure.
Comunitatea numara 170 de gospodarii in care locuiesc 393 de persoane de etnie roma. Membrii comunitatii au ca ocupatie
principala munca necalificata, multi dintre ei avand ca resursa principala venitul minim garantat.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea si extinderea retelei de canalizare;
(2) Campanie de promovare si ingrijire a sanatatii.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:
Beneficiari:

105.833,11
12.288
363

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a efectuat extinderea retelei de canalizare cu 900 m si imbunatatirea ei prin
realizarea statiei de pompare si montare conducta de refulare (cu lungimea de 30 m).
Componenta de servicii sociale a avut ca directii principale amenajarea unui punct sanitar comunitar si derularea unei campanii
de promovarea si ingijirea sanatatii, activitati de pe urma carora a beneficiat intreaga comunitate roma.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul COVASNA

Numar proiecte finantate in judet:

4 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

3%

Volum finantare pe judet:

424.718 EUR

Procent din total finantare:

2,87%

Programul de Interventii Prioritare - Proiecte finalizate pana in decembrie 2012 (rezultate pe judete)
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul COVASNA
Proiect finalizat

“Facilitarea accesului la educatie a romilor din comunitatea Lemnia de sus” (PC0073)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Lemnia
Localizare: catun Lemnia de Sus
Comunitatea de romi din Lemnia de Sus este amplasata la marginea comunei Lemnia, la iesirea din sat, spre orasul Targu
Secuiesc. Comunitatea numara 25 de gospodarii in care locuiesc 84 de romi.
Membrii comunitatii au ca ocupatie principala munca necalificata in agricultura, majoritatea traind din venitul minim garantat.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea drumului din comunitate, pe o lungime de 0,595 km;
(2) Reabilitare centru social-educational, pe o suprafata de 52,95 mp;
(3) Cresterea nivelului de educatie privind ingrijirea sanatatii in randul membrilor comunitatii rome.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:
Beneficiari:

79.723,21
17.004
78

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a reabilitat si asfaltat drumul din comunitate pe o lungime de 0,595 km. De
asemenea au fost derulate activitati de reparatii a spatiului destinat centrului social-educational.
Componenta de servicii sociale a avut ca scop furnizarea de servicii de promovare si ingrijire a sanatatii. Prin intermediul acestei
campanii, s-a realizat instruirea a 80 de beneficiari in ce priveste prevenirea si combaterea bolilor contagioase, planificarea
familiala.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul COVASNA
Proiect finalizat

“Centru social multifunctional” (cod PC0029)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Belin
Localizare: comuna Belin, satul Belin Vale
Comunitatea de romi este situata in partea de nord a comunei, la aproximativ 1,5 km de centrul comunei. Comuna Belin se
situeaza la 35 de km de judetul Covasna.
Ocupatiile principale ale locuitorilor sunt activitati mestesugaresti (impletirea cosurilor si maturilor din nuiele/rachita) si munca
necalificata ca zilieri.
Obiectivele proiectului:
(1) Construirea unei cladiri, in suprafata de 213 mp, in care se vor desfasura activitati specifice centrului social multifunctional;
(2) Cresterea nivelului de educatie privind ingrijirea sanatatii in randul membrilor comunitatii rome.
(3) Imbunatatirea accesului la servicii educationale si sociale pentru copiii romi.
Finantare (Euro):
Grant
121.569,56
Contributie:
18.722
Beneficiari:

85

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a realizat construirea unei cladiri, in suprafata de 213 mp.
In cadrul componentei de servicii sociale:
- s-au achizitionat bunuri pentru dotarea necesara desfasurarii activitatii centrului social multifunctional.
- s-au derulat activitati educationale, recreative si de socializare adresate unui numar de 50 de copii.
- s-a realizat o campanie de sensibilizare adresata membrilor comunitatii cu privire la prevenirea abandonului si institutionalizarii
copiilor.
- s-a organizat o campanie de promovare si ingrijire a sanatatii adresata unui numar de 30 de mame (teme: igiena corporala
adecvata si sanatoasa ca metode de combatere a imbolnavirilor de hepatita; informarea cu privire la bolile cu transmitere sexuala
si planificarea familiala; metode de alimentatie sanatoasa a copilului; prevenirea si combaterea consumului de tutun si alcool;
legislatia cu privire la victimele violentei domestice).
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul COVASNA
Proiect finalizat

“Apa pentru sanatate” (cod PC0065)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ –Teritoriala Valcele
Localizare: comuna Valcele
Comunitatea de romi este amplasata pe dealul Szekelut, in partea de nord a satului Valcele, comuna Valcele, judetul
Covasna si se invecineaza, la nord si vest, cu padurea propietate a Oclolului Silvic Sf. Gheorghe, la est, cu islazul
comunal si terenuri agricole. Comunitatea are in componenta 818 locuitori organizati in 230 gospodarii. Principalele
ocupatii ale membrilor comunitatii sunt munci agricole sezoniere si comert neautorizat cu obiecte de artizanat (cosuri,
maturi, linguri de lemn).
Obiectivele proiectului:
(1) Executia unei retele de alimentare cu apa;
(2) Cresterea nivelului de educatie privind ingrijirea sanatatii in randul membrilor comunitatii rome.
Finantare (Euro):
Grant
101.097,16
Contributie:
17.922
Beneficiari:

445

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a realizat un sistem de alimentare cu apa care cuprinde:
- Retea de aductiune L= 1430 m.
- Retea de distributie L= 2768 m.
- Rezervor V= 50 mc.
In cadrul componentei de servicii sociale, s-a organizat o campanie de promovare si ingrijire a sanatatii adresata
copiilor cu varste intre 7 si 16 ani (teme: igiena corporala adecvata si sanatoasa; metode de alimentatie sanatoasa
etc.). Au fost distribuite materiale informative si pachete cu materiale de igiena personala.
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Programul de Interventii Prioritare

Judetul COVASNA
Proiect finalizat

„Dezvoltarea integrata a comunitatii rome din Orko” (cod PC0086)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Sfantu Gheorghe
Localizare: Municipiul Sfantu Gheorghe
Comunitatea de romi Comunitatea de romi Orko este situata la periferia vestica a Municipiului Sfantu Gheorghe, fiind
delimitata de repere geografice bine definite: la Vest, padurea Orko, la Nord, Paraul Debren. Comunitatea are in
componenta 1.700 de locuitori organizati in 243 gospodari. Principalele ocupatii ale localnicilor sunt: muncitori
salubritate, zilieri munci agricole, colectori de fier vechi.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Realizarea unei platforme de colectare a deseurilor menajere;
(2) Cresterea nivelului de educatie privind ingrijirea sanatatii si protectia mediului in randul membrilor comunitatii rome.
Finantare (euro):
Grant:
99.708,46
Contributie locala: 10.400
Beneficiari:

1.350

Activitati principale si rezultate:
Prin componenta de mica infrastructura, s-a realizat o platforma pentru depozitarea deseurilor menajere, cu suprafata
de 1200 mp, precum si un drum de acces, in lungime de 200 m si latime de 3 m. Prin amenajarea acestei platforme,
comunitatea roma va avea un punct de colectare a deseurior menajere, renuntand la depozitarea ilegala a gunoaielor
in interiorul comunitatii, contribuind la eliminarea focarelor de infectii si inbunatatirea starii de sanatate a comunitatii.
Componenta de servicii sociale a constat in organizarea unor campanii de informare pe teme legate de promovarea si
ingrijirea sanatatii, educatiei civice si ecologizare. Prin aceste campanii s-a crescut nivelul de constientizare a
responsabilitatii comunitatii rome in curatirea si protejarea mediului inconjurator.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul CLUJ

Reabilitarea drumului din nteriorul
comnunitatii de romi din Gilau

Constructia centrului social
multifunctional, Valea Naoiului

Numar proiecte finantate in judet:

4 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

3%

Volum finantare pe judet:

431.779 EUR

Procent din total finantare:

2,92%

Drumul reabilitat, Gilau

Furnizare de servicii comunitare in
cadrul centrului construit,
Valea Naoiului
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Programul de Interventii Prioritare
Judetul CLUJ
Proiect finalizat
“Reabilitare strada Morii si servicii comunitare de informare si consiliere” (PC0093)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Gilau
Localizare: Strada Morii
Comunitatea de romi este situata pe strada Morii, pe malul stang al Somesului, la aproximativ 1 km de centrul comunei Gilau.
Ocupatiile principale ale locuitorilor sunt colectarea fierului vechi, prestarea unor activitati necalificate, ocazionale, in agricultura si
constructii.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea drumului din interiorul comunitatii de romi;
(2) Cresterea gradului de informare a membrilor comunitatii rome privind accesul la serviciile sociale si publice.
Finantare (Euro):
Grant
Contributie:
Beneficiari:

104.454
25.756
240

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a realizat reabilitarea drumului din interiorul comunitatii de romi, in lungime de
1.380 metri liniari.
In cadrul componentei de servicii sociale: infiintarea unui centru comunitar care furnizeaza servicii de informare si consiliere in
vederea accesarii locurilor de munca pentru membrii activi ai comunitatii de romi interesati si a altor servicii sociale si publice
disponibile. Pe perioada derularii proiectului, s-au furnizat aceste servicii pe parcursul a 10 luni.
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Programul de Interventii Prioritare

Judetul CLUJ
Proiect finalizat

“Imbunatatirea situatiei romilor din Valea Naoiului” (PC0006)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Camarasu
Localizare: satul Valea Naoiului, comuna Camarasu
Comunitatea de romi este compacta si este situata la marginea localitatii Camarasu, la o distanta de aproximativ 1.5 km de
centrul comunei, pe Valea Naoiului. Ocupatiile principale ale locuitorilor sunt muncile ocazionale in agricultura, in domeniul
constructiilor, la cetatenii din localitate si la agentii economici.
Obiectivele proiectului:
(1) Construirea unei cladiri in care sa functioneze un centru multifunctional social;
(2) Cresterea accesului la servicii sociale, culturale si educationale pentru copii si tineri romi.
Finantare (Euro):
Grant
Contributie:

125.000
55.777

Beneficiari:

100

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a realizat construirea unei cladiri in care functioneaza centrul multifunctional, in
suprafata de 340 mp.
In cadrul componentei de servicii sociale comunitare, s-au realizat:
- Activitati instructiv-educative pentru 65 de copii scolari si tineri care au intrerupt scoala, punandu-se accentul pe
alfabetizare si sprijin penrtu reluarea cursurilor scolare.
- Activitati recreative sustinute saptamanal de catre un grup de voluntari de la World Vision pentru beneficiarii proiectului.
- Servicii de promovare a traditiilor si culturii romilor prin organizarea unei echipe de dansuri specifice formata din 8 membrii.
- Servicii de informare si consiliere sociala pentru membrii comunitatii de romi care solicita sprijin in urmatoarele domenii de
interes: ajutoare de stat si alocatii, accesarea serviciilor sociale oferite in sistemul public de asistenta sociala si protectia
copilului.

Programul de Interventii Prioritare - Proiecte finalizate pana in decembrie 2012 (rezultate pe judete)

60

FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare
Judetul CLUJ
Proiect finalizat
“O viata mai buna pentru romii din comunitatea Pajistii” (PC0119)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Fizesu Gherlii
Localizare: comuna Fizesu Gherlii
Comunitea de romi Pajistii este situata la marginea localitatii Fizesu Gherlii, peste paraul Fizesu care trece prin marginea
satului. Comunitea se afla la 300 de metri de centrul satului si este formata din 29 de gospodarii. Membrii comunitatii au ca
ocupatie principala munca necalificata, multi traind din venitul minim garantat.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Construirea unui pod, cu lungimea de 22,90 m;
(2) Reabilitarea drumului din comunitate, pe o lungime de 0, 18 km.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:

90.679,37
6.945

Beneficiari directi pe ambele componente: 30
Activitati realizate / rezultate:
Proiectu ls-a concentrat pe realizarea unor obiective de mica infrastructura, respectiv:
- Construire pod beton armat, pe o lungime de 22,90 m cu o latime de 5,25 m
- Reabilitare drum, pe o lungime de 0,18 km si o latime de 3,5 m
- Aparari maluri din gabioane, pe o lungime 84 ml si o inaltime de 1,50 m
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul DAMBOVITA

Numar proiecte finantate in judet:

2 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

1,50%

Volum finantare pe judet:

226.816 EUR

Procent din total finantare:

1,53%

Construirea centrului de zi pentru copiii din
satul Balteni, comuna Contesti

Activitati cu copiii in centrul de zi construit,
sat Balteni, comuna Contesti

Programul de Interventii Prioritare - Proiecte finalizate pana in decembrie 2012 (rezultate pe judete)
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul DAMBOVITA
Proiect finalizat

“Centru de zi pentru copii scolari si prescolari” (PC0007)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Contesti
Localizare: sat Balteni, comuna Contesti
Comunitatea de romi este amplasata in extremitatea localitatii Balteni, langa drumul national care leaga municipiul Targoviste de
Bucuresti. Populatia comunitatii este de 812 de locuitori. Ocupatiile principale ale localnicilor sunt colectarea si comercializarea de
fier vechi si confectionarea de cazane.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Construirea centrului de zi pentru copii;
(2) Cresterea sanselor de integrare scolara in randul copiilor de etnie roma din satul Balteni.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:
Beneficiari:

114.926
32.500
60

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a realizat construirea unei cladiri in care functioneaza centrul de zi. Cladirea este
compartimentata corespunzator, are asigurate toate utilitatile necesare desfasurarii activitatilor sociale.
In cadrul componentei de servicii sociale, s-a infiintat si dotat corespunzator centrul de zi pentru copii. Serviciile furnizate sunt
orientate catre furnizarea de servicii sociale si educationale pentru copiii romi din satul Balteni.
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Programul de Interventii Prioritare

Judetul DAMBOVITA
Proiect finalizat

“Drumul spre o societate normala” (PC0063)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Poiana
Localizare: sat Poiana, comuna Poiana
Limitele comunitatii rome sunt: DS879, in partea de nord, DS1044, in partea de sud, DS807, in partea de vest, teren extravilan,
in partea de est. Membrii comunitatii au ca ocupatie principala munca necalificata in agricultura, iar majoritatea au ca resursa de
baza venitul minim garantat.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Modernizare drumuri satesti (DS879, DS1095) pe o lungime de 1 km;
(2) Reducerea abandonului scolar si a absenteismului la 40 de copii;
(3) Imbunatatirea nivelului de informare pentru 50 de adulti din comuna Poiana.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:
Beneficiari:

111.890
32.208
90

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a realizat reabilitarea drumurilor satesti DS879 si DS1095, pe o lungime de 1 km.
Componenta de servicii sociale s-a derulat in cadrul unui centrul social multifunctional si a cuprins:
o Activitati de asistenta sociala si educationala pentru 40 de copii;
o Furnizare de servicii de informare si consiliere pentru 50 de adulti.
Activitatile proiectului au vizat si munca cu voluntari (s-au incheiat in acest sens un numar de 25 de contracte voluntariat).
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul DOLJ

Numar proiecte finantate in judet:

4 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

3%

Volum finantare pe judet:

373.699 EUR

Procent din total finantare:

2,53%

Reabilitare cladire si infiintare centru social
multifunctional, sat Listeava, comuna Ostroveni.

Modernizare drumuri din interiorul
comunitatii de romi, sat Listeava,
comuna Sadova

Reabilitarea drumului de acces in comunitatea
de romi, comuna Sadova
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul DOLJ
Proiect finalizat

Comunitatea Listeava, comunitate europeana” (PC0030)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Ostroveni
Localizare: sat Listeava, comuna Ostroveni
Comunitatea de romi Listeava este amplasata in partea de nord a satului Listeava, pe partea dreapta a DN 55 Craiova-Bechet.
Comunitatea se invecineaza, in vest, cu DN 55 Craiova-Bechet, in est, cu extravilanul comunei Ostroveni, in sud, cu DS 11, in
nord, cu extravilanul comunei Ostroveni. Comunitatea cuprinde un numar de 100 gospodarii cu un numar de 400 locuitori care au
ca ocupatii principale caramidaria si munca necalificata in agricultura.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Modernizarea a 4 drumuri de pamant, in lungime totala de 1,35 km;
(2) Reabilitarea unei cladiri destinata unui centru multifunctional;
(3) Cresterea accesului la servicii de consiliere si informare si servicii medicale primare pentru membrii comunitatii Listeava.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:

85.858,71
30.341

Beneficiari:

400

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-au reabilitat, cu balast, 4 drumuri, in lungime totala de 1,35 km, s-a realizat 3
podete tubulare cu diametrul de 600 mm si 2 puturi absorbante. Reabilitarea cladirii a constat in inlocuirea tamplariei interioare si
exterioare, inlocuirea sarpantei, repararea tavanelor si a pardoselilor, repararea instalatiilor electrice si sanitare.
Componenta de servicii sociale a permis membrilor comunitatii de romi Listeava accesul la servicii de consiliere si informare, cat
si la servicii medicale primare in imediata apropiere a comunitatii Listeava, nemaifiind necesara deplasarea acestora la distanta
de 7 km pana la dispensarul medical si primarie. Pe durata derularii proiectului, serviciile sociale au fost furnizate timp de 9 luni.
Pentru punctul medical, serviciile au fost asigurate, de 3 ori pe saptamana, de 3 medici care au intocmit rapoarte si fise de
consultatie pentru beneficiari. Serviciile de informare si consiliere au fost asigurate de o persoana calificata.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul DOLJ
Proiect finalizat

“Drumuri sanatoase pentru oameni sanatosi” (PC0064)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Sadova
Localizare: comuna Sadova
Comunitatea de romi Sadova este amplasata in partea de nord a localitatii Sadova, pe de o parte si alta a DN 55 Craiova –
Bechet. Comunitatea cuprinde un numar de 385 gospodarii cu un numar de 1.900 locuitori. Membrii comunitatii au ca ocupatie
principala caramidaria, munca necalificata in agricultura.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea a 2,2 km strazi (10 strazi);
(2) Cresterea nivelului de informare si educare membrilor comunitatii de romi Sadova in domeniul ingrijirii sanatatii.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:

93.680,73
10.909

Beneficiari: 400
Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-au reabilitat, cu balast, 10 strazi in lungime totala de 2,52 km.
Componenta de servicii sociale a permis derularea unei campanii de educatie pentru sanatate in comunitatea de romi Sadova
(s-au abordat teme precum planning familial, prevenirea bolilor cu transmitere sexuala, TBC). Serviciile sociale au fost furnizate in
Centrul medical Sadova si in scoala cu clasele I-VIII Sadova, adresandu-se atat copiilor, cat si adultilor.

Programul de Interventii Prioritare - Proiecte finalizate pana in decembrie 2012 (rezultate pe judete)

67

FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul DOLJ
Proiect finalizat

“Sta in puterea noastra” (PC0087)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Salcuta
Localizare: sat Marza, comuna Salcuta
Comunitatea de romi este situata la aproximativ 14 km de centrul comunei. Satul este unul de campie, fara resurse naturale.
Comunitatea se invecineaza, in vest, cu DJ 552, in est, cu satul Maracine, in sud, cu comuna Perisor, iar, in nord, cu satul
Tencanau. Comunitatea de romi din Salcuta numara 155 de gospodarii cu o populatie de 630 de locuitori. Principalele ocupatii
sunt muncile sezoniere in agricultura si in constructii.
Obiectivele proiectului integrat:
(1)
(2)

Pietruirea a doua strazi cu o lungime de 1,892 km si o latime de 4 m, amenajare acostamente si repararea 6 podete;
Reducerea fenomenului de abandon scolar.

Finantare (euro):
Grant
Contributie:
Beneficiari:

92.739,80
8.647
630

Activitati realizate/rezultate:
Lucrarile din cadrul componentei de infrastructura au constat in modernizarea a 2 strazi, cu o lungime totala de 1,892 km astfel:
str. Cap. Marza, pe o lungime de 1.177,85 m, si str. Stejarului pe o lungime de 714,15 m. S-au mai realizat 2 acostamente, pe
toata lungimea drumurilor, si s-au reparat 6 podete tubulare. Latimea finala a carosabilului este de 4 m, iar latimea
acostamentelor de 0,50 m.
Componenta de servicii sociale a cuprins realizarea unui program educational de tip „after school” pentru un numar de 50 de copii
defavorizati si derularea unei campanii de informare si educare privind prevenirea abandonului scolar adresata unui numar de
100 de parinti. Serviciile oferite au fost: sprijin in efectuarea temelor, jocuri si activitati artistice, ateliere de creatie, teatru social,
informare si consilierea parintilor. S-au mai organizat 4 serbari artistice si o excursie, de doua zile, pe itinerariu Salcuta-CraiovaRamnicu Valcea-Sibiu-Paltinis.
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Programul de Interventii Prioritare

Judetul DOLJ
Proiect finalizat

„Prosperitatea satului Ocolna” (cod PC0071)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Amarastii de jos
Localizare: comuna Amarastii de Jos
Comunitatea de romi „Ocolna”este amplasata la 7 km distanta de comuna Amarastii de jos si este strabatuta de
drumul judetean Amarastii de jos-Dabuleni. Comunitatea are în componenta 225 locuinte si un numar de 1050 locuitori
de etnie roma. Principalele ocupatii ale locuitorilor sunt reprezentate de fabricarea caramizilor tip „chirpici”, munci
sezoniere în agricultura.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Realizarea unui sistem de alimentare cu apa;
(2) Cresterea nivelului de informare si educare membrilor comunitatii de romi in domeniul ingrijirii sanatatii.
Finantare (euro):
Grant:
107.813,43
Contributie locala: 20.190
Beneficiari:

550

Activitati principale si rezultate:
Prin componenta de mica infrastructura, s-a rezolvat problema alimentarii cu apa a locuitorilor din comunitatea Ocolna
(s-au realizat un foraj, o retea de aductiune pe o lungime de 100 m, o statie de clorare, 2 rezervoare de 60 mc., o statie
pompare, o retea de distributie cu o lungime de 1.300 m).
Componenta de servicii sociale a cuprins o campanie de promovare ai ingijire a sanatatii, derulata pe o perioada de 5
luni. Serviciile de informare si consiliere pe probleme de sanatate au fost furnizate de catre un instructor de educatie
sanitara si un asistent social. S-au abordat diferite teme, cum ar fi: igiena alimentara si a locuintei, planificare familiala,
prevenirea bolilor contagioase, prevenirea bolilor cu transmitere sexuala. Sesiunile de informare s-au desfasurat atat în
comunitatea de romi, cat si în spatiul destinat proiectului, situat in scoala cu clasele I-VII din satul Ocolna. In cadrul
proiectului s-a constituit un nucleu de 30 de voluntari care au contribuit la diseminarea informatiilor.
Beneficiarii proiectului au fost 550 de membrii ai comunitatii de romi (150 copii si 400 de adulti).
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul GALATI

Numar proiecte finantate in judet:

2 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

1,50%

Volum finantare pe judet:

180.341 EUR

Procent din total finantare:

1,22%

Activitati cu copiii in centrul social
multifunctional construit, sat Buciumeni

Activitati cu copiii in centrul social multifunctional
construit, sat Buciumeni
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Programul de Interventii Prioritare

Judetul GALATI
Proiect finalizat

“ Reabilitare drum in interiorul comunitatii rrome si centru multifunctional socio-educativ” (PC0037)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Buciumeni
Localizare: comuna Buciumeni
Comuna Buciumeni este situata la distanta de 23 km de orasul Tecuci, in partea de nord-est a judetului. Principalele institutii
publice se afla plasate in centrul comunei.
Comunitatea de romi este situata la marginea comunei, este compacta si cuprinde 36 de gospodarii, in care locuiesc 158 de
persoane. Romii din comunitate isi castiga existenta prestand munci ocazionale si agricole sezoniere sau sunt beneficiari ai
venitului minim garantat.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea unui drum, pe o lungime de 500 ml;
(2) Cresterea accesului la servicii de educatie, culturale si de sanatate pentru membrii comunitatii rome.
Finantare (euro):
Grant:
92.713,89
Contributie locala: 10.788
Beneficiari:

158

Activitati principale / rezultate:
Lucrarile din cadrul componentei de infrastructura au constat in reabilitarea a trei tronsoane de drum, in interiorul comunitatii de
romi, avand o lungime totala de 625 metri, latimea carosabilului fiind cuprinsa intre 4 si 5 metri. Pentru colectarea si evacuarea
apelor meteorice s-au executat podete tubulare, un podet casetat, santuri pereeate si regularizarea paraului Tecucel pentru a
preveni refularea acestuia pe bratul de descarcare a apelor colectate.
Centrul socio-educativ a fost dotat corespunzator pentru a se putea desfasura activitatile programate in cadrul programului de
educatie sanitara si pentru desfasurarea in bune conditii a cercului de dans si traditii rome.
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Programul de Interventii Prioritare

Judetul GALATI
Proiect finalizat

“O sansa tuturor-comunitatea roma Talpigi” (PC0054)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Ghidigeni
Localizare: sat Talpigi, comuna Ghidigeni
Comunitatea de romi este situata pe drumul care duce la comuna Ghidigeni, avand numeroase strazi care duc in interiorul
comunitatii. La marginea comunitatii este situat imasul satului, groapa de gunoi si un parau neintretinut. Drumul este racordat la
drumul judetean DJ-240. In comunitate exista un numar 134 gospodarii, cu un numar de 622 locuitori. Principalele ocupatii ale
membrilor comunitatii sunt activitatile ocazionale si muncile agricole.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea drumului satesc DS64;
(2) Cresterea accesului la servicii de educatie, sociale si de sanatate pentru membrii comunitatii rome.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:
Beneficiari:

87.627,78
15.693
622

Activitati realizate/rezultate:
Lucrarile din cadrul componentei de infrastructura au constat in reabilitarea unui segment de drum cu o lungime de 936 m, plus
286 m suplimentari executati din economiile realizate din grant.
Componenta de servicii sociale si-a propus amenajarea si dotarea unui centru social multifunctional. Acesta isi desfasoara
activitatea intr-un spatiu pus la dispozitie in cladirea dispensarului uman Talpigi. Capacitatea serviciului (lunar) este de 20 de copii
beneficiari ai serviciilor centrului de zi pentru copii si minim 10 persoane adulte consiliate. Centrul social multifunctional a fost
acredit de catre MMFPS, prin decizia nr. 49/05.11.2009. Pentru activitatile sociale, s-a achizitionat mobilier, consumabile si
materiale didactice. Pentru copii s-au acordat suplimente nutritive.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul GORJ

Reabilitarea drumului de acces, satul
Polovragi

Numar proiecte finantate in judet:

4 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

3%

Volum finantare pe judet:

457.721 EUR

Procent din total finantare:

3,10%

Drum reabilitat in satul Polovragi
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Programul de Interventii Prioritare

Judetul GORJ
Proiect finalizat

“Luminitele de la capul dealului” (PC0051)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Scoarta
Localizare: sat Pistestii din Deal, comuna Scoarta
Comunitatea de romi este amplasata la marginea satului Pistestii din Deal, la periferia localitatii Scoarta, in partea de vest.
Vecinii sunt: la nord comuna Dragoieni, de care o desparte o padure de circa 3 km; la vest, comuna Balanesti, de care o desparte
un teren agricol de 5 km; la est, satul Danesti, de care o despart un izlaz si o padure; la sud, satul Copacioasa care se situeaza la
distanta de 2-4 km ( teren agricol). Comunitatea cuprinde un numar de 140 gospodarii cu un numar de 915 locuitori. Membrii
comunitatii au ca ocupatie principala caramidaria, activitati sezoniere agricole sau comertul neautorizat.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea unui drum pe o lungime de 0,775 km;
(2) Cresterea nivelului de educatie privind ingrijirea sanatatii.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:

108.871,45
9.300

Beneficiri:

915

Activitati realizate/rezultate:
Lucrarile din cadrul componentei de infrastructura au constat in reabilitarea, cu macadam ordinar, a 1,075 km drum, cu latimea de
4 m (lucrarile suplimentare au fost realizate din economiile realizate in cadrul proiectului). S-au executat rigole si podete pentru
preluarea si dirijarea apelor.
Componenta de servicii sociale si-a propus realizarea unei campanii de promovare si ingrijire a sanatatii ce a constat in sesiuni de
instruire de grup pentru beneficiari, adaptata varstei si nivelului de intelegere a acestora, informare „din usa in usa” in comunitate,
cu distribuire de materiale informative pe teme de sanatate. Pentru activitatile sociale au fost achizitionate echipamente necesare
derularii campaniei.
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Programul de Interventii Prioritare

Judetul GORJ
Proiect finalizat

„Rudari – Intre modernizare si traditie” (PC0053)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Polovragi
Localizare: sat Polovragi, comuna Polovragi
Comunitatea de romi „Rudari”este amplasata in extremitatea nord-estica a satului Polovragi, pe valea paraului Taraia, in
catunul Rudarie, oarecum paralel si la est de valea si cheile Oltetului. Comunitatea are in componenta 460 de locuitori
organizati in 117 gospodarii (oficial), respectiv cca 170 de familii, o populatie relativ tanara, cu o medie de varsta de sub 40
de ani. Venitul localnicilor provine din mestesuguri traditionale din lemn si venitul minim garantat.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reamenajarea drumului satesc 4 (DS4);
(2) Cresterea nivelului de educatie privind ingrijirea sanatatii si protectia mediului.
Finantare (euro):
Grant:
107.786,51
Contributie locala: 75.553
Beneficiari:

460

Activitati principale / rezultate:
Prin componenta de mica infrastructura s-a realizat reabilitarea carosabilului drumului DS4, pe o lungime de 1.100 m si pe o
latime de 4 m. Pentru colectarea si evacuarea apelor provenite din ploi sau din topirea zapezilor, s-au decolmatat sau inlocuit
podetele tubulare.
Componenta sociala a constat in organizarea unor campanii de informare pe teme legate de promovarea si ingrijirea sanatatii,
educatie civica si ecologizare, in cadrul carora s-au tinut cursuri pentru beneficiari si s-au distribuit materiale informative „din usa
in usa”. O alta activitate a constituit-o desfasurarea de cursuri teoretice si practice legate de muzica si dansurile traditionale, arta
sculpturii, ciopliturii si a impletiturilor, s-a dotat un mic atelier de sculptura in lemn si s-au achizitionat costume traditionale.
S-a efectuat o excursie de socializare, de doua zile, scopul acesteia fiind ca tinerii si copii participanti sa exerseze
cunostintele si comportamentele dobandite in urma cursurilor absolvite.
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Programul de Interventii Prioritare

Judetul GORJ
Proiect finalizat

“Un drum curat spre o viata sanatoasa” (cod PC0121)
Agent de gestiune: Comuna Baia de Fier
Localizare: catunul Rudari, satul Baia de Fier, comuna Baia de Fier
Comunitatea de romi este situata in nord-estul comunei Baia de Fier, pe Cheile Galbenului, in vecinatatea Pesterii Muierilor. In
nord, se invecineaza cu fondul forestier, in est, cu pasunea comunala, in vest, cu raul Galbenu si, la sud, cu Cheile Galbenu.
Ocupatiile principale ale locuitorilor sunt mestesuguri traditionale (cioplituri in lemn si impletituri de nuiele), zilieri in activitati
agricole, culegatori de fructe de padure si ciuperci.
Obiectivele proiectului:
(1) Reabilitarea drumului DS48, prin asfaltare, in lungime de 1.350 ml;
(2) Modernizare unei bai publice si a unei spalatorii publice, in suprafata de 65 mp;
(3) Cresterea nivelului de educatie privind ingrijirea sanatatii.
Finantare (Euro):
Grant
Contributie:
Beneficiari:

107.286,44
55.316
420

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a realizat reabilitarea drumului DS48, prin asfaltare, in lungime de 1.350 ml,
modernizarea unei bai publice si a unei spalatorii in suprafata de 65 mp.
In cadrul componentei de servicii sociale, s-au realizat urmatoarele activitati:
o Achizitionarea de bunuri pentru baia publica si spalatorie (baia publica si spalatoria deservesc 300 de membrii ai
comunitatii de romii).
o Campanie de promovare si ingrijire a sanatatii, adresata a 295 membrii ai comunitatii, cu urmatoarele teme: reguli de
igiena corporala adecvata la nivel individual si la nivelul familiei (reguli de igiena a cavitatii bucalo-nazala; reguli de
igiena corporala si a parului; reguli de igiena vestimentara, factori de mentinere a igienei corporale; reguli de igiena a
locuintei; importanta igienei intime la femei etc).
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul GIURGIU

Numar proiecte finantate in judet:

1 proiect

Procent din total proiecte finantate:

0,75%

Volum finantare pe judet:

78.964 EUR

Procent din total finantare:

0,53%
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul GIURGIU
Proiect finalizat

„Drum spre viitor” (PC0072)
Agent de gestiune: Unitatea Adminitrativ Teritoriala Bolintin Vale
Localizare: Orasul Bolintin Vale
Comunitatea de romi este situata pe malul drept al raului Sabar in marginea estica a orasului Bolintin Vale.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea a strazilor: Palanca 1, Palanca 2 si Palanca 3;
(2) Cresterea accesului la servicii de educatie, sociale si de sanatate.
Finantare (euro):
Grant :
78.963,92
Contributie locala : 28.777
Beneficiari:

71

Activitati principale / rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a realizat reabilitarea a 807 ml de drum prin asternerea unui strat de macadam
peste un strat de balast compactat.
In cadrul componentei de servicii sociale:
- S-a infiintat un centru de zi prin care au primit asistenta un numar de 46 de copii (acestia si-au imbunatatit
performantele scolare si au o mai buna frecventa scolara); prin intermediul activitatilor de sustinere educationala au fost
reintrodusi in sistemul de invatamant 5 elevi care abandonasera scoala;
- s-a realizat o campanie de educatie pentru sanatate la care au participat 23 de femei si 2 barbati.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul HUNEDOARA

Numar proiecte finantate in judet:

1 proiect

Procent din total proiecte finantate:

0,75%

Volum finantare pe judet:

96.910 EUR

Procent din total finantare:

0,65%

Grupul social construit in comunitatea
Steampuri, orasul Brad

Drumul reabilitat din comunitatea Steampuri,
orasul Brad
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul HUNEDOARA
Proiect finalizat

“Speranta Romilor” (PC0035)
Agent de gestiune/ partener: Unitatea Administrativ-Teritoriala Brad;
Societatea Nationala de Cruce Rosie Hunedoara
Localizare: comunitatea Steampuri, orasul Brad
Comunitatea de romi din orasul Brad are in totalitate 114 locuitori, dintre care 101 romi, organizati in 22 de gospodarii. Membrii
comunitatii traiesc in locuinte vechi de peste 70 de ani, construite initial pentru detinutii din inchisoarea Musariu.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitare unui drum, pe o lungime de 0,62 km;
(2) Construirea unei bai publice, cu suprafata de 48 mp;
(3) Cresterea accesului populatiei rome la servicii de promovare si ingrijire a sanatatii.
Finantare (euro):
Grant:
Contributie:

96.910,76
20.594

Beneficiari:

249

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a realizat reabilitarea drumului pe o lungime de 0,62 de km. S-a construit, de
asemenea, o baie publica, cu spalatorie.
In cadrul componentei de servicii sociale, s-a dotat corespunzator baia si spalatoria (s-au achizitionat masini de spalat) si s-au
desfasurat activitati de promovare si ingrijire a sanatatii. Astfel, s-au organizat, in comunitate, sesiuni de instruire a beneficiarilor
in comunitate pe teme specifice si s-au distribuit materiale igienico-sanitare, precum si materiale informativ-educative.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul IALOMITA

Numar proiecte finantate in judet:

5 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

3,75%

Volum finantare pe judet:

661.270 EUR

Procent din total finantare:

4,48%

Centru multifunctional, localitatea Traian
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul IALOMITA
Proiect finalizat

“Centru social multifunctional” (PC0075)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Traian
Localizare: localitatea Traian
Comunitatea de romi este situata la marginea localitatii Traian. Limitele comunitatii sunt: la vest, tarla de vii, la est, loturi de casa
si tarla de vii, la nord, strada Scolii, iar, la sud, tarla de vii. Comunitatea de romi cuprinde 35 de gospodarii cu o populatie de 180
de locuitori. Principalele ocupatii ale comunitatii sunt: zilieri in agricultura si constructii.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Constructie centru social multifunctiona, cu o suprafata de 120 mp (2 camere, hol, grup sanitar);
(2) Functionarea unui centru social multifunctional-centru de zi pentru copii, centru de informare si consiliere.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:
Beneficiari:

118.274,47
15.860
180

Activitati realizate/rezultate:
Lucrarile din cadrul componentei de infrastructura au constat in construirea unui centru social multifunctional (S= 120 mp, 2 clase
si anexe). Structura de rezistenta a constructiei este de beton armat, inchideri de zidarie si sarpanta de lemn.
Componenta de servicii sociale a cuprins infiintarea unui centru multifunctional cu urmatoarele componente:
- centru de zi pentru copii; acesta a contribuit la reducere riscului de abandon scolar in randul beneficiarilor, la imbunatatirea
calitatii alimentatiei copiilor care au participat la activitatile centrului deoarece acestia au primit suplimente nutritive;
- centru de informare si consiliere unde beneficiarii au fost informati si consiliati cu privire la modalitatile de ingrijire a sanatatii
(113 persoane), au fost consiliati privind accesul la servicii sociale (80 persoane), iar 40 de persoane au primit informatii cu privire
la rolul educatiei pentru dezvoltarea personala a copilului si a familiei.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul IALOMITA
Proiect finalizat

“O viata mai buna” (PC0084)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Barbulesti
Localizare: satul Barbulesti - Partea de Jos, comuna Barbulesti
Comunitatea de romi este situata in partea de vest a satului Barbulesti si se invecineaza, la est, cu DN 1 Ploiesti-Urziceni, iar, la
nord, vest si sud, cu islazul comunal si terenurile agricole. Ocupatiile principale ale locuitorilor sunt colectarea fierului vechi si
prestarea unor activitati necalificate in agricultura.
Obiectivele proiectului:
(1) Reabilitarea a 3 drumuri din interiorul comunitatii de romi, in lungime de 1.440 m;
(2) Cresterea accesului la servicii de promovare si ingrijire a sanatatii, servicii de educatie interculturala si de constientizare a
rolului educatiei.
Finantare (Euro):
Grant
107.425,52
Contributie:
14.119
Beneficiari:

240

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a realizat reabilitarea a 3 drumuri din interiorul comunitatii de romi in lungime de
1.440 metri liniari.
In cadrul componentei de servicii sociale, s-au realizat urmatoarele activitati, pe durata a 10 luni:
- Campanie de promovare si ingrijire a sanatatii, pentru 250 de membrii ai comunitatii;
- Campanie de constientizare a rolului educatiei scolare, pentru 80 de parinti;
- Campanie de promovare cu privire la traditiile, cultura comunitatii de romi si identitatea culturala adresate unui numar de
250 membri ai comunitatii.

Programul de Interventii Prioritare - Proiecte finalizate pana in decembrie 2012 (rezultate pe judete)

83

FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul IASI

Numar proiecte finantate in judet:

5 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

3,75%

Volum finantare pe judet:

653.890 EUR

Procent din total finantare:

4,43%

Activitati cu copiii in centrul multifunctional,
sat Slobozia, comuna Voinesti
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul IASI
Proiect finalizat

“Drumul cel bun” (PC0058)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Voinesti
Localizare: sat Slobozia, comuna Voinesti
Comunitatea de romi este situata la periferia satului Slobozia, in zona de sud a localitatii, langa groapa de gunoi a satului, avand
ca acces drumul satesc de legatura intre DJ248A si comunitate.
Comunitatea cuprinde un numar de 420 gospodarii cu un numar de 1980 locuitori. Membrii comunitatii au ca ocupatie muncile
ocazionale in agricultura, comert ambulant si in constructii, restul fiind beneficiari ai venitului minim garantat.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea drumului satesc de legatura dintre DC137 si scoala Slobozia Vale, pe o lungime de 2,5 km;
(2) Amenajarea unui centru social multifunctional.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:

104.723,87
9.542

Beneficiari directi pe ambele componente: 940
Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a realizat reabilitarea a 2,5 km drum, pe o latime de 4m, montare a 10 podete si
rigola betonata.
In cadrul componentei de servicii sociale, s-a infiintat un centru social multifunctional, in spatiul pus la dispozitie in cadrul scolii
Slobozia (2 sali de curs). Centrul este frecventat de 20 de copii lunar. Acestia isi petrec aici timpul liber dupa finalizarea orelor de
curs, copii fiind indrumati de cadrele didactice sa-si pregateasca temele, sa practice diferite activitati, in functie de aptitudinile
fiecaruia, sau sa socializeze intr-un cadru adecvat si sa isi insuseasca abilitati in domeniul utilizarii computerului. Au fost
amenajate grupuri sanitare moderne, cu apa curenta.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul IASI
Proiect finalizat

“O sansa elevilor din Pietris” (PC0057)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Dolhesti
Localizare: sat Pietris, comuna Dolhesti
Comunitatea de romi din satul Pietris este situata in partea de nord-est a comunei Dolhesti, la distanta de 1,5 km de satul
Dolhesti, localitatea resedinta de comuna si in care sunt amplasate majoritatea institutiilor din comuna, cu iesire la DJ244D.
Accesul in sat este asigurat de DJ244F, drum care a suferit o pietruire usoara in anul 2006. Limitele comunitatii de romi din satul
Pietris sunt limitele intravilanului, cele cateva gospodarii de persoane nerome fiind dispersate printre gospodariile de romi.
Localitatea este situata pe terenuri cu panta accentuata.
Principalele ocupatii ale membrilor comunitatii rome sunt agricultura, munca sezoniera si, in mai mica masura, mestesugurile
(muzicanti, fierari, confectionarea de linguri, bidinele, pensule).
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea drumului de acces in/din comunitate, pe o lungime de 3,771 km;
(2) Infiintarea unui centru de zi educativ pentru copii.
Finantare (euro):
Grant
123.973,53
Contributie: 61.490,00
Beneficiari:

1075

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, drumul comunal a fost modernizat, pe o lungime de 3,771 km, latimea partii
carosabile fiind de 2,75 – 5,50 m. In vederea asigurarii protectiei drumurilor la actiunea apei, au fost executate 11 podete
tubulare, cu camere de cadere, 4.879 ml de santuri de pamant si 306 ml de rigola betonata.
Prin componenta de servicii sociale, s-a infiintat un centru de zi educational pentru copii romi, in spatiul pus la dispozitie in cadrul
scolii din Pietris (2 sali de curs ce au fost destinate petrecerii timpului dupa finalizarea orelor de cursuri). Activitatile educative
realizate de instructorii de educatie sub coordonarea specialistilor au constat in:
o ajutor in efectuarea temelor pentru a doua zi;
o facilitarea relatiilor interpersonale dintre copii si asistenta pentru dezvoltarea capacitatii de comunicare;
o dirijarea, sustinerea performantelor scolare, stimularea creativitatii si talentelor copiilor;
o insusirea unor abilitati in domeniul utilizarii computerului, limbii romane, muzicii;
o activitati recreativ-educative (excursii la manastiri, gradina botanica Iasi,muzee, jocuri individuale si colective).
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul MARAMURES

Numar proiecte finantate in judet:

2 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

1, 50%

Volum finantare pe judet:

209.088 EUR

Procent din total finantare:

1,41%

Extinderea retelei de apa potabila in
satul Ticau, comuna Ulmeni

Activitati de dans tradtitional, oras
Somcuta Mare

Extinderea retelei de apa potabila in satul
Ticau, comuna Ulmeni

Extinderea retelei de apa potabila in
comunitatea de romi, oras Somcuta Mare
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul MARAMURES
Proiect finalizat

“Apa-izvor de sanatate” (PC0039)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Ulmeni
Localizare: sat Ticau, comuna Ulmeni
Comunitatea de romi este amplasata la marginea satului Ticau, la aproximativ 5 km de centrul orasului Ticau, pe drumul de
legatura dintre Ulmeni si Benesat. Ca vecini are, in nord, raul Somes si satul Chelinta, in vest, satul Ticau si orasul Ulmeni, in sud,
o padure si un deal si, in est, satul Benesat. Comunitatea cuprinde 108 gospodarii cu un numar de 527 locuitori. Majoritatea
membrilor comunitatii lucreaza ca zilieri in agricultura, constructii si la filatura.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Extinderea retelei de distributie apei;
(2) Cresterea accesului populatiei rome la servicii sociale si de sanatate adecvate.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:

94.309
15.921

Beneficiari:

527

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a realizat extinderea retelei existe de alimentare cu apa, pe o lungime de 6,020
km. Initial, lungimea propusa era de 4,350 km insa, datorita faptului ca debitul nu era suficient, s-a hotarat realizarea
bransamentului la cca. 500 m de statia de pompare existenta, lungindu-se astfel traseul cu 1,67 km.
In cadrul componentei de servicii sociale, s-au realizat:
- o campanie de instruire privind utilizarea sursei de apa si importanta utilizarii de apa potabila pentru prevenirea aparitiei
unor boli;
- dotarea unui punct medical din cadrul scolii pentru ca membrii comunitatii sa aiba acces in continuare la un minim de
servicii medicale;
- s-a constituit un punct de informare si consiliere sociala a membrilor comunitatii in cadrul scolii, activitate care a fost
gandita pentru doua grupuri de beneficiari: copii si adulti. Echipa de specialisti s-a deplasat si in comunitate unde a
furnizat servicii de informare si consiliere a unui numar de 80 de persoane.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul MARAMURES
Proiect finalizat

„Cresterea calit atii vietii in comunitatea rromilor” (PC0001)
Agent de executie: Unitatea Administrativ-Teritoriala Somcuta Mare
Localizare: cartier Miresului, orasul Somcuta Mare
Comunitatea roma este situata la 3 km de centrul orasului Somcuta Mare, pe drumul de legatura dintre oras si Miresul Mare.
Vecini in nord Satulung, la vest Miresu Mare, in sud Valea Chioarului si la est Remetea Chioarului.
Obiectivele proiectului intergrat:
(1) Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila;
(2) Cresterea accesului populatiei rome la servicii sociale si de sanatate adecvate;
(3) Promovarea cuturii si traditiilor locale ale romilor.
Finantare (euro):
Grant:
114.778,95
Contributie local a: 10.490
Beneficiari:

625

Activit ati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a realizat extinderea retelei existe de alimentare cu apa din cartierul Miresului, pe
o lungime totala de 3.850 m.
In cadrul componentei de servicii sociale, s-au realizat:
- o campanie de instruire privind necesitatea utilizarii apei potabile pentru a preveni aparitia diferitelor boli;
- o campanie de educatie sanitara cu privire la planificarea familiala si prevenirea imbolnavirilor specifice;
- cursuri pentru copii privind dansurile si muzica traditionala culturii rome.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul MEHEDINTI

Numar proiecte finantate in judet:

3

Procent din total proiecte finantate:

3.99%

Volum finantare pe judet:

381.842 EUR

Procent din total finantare:

2.60%
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul MEHEDINTI
Proiect finalizat

“Drumul spre schimbare civica” (PC0106)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -TeritorialaTimna
Localizare: sat Plopi, comuna Timna
Comunitatea de romi este situata la periferia comunei Timna, in partea de sud. Vecinii acesteia sunt: la nord, satele Timna si
Colaret, de care o desparte un teren agricol si o padure, la est, satul Adunatii Teiului si comuna Rocsoreni, despartite de terenuri
agricole, la vest, satul Izvoral, iar, la sud, comuna Poroina Mare, despartita de terenuri agricole, paduri si livezi. Principalele
ocupatii ale membrilor comunitatii sunt agricultura, constructiile si carausia.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitare drum pe lungimea a 0,871 km si latimea 4 m;
(2) Cresterea accesului populatiei rome la servicii sociale, educationale si de sanatate adecvate.
Finantare (euro):
Grant
115.603,16
Contributie: 14.960
Beneficiari:

160

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, lucrarile pentru reabilitarea drumului au constat in executia structurii rutiere
(tratament bituminos dublu pentru impermeabilizare, 10 cm strat de macadam, 20 cm strat de fundatie din ballast, pietruire
existenta), realizare acostamente (din pamant, bine compactat, si balast), balastarea a 100 m de drum secundar, repararea a 3
podete existente.
In cadrul componentei de servicii sociale, activitatile au fost structurate pe urmatoarele directii:
- amenajarea unui punct sanitar in comunitate;
- realizarea unei campanii de educatie pentru sanatate prin care s-au acordat servicii de informare si consiliere pentru
copii, tineri si femei pe teme de interes general;
- activitati educative pentru copii si tineri (de promovare a traditiilor rome; activitati recreative-sportive si educatie civica;
organizarea unei tabare educative pentru 20 de copii defavorizati).
Beneficiarii au fost peste 30 de copii si 30 de tineri, 15 femei din comunitatea roma, alti membrii ai comunitatii.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul MEHEDINTI
Proiect finalizat

“Drumul - succes scolar si civic” (PC0109)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ Teritoriala Devesel
Localizare: sat Scapau, comuna Devesel
Comunitatea de romi este situata la periferia localitatii Scapau, in partea de nord, la intrarea dinspre drumul national DN56A,
inainte de intersectia drumurilor DJ562 si DJ564.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea drumului din interiorul comunitatii;
(2) Cresterea nivelului de educatie al populatiei rome cu privire la ingrijirea sanatatii.
Finantare (euro):
Grant:
111.483,79
Contributie locala: 21.534
Beneficiari:

99

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a realizat asfaltarea a 740 ml de drum pe o latime de 4,00 m ( 2 strazi principale
din comunitate). S-au mai realizat un carosabil din macadam ordinar pe o lungime de 340 m ( 3 drumuri secundare in
comunitate), 5 podete cu lungimea de 4 m si un diametru de 400 mm, un sant pereat din beton, pe o lungime de 356 ml.
In cadrul componentei de servicii sociale, s-a realizat o campanie de educatie pentru sanatate cu scopul imbunatatirii nivelului de
cunostinte in domeniul sanatatii pentru membrii comunitatii.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul MURES

Numar proiecte finantate in judet:

8 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

6, 01 %

Volum finantare pe judet:

876.998 EUR

Procent din total finantare:

5,94 %

Reabilitare a trei drumuri de acces in
comunitate si a sapte podete tubulare,
comuna Band

Reabilitarea drumului de acces in
comunitatea de romi din satul Glodeni

Modernizarea drumului de acces in
cartierul Apalina, municipiul Reghin
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul MURES
Proiect finalizat

“Un pas inainte pentru Band “(PC0003)
Agent de gestiune / Partener: Unitatea Administrativ-Teritoriala Band
Organizatia neguvernamentala Asociatia Rrom-Umanitaria
Localizare: Comuna Band
Comunitatea de romi este formata din trei comunitati (Telepatul Mare, Telepatul Mic si Cojba) situate la marginea comunei, in
apropierea gropii de gunoi. Populatia totala este de 2.234, din care 1.844 romi organizati in 287 de gospodarii. Pentru castigarea
traiului, romii presteaza munci ocazionale si agricole.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitare a trei drumuri de acces in comunitate;
(2) Cresterea accesului populatiei rome la servicii sociale si de sanatate.
Finantare (euro):
Grant
108.634,48
Contributie: 9.924
Beneficiari: 2.234
Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-au reabilitat trei drumuri de acces in comunitate, pe o lungime de 1,525 km, cu o
latime de 4 m. S-au executat de asemenea 7 podete tubulare, 2 cu diametrul de 1000 mm si 5 cu diametrul de 600 mm.
In cadrul componentei de servicii sociale, principalele activitati implementate au fost:
- organizarea unei campanii de educare pentru promovarea sanatatii (s-a lucrat inclusiv cu o retea de voluntari);
- furnizarea de servicii sociale (informare si consiliere pe probleme de interes general privind accesul la servicii, mediere).
La finalul proiectului, un numar de 290 de persoane au beneficiat de servicii de informare si consiliere pe tema igienei si sanatatii.

Programul de Interventii Prioritare - Proiecte finalizate pana in decembrie 2012 (rezultate pe judete)

94

FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul MURES
Proiect finalizat

„Speranta pentru romii din Glodeni” (PC0019)
Agent de gestiune : Unitatea Administrativ-Teritoriala Glodeni
Localizare: comuna Glodeni
Comunitatea de romi din satul Glodeni, cunoscuta si sub numele de Serbia, este situata la periferia satului, la 17 km de TarguMures. Populatia comunei este de 2.474, din care aproximativ 1.200 de romi, iar restul maghiari. Principala ocupatie a romilor din
zona o constituie confectionarea de produse mobiliere din nuiele si muncile ocazionale.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitare unui drum comunitar;
(2) Campanie de promovare a sanatatii
Finantare (euro):
Grant
Contributie Locala

97.098,46
9.985

Beneficiari:

1.340

Activitati realizate /rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a reabilitat un drum din comunitate, pe o lungime de 2.2 km cu o latime de 4 m.
In cadrul componentei de servicii sociale, campania de promovare a sanatatii “Stil de viata sanatos” s-a desfasurat pe o perioada
de 8 luni. Campania a fost impartita in doua sesiuni:
- prima pentru femei in care au fost abordate teme precum: planificarea familiala, comportamentul femeii in timpul sarcinii
– riscuri, notiuni elementare pentru ingrijirea nou-nascutului, bolile cu transmitere sexuala, prevenirea si combaterea
cancerului de col uterin, prevenirea hepatitei virale;
- cea de-a doua sesiune a fost dedicata copiilor in cadrul careia au fost sustinute teme ca: sa ne cunoastem corpul,
alimentatia sanatoasa, riscul fumatului si alcoolului, cum sa ne ferim de boli, casatoria timpurie, viata in familie.
Au fost formati, de catre un furnizor de servicii acreditat, un numar de 50 de voluntari in ce priveste promovarea sanatatii pe
conceptul “educatie intre egali”.
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“O noua viata pentru romii din Apalina” (PC0018)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Reghin
Localizare: cartierul Apalina, orasul Reghin
Comunitatea de romi este amplasata in cartierul Apalina, in extremitatea orasului Reghin. Populatia comunitatii este de 4.137 de
locuitori. Ocupatiile principale ale localnicilor sunt activitatile ocazionale si muncile necalificate. Pana la realizarea proiectului
populatia se confrunta cu serioase probleme de acces in si din comunitate, acestea accentuand starea de marginalizare.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Modernizarea a 552 m de drum din comunitate
(2) Organizarea unei campanii de servicii de educatie pentru sanatate
Finantare (euro):
Grant
Contributie:
Beneficiari:

83.064,44
18.400
1.104

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-au modernizat doua strazi aferente cartierului Apalina, respectiv strazile Soimilor
si Caprioarei, in lungime de 552 m de drum (lucrarile au constat in conturarea partii carosabile, fundatie din balast compactata,
straturi rutiere de asfalt si lucrari de asigurare a scurgerii apelor, respectiv santuri si podete).
In cadrul componentei de servicii sociale, campania de promovare a sanatatii a presupus implicarea activa in identificarea si
solutionarea problemelor legate de accesul la serviciile de sanatate cu care se confrunta membrii comunitatii.
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“Acces la o noua sansa” (PC0116)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Nades
Localizare: sat Nades, comuna Nades
Comunitatea de romi este amplasata la marginea satului Nades. Locuintele romilor sunt amplasate compact, de-o parte si de
alta a doua strazi de pamant care fac legatura cu strada principala, asfaltata, care traverseaza satul si care intersecteaza drumul
national. Comunitatea de romi din Nades numara 35 de gospodarii, cu o populatie de 145 de locuitori. Principalele ocupatii sunt
muncile sezoniere in agricultura sau la padure.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Modernizarea a doua strazi de pamant din interiorul comunitatii de romi, pe o lungime de 0,395 km;
(2) Infiintarea unui centru de zi educativ pentru copii
Finantare (euro):
Grant
Contributie:
Beneficiari:

86.623,37
7.980,00
145

Activitati realizate / rezultate:
Lucrarile din cadrul componentei de infrastructura au constat in modernizarea a doua strazi, cu o lungime totala de 0,395 km
(strada 1 cu L= 175 m si strada 2 cu L= 220 m) si o latime de 3 metri. S-au realizat deasemenea santuri dalate din beton, 14
accese in curti pe strada 1 si 9 accese in curti pe strada 2.
Componenta de servicii sociale a cuprins infiintarea centrului de zi educativ pentru copii, cu o capacitate de 22 de copii lunar
(serviciu acreditat ca serviciu social, in 2010). Serviciile au fost furnizate de personal de specialitate. Prin intermediul serviciilor
oferite, copiii au avut acces la activitati care au cuprins: pregatirea temelor, participare la activitati extrascolare educativrecreative, primire de supliment nutritiv.
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“Apa si educatie pentru comunitatea Peste Apa” (PC0099)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Ghindari
Localizare: catun Peste Apa, comuna Ghindari
Comunitatea de romi este situata la lesti este situata la aproximativ 1.200 m. Fata de centrul satului, la marginea drumului ce
duce spre satul Socolma. Comunitatea poarta denumirea locala “Peste Apa” si este formata din 35 de gospodarii. Membrii
comunitatii au ca ocupatie principala munca necalificata in agricultura, multi fiind beneficiari ai venitului minim garantat.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Extindere retelei de alimentare cu apa;
(2) Reabilitare drum, pe o lungime de 0,76 km;
(3) Cresterea accesului populatiei rome la educatie privind sanatatea si protectia mediului.
Finantare (euro):
Grant:
Contributie:

117.162,96
8.246

Beneficiari directi : 80
Activitati realizate / rezultate:
Lucrarile din cadrul componentei de infrastructura au constat in reabilitarea a 760 m drum si extindere retelei de alimentare cu
apa, pe o lungime de 2.200 m.
Componenta de servicii sociale a constat in princila in organizarea unei campanii de educatie pentru sanatate si pentru protectia
mediului inconjurator, pentru copii si adulti. S-au organizat 28 de intalniri la care au participat 300 de persoane, intalniri in care
s-au prezentat si dezbatut 18 teme de educatie pentru sanatate si 12 teme pentru un mediu curat.S-au desfasurat doua actiuni de
anvergura constand in strangerea gunoaielor de-a lungul drumului reabilitat. S-au distribuit 500 pliante, 500 ghiduri pentru
sanatate si 500 ghiduri pentru mediu. S-au folosit 300 de pachete de materiale informative/demonstrative pentru un mediu curat.
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“Lace Droma” (PC0094)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Bahnea
Localizare: sat Bahnea, comuna Bahnea
Comunitatea de romi de pe raza comunei Bahnea este una dintre marile comunitati de romi de pe raza judetul Mures. Comuna
Bahnea este situata la 30 km de Targu-Mures si la 18 km de municipiul Tarnaveni. Comunitatea numara 177 gospodarii, cu o
populatie de 3.813 locuitori. Principalele ocupatii sunt muncile sezoniere.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Modernizarea a 4 strazi, cu o lungime de 875 m;
(2) Cresterea accesului populatiei rome la educatie privind sanatatea si protectia mediului.
Finantare (euro):
Grant:
112.266,31
Contributie: 32.210
Beneficiari:

587

Activitati realizate/rezultate:
Lucrarile din cadrul componentei de infrastructura au constat in modernizarea a patru strazi (asfaltarea zonei carosabile), pe o
lungime totala de 0,874 km (strada Florilor, 106 m, strada Primaverii, 370 m, strada Bisericii, 210 m si strada Noua, 188 m),
realizarea de trotuare. S-au realizat, de asemenea, trotuare dalate, pe lungimea strazilor modernizate, cu o lungime total de 756
metri.
Componenta de servicii sociale a constat in principal in organizarea unei campanii de educatie pentru sanatate si a unei campanii
de educatie privind protectia mediului inconjurator. Furnizarea serviciilor de informare si consiliere s-a efectuat pe o durata de 10
luni.
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Numar proiecte finantate in judet:

2 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

1,50%

Volum finantare pe judet:

215.140 EUR

Procent din total finantare:

1,45%

Programul de Interventii Prioritare - Proiecte finalizate pana in decembrie 2012 (rezultate pe judete)

100

FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul NEAMT
Proiect finalizat

“O sansa pentru noi” (PC0067)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Borca
Localizare: sat Borca, comuna Borca
Comunitatea de romi se invecineaza, la nord, cu satul Sabasa, la sud cu satul Borca, la est si la vest, cu padurea. Vatra
comunitatii de rromi se afla la baza unui versant strabatut de matca unui torent. Episodic, datorita cantitatilor mari de apa si
aluviuni, proprietatile romilor sunt inundate.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Regularizarea unui torent;
(2) Cresterea accesului populatiei rome la educatie privind ingrijirea sanatatii.
Finantare (euro):
Grant:
Contributie locala:
Beneficiari:

80.340,22
10.649
143

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de infrastructura, s-au executat doua praguri de linistire, un baraj antierozional, un canal colector (300 m)
si un podet pentru a pune in siguranta locuintele si locuitorii din zona. In acest mod, apele torentului sunt colectate si deversate in
emisarul natural (paraul Sabasa), aluviunile sunt retinute in spatele barajului, iar terenurile din zona nu vor mai fi inundate.
Componenta sociala a urmarit promovarea unui mod de viata sanatos prin oferirea de informatii privind cunoasterea, preventia si
aplicarea normelor de pastrarea sanatatii pentru cei 143 de beneficiari.
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Numar proiecte finantate in judet:

4 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

3%

Volum finantare pe judet:

414.028 EUR

Procent din total finantare:

2,80%

Baie publica si spalatorie, sat Cerat,
comuna Valcau de Jos

Reabilitare drum si pod, cartier Pusta
Vale, oras Simleul Silvaniei

Reabilitarea unei cladiri si infiintarea, in
cadrul acesteia, unui centru social
multifunctional, Jibou
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“Proiect Cerat” (PC0036)
Agent de gestiune: Unitatea Adminitrativ Teritoriala Valcau de Jos
Localizare: sat Cerat, comuna Valcau de Jos
Comunitatea de romi este amplasata pe o pasune comunala, intre localitatile Valcau de Sus si Iaz din comuna Plopis, la 1 km
distanta de Valcaul de Jos. Populatia comunitatii este de 380 de locuitori, toti de etnie roma. Ocupatiile principale ale localnicilor
sunt comertul de fier vechi si munca in strainatate.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea unui drum, pe o lungime de 1,5 km;
(2) Construirea unei bai publice si a unei spalatorii;
(3) Cresterea nivelului de educatie a romilor din comunitate cu privire la ingrijirea sanatatii.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:

103.340,88
11.093

Beneficiri:

389

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de infrastructura, s-a executat reabilitarea a 1,5 km drum, cu latimea de 4 m. De asemenea, s-a construit o
cladire, cu suprafata 103 mp, ce serveste ca baie publica. Cladirea este compartimentata corespunzator, avand spatii cu
destinatie de baie pentru barbati, baie pentru femei, spalatorie rufe, centrala termica, depozit de lemne pentru foc.
Componenta de servicii sociale si-a propus realizarea mai multor activitati care sa se adreseze parintilor si copiilor apartinand
comunitatii de romi Cerat. Aceste activitati au avut ca scop formarea de aptitudini si comportamente care sa conduca la cresterea
nivelului starii de sanatate a membrilor comunitatii. La aceste activitati au participat un numar de 253 membrii ai comunitatii.
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„Reabilitare drum ,, Pusta Vale“ si servicii sociale” (PC0012)
Agent de executie: Unitatea Administrativ-Teritoriala Simleul Silvaniei
Localizare: cartier Pusta Vale, orasul Simleul Silvaniei
Comunitatea de romi este situata intr-o zona de deal, la periferia orasului Simleul Silvaniei, la aproximativ 8 km de centrul
orasului, pe o intindere de 3 km. Majoritatea locuitorilor traiesc din activitati ocazionale, iar cei care au autorizatie, practica
meserii traditionale.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitare drum, pe o lungime de 1, 20 km;
(2) Reabilitare pod, pe o lungime de 6 m;
(3) Cresterea nivelului de educatie a romilor din comunitate cu privire la accesul la piata muncii, accesul la servicii sociale,
protectia mediului.
Finantare (euro):
Grant:
105.062
Contributie locala: 7.786
Beneficiari:

360

Activitati principale / rezultate:
In cadrul componentei de infrastructura, s-a realizat pietruirea unui drum cu o lungime de 1, 20 km si latimea partii carosabile
de 4 m. Pentru preluarea apelor meteorice, s-au realizat 750 m de santuri nepereat, 50 m de santuri betonate, s-au pozat 25
de podete tubulare, avand diametrul de 400 mm, si s-a reabilitat un pod din beton armat.
In cadrul componentei sociale, s-a organizat o campanie de informare si consiliere a romilor pe probleme de interes general,
precum: elaborarea documentelor necesare in relatiile cu diferitele institutii cu care intra in contact, medierea si rezolvarea
problemele sociale cu impact in familie, consiliere pentru gasirea unui loc de munca si integrarea in societate, informare si
consiliere privind importanta protectiei mediului.
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„Imbunatatirea conditiilor de viata a comunitatii rome din orasul Jibou prin crearea unui centru multifunctional si
reabilitarea canalizarii pluviale” (PC0015)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Jibou
Localizare: cartier Stejarilor, orasul Jibou
Comunitatea de romi Stejarilor este situata la marginea orasului Jibou, la cca 2 km de centru orasului, langa coasta unui
deal, pe o suprafata plana. Din cauza asezarii la poalele dealului, au avut probleme aproape in fiecare an cu viitura sau cu
torentii de pe deal. In oras si in comunitate nu exista transport regulat de persoane. Comunitatea se intinde pe 2 km, dea
lungul unui drum asfaltat, si numara 670 de romi.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Realizarea unui sistem de colectarea apelor pluviale;
(2) Reabilitarea unei cladiri pentru infiintarea unui centru social multifunctional;
(3) Cresterea nivelului de educatie a romilor din comunitate cu privire ingrijirea sanatatii, accesul la piata muncii si la servicii
sociale.
Finantare (euro):
Grant:
104.509,49
Contributie locala: 18.086
Beneficiari:

327

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de infrastructura, au fost realizate: o rigola ramforsata, cu lungimea de150 m, o rigola acoperita
carosabila, cu lungimea de 360 m, s-a refacut un sant trapezoidal pe o lungime de 160 m, s-au refacut 12 podete tubulare cu
diametru de 400 mm, s-a umplut o groapa cu un volum de 2.475 mc si s-a amenajat terenul rezultat. De asemenea, s-a
reabilitat si echipat o cladire, in suprafata de 93,70 mp, s-a realizat un acces pietonal la cladire, cu suprafata de 45 mp, si
s-a realizat un bazin de vidanjare cu volumul de 10 mc.
In cadrul componentei sociale, centrul social multifunctional nou infiintat a furnizat servicii de tipul:
- servicii de informare si consiliere pentru facilitarea accesului la servicii publice existente (ex, intocmirea de acte, cereri,
declaratii necesare la institutiile publice, efectuarea de copii dupa acte necesare pentru intocmirea diverselor dosare,
consilierea pentru intocmirea dosarelor pentru ajutor social, alocatii de sustinere si/ sau complementare, ajutoare pentru
incalzirea locuintei, asistare),
- servicii de informare si consiliere pentru completare de acte in vederea obtinerii unui loc de munca (C.V.-uri, cereri,
declaratii).
- servicii de informare si consiliere pentru ingrijirea sanatatii (s-au realizat consultatii medicale de catre 2 medici de
familie, o campanie de informare privind prevenirea bolilor datorate lipsei de igiena adresata copiilor);
- cursuri de pregatire pentru 20 de voluntari din cadrul comunitatii rome care au participat la derularea campaniei.
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“Modernizare drum si campanie de educatie sanitara” (PC0112)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Sarmasag
Localizare: sat Ilisua, comuna Sarmasag
Comunitatea de romi “Tiganie” se afla la marginea localitatii, la capatul unei strazi, desfasurandu-se pe o parte si alta a unei vai
care traverseaza satul. Distanta fata de centrul comunal este de 6 km. Principalele ocupatii ale membrilor comunitatii sunt
cresterea animalelor, gradinarit, munci ocazionale in constructii si agricultura. Majoritate membrilor comuniatatii sunt fara ocupatie
sau loc de munca.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea drumului satesc, pe o lungime de 0,625 km;
(2) Cresterea nivelului de educatie a romilor din comunitate cu privire ingrijirea sanatatii.
Finantare (euro):
Grant:
Contributie:
Beneficiari:

101.115,11
10.612
112

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de infrastructura, lucrarile au fost: asfaltarea sectorului de drum, pe o lungime de 0,625 km, cu o latime a
partii carosabile de 4 m si acostamente balastate de 0,5 m, solutionarea colectarii si dirijarii apelor pluviale din zona prin santuri
trapezoidale pereate, din pamant, realizarea de podete tubulare de sectiune si lungime adecvata pentru asigurarea conducerii si
golirii apelor pluviale colectate din santuri, executia unui zid de sprijin cu L= 13,50m, h = 1,80 m si 31,50 m sant pereat.
Prin componenta de servicii sociale, s-a desfasurat o campanie de informare si educatie sanitara. S-au abordat teme precum:
supravegherea starii de sanatate, prevenirea aparitiei bolilor cronice, infectocontagioase sau parazitare si planing familial.
Intalnirile periodice cu beneficiarii directi, organizate la scoala gimnaziala din localitate, s-au desfasurat cu participarea unor
specialisti in domeniul medical si social.
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Numar proiecte finantate in judet:

5 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

,3,76%

Volum finantare pe judet:

468.310 EUR

Procent din total finantare:

3,17%

Realizarea canalizarii pluviale,
comunitatea Carei

Drumul de reabilitat, sat Cidreag
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“O viata mai buna” (PC0100)
Agent de gestiune: Unitatea Adminitrativ Teritoriala Crucisor
Localizare: satul Poiana Codrului, comuna Crucisor
Comunitatea de romi este situata la marginea localitatii Poiana Codrului si este invecinata cu satul Iegheriste (la nord), satul
Poiana Codrului (la est), pasunea comunala (la vest) si satul Birsau (la sud). Ocupatiile principale ale locuitorilor sunt muncile
ocazionale in agricultura si in domeniul constructiilor.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Extinderea retelei publice de apa, cu 725 ml, pentru romii din localitatea Poiana Codrului;
(2) Cresterea nivelului de educatie a romilor din comunitate cu privire ingrijirea sanatatii.
Finantare (Euro):
Grant
Contributie:

47.038,71
12.915

Beneficiari:

150

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a realizat reteaua de apa potabila care deserveste 150 de membrii ai comunitatii
de romi, prin extinderea retelei stradale de apa existenta, cu 725 ml.
In cadrul componentei de servicii sociale, s-au realizat urmatoarele activitati:
o Infiintarea unui punct medical in comunitate;
o Organizarea a 9 actiuni de promovare a sanatatii, pe durata a 9 luni de zile, care au avut ca scop cresterea gradului de
informare a membrilor comunitatii privind normele generale de igiena personala, normele de igiena locativa si a
mediului inconjurator.
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Proiect finalizat

“Imbunatatirea conditiilor de viata a comunitatii de romi Tiganio” (PC0027)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Carei
Localizare: municipiul Carei
Comunitatea de romi se afla in zona de nord-vest a municipiului Carei, pe strazile Baltilor, Cerbului, Danko Pista, Marasesti si
Privighetorilor. Se invecineaza, in partea de nord si nord-vest cu extravilanul municipiului, iar, in rest, este legata de municipiu.
Principalele ocupatii ale membrilor comunitatii rome sunt muncile agricole sezoniere, comertul neautorizat si producerea
neautorizata de chirpici.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Realizarea canalizarii pluviale, pe o lungime de 540 m;
(2) Cresterea nivelului de educatie a romilor in domeniul ingrijirii sanatatii.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:
Beneficiari:

82.920,76
8.261,00
111

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, lucrarile executate pentru realizarea canalizarii pluviale pe strazile Danko Pista si
Privighetorilor au cuprins: canalizare pluviala deschisa, podete pentru accesul la locuinte, podete transversale, refacerea partii
carosabile, santuri betonate, rigole carosabile, trotuare.
In cadrul componentei de servicii sociale, s-a desfasurat o campanie de informare si consultare a membrilor comunitatii rome
(adulti si copii), pe teme medicale, juridice si sociale. Activitatile destinate copiilor, au constat in sesiuni de informare saptamanale
pe teme privind pastrarea si importanta sanatatii, organizare de concursuri cu caracter didactic (pe grupe de varsta). La aceste
activitati au participat 30 copii. S-au mai organizat sesiuni de informare si consiliere la domiciliu pentru 81 de femei. Astfel,
saptamanal, 20 de familii (mai ales femei si copii) au fost consiliate si indrumate.
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Judetul SATU MARE
Proiect finalizat

“Acces” (PC0033)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Porumbesti
Localizare: sat Cidreag, comuna Porumbesti
Comunitatea de romi se invecineaza, la nord, cu Ucraina, la est, cu comuna Halmeu, la sud, cu comuna Turulung, la vest, cu
comuna Micula si Ungaria.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea unui drum comunal, pe o lungime de 300 metri;
(2) Cresterea sanselor de integrare profesionala pentru membrii comunitatii de romi.
Finantare (euro):
Grant :
97.960,03
Contributie locala : 8.580
Beneficiari:

102

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a modernizat un drum cu imbracaminte asfaltica, s-au amenajat podete pentru
acces in fiecare gospodarie. Pentru a eficientiza colectarea si evacuarea apelor meteorice, s-au realizat si doua podete tubulare
transversale.
In cadrul componentei de servicii sociale, s-au realizat activitati de informare si consiliere vocationala, precum si cursuri de
formare profesionala. Rezultatul acestei activitati consta in calificarea a unui numar de 34 de persoane in meseriile de zidar,
dulgher, tamplar si parchetar.
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Programul de Interventii Prioritare

Judetul SATU MARE
Proiect finalizat

“Apa pentru viitor” (cod PC0043)
Agent de gestiune: Comuna Socond
Localizare: comuna Socond, satul Stana
Comunitatea de romi cunoscuta de localnici sub denumirea Dealul Bodiului, este situata in satul Stana, sat care
apartine comunei Socond. Comuna Socond se invecineaza, la sud, cu comuna Supur, la nord, cu comuna Viile Satu
Mare, la est, cu comuna Basesti (judetul Maramures) si, la vest, cu comuna Beltiug. Ocupatiile principale ale
locuitorilor sunt muncitori sezonieri in agricultura, recoltarea fructelor de padure si a ciupercilor.
Obiectivele proiectului:
(1) Realizarea unui sistem de alimentare cu apa, in lungime de 800 ml;
(2) Cresterea accesului romilor la servicii sociale, educative, de sanatate si culturale potrivite nevoilor lor.
Finantare (Euro):
Grant
96.690,94
Contributie:
9.334,00
Beneficiari:

792

Activitati realizate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a realizat un sistem de alimentare cu apa, in lungime de 800 ml.
In cadrul componentei de servicii sociale, desfasurate pe durata a 10 luni, prin intermediul centrului social
multifunctional infiintat in cadrul proiectului, s-au realizat urmatoarele activitati:
- furnizare de servicii de informare si consiliere a sanatatii, cu urmatoarele teme: informarea cu privire la bolile cu
transmitere sexuala si planificarea familiala; igiena corporala adecvata si sanatoasa ca metode de prevenire si
combatere a imbolnavirilor de hepatita; prevenirea si combaterea consumului de tutun si alcool, beneficiind astfel 792
de membrii ai comunitatii de romi.
- furnizare de servicii medicale prin infiintarea unui punct medical, beneficiarii proiectului fiind in numar de 792 membrii
ai comunitatii de romi.
- promovarea obiceiurilor si traditiilor locale (s-a constituit si echipat corespunzator o echipa de dansuri tiganesti,
formata din 5 fete si 5 baieti).
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul SIBIU

Numar proiecte finantate in judet:

3 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

2,25%

Volum finantare pe judet:

325.219 EUR

Procent din total finantare:

2,20%

Reabilitarea drumului din comuna Brateiu

Centru de zi pentru copii, comuna Brateiu
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Programul de Interventii Prioritare

Judetul SIBIU
Proiect finalizat

“O noua sansa” (PC0021)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Brateiu
Localizare: comuna Brateiu
Comunitatea de romi se afla amplasata la marginea comunei si numara 870 de membri organizati in 110 gospodarii. Pentru
castigarea traiului, romii presteaza munci ziliere in agricultura sau colecteaza materiale reciclabile.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea strazii care face legatura comunitatii cu centrul comunei;
(2) Reducerea riscului de abandon scolar in randul copiilor romi.
Finantare (euro):
Grant
116.978
Contributie 23.138
Beneficiari:

870

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-au reabilitat 850 metri de drum care face legatura comunitatii cu centrul comunei.
In acest fel, membrii comunitatii au un acces mai facil la institutiile publice aflate in aceasta zona.
Componenta de servicii sociale a constat in infiintarea unui centru de zi educativ care a furnizat servicii pentru copiii din
comunitate.
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Programul de Interventii Prioritare

Judetul SIBIU
Proiect finalizat

“Acces” (PC0095)
Agent de executie: Unitatea Administrativ -Teritoriala Copsa Mica
Localizare: strada Tarnavioara, orasul Copsa Mica
Comunitatea de romi se afla asezata in nord-estul orasului Copsa Mica si se invecineaza, la nord, cu comuna Tarnava, la sud,
cu localitatea Axente Sever si, la vest, cu localitatea Micasasa.
Obiectivele proiectului integrat:
(1)
(2)

Reabilitarea drumului din comunitate, pe o lungime de 820 de metri;
Cresterea nivelului de educatie al locuitorilor in domeniul ingrijirii sanatatii.

Finantare (euro):
Grant :
Contributie locala :

95.999,24
25.443

Beneficiari:

114

Activitati principale / rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a realizat modernizarea carosabilul strazii Tarnavioara, prin pietruire si instalarea
de podete tubulare.
Componenta de servicii sociale a constat in realizarea unei campanii de educatie pentru sanatate, pe teme de interes general
privind ingrijirea sanatatii.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA
Programul de Interventii Prioritare

Judetul SIBIU
Proiect finalizat

“Drum nou pentru o viata mai buna” (PC008)
Agent de executie: Unitatea Administrativ -Teritoriala Tirnava
Localizare: comuna Tirnava
Comunitatea de romi este situata in marginea localitatii Tirnava, in zona de deal, locuintele fiind amplasate in panta.
Cartierul periferic este amplasat in nord-estul comunei si nu are vecinatati peo raza mai mica de 5 km. Principalele
ocupatii ale membrilor comunitatii sunt activitatile ocazionale, recuperarea materialelor reciclabile si muncile
necalificate in domeniul forestier.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea drumului din comunitate;
(2) Cresterea nivelului de educatie al locuitorilor in domeniul ingrijirii sanatatii.
(3) Cresterea accesului la activitati de cultura si sport.
Finantare (euro):
Grant:
112.241,53
Contributie locala: 14.000
Beneficiari:

918

Activitati principale / rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a realizat reabilitarea drumului comunal strada Vaii si Fantanilor ( pe
2,10 km). S-au mai executat alei pietruite, cu o lungime de 240 ml, cu acces dinspre strada Vaii, alei pietonale
betonate (80 mp in suprafata), in interiorul comunitatii. Sistemul rutier adoptat este format dintr-un strat drenant de
nisip 5 cm si un strat de piatra sparta, de 15 cm. S-au executat santuri trapezoidale de pamant cu L= 1600 ml. S-au
executat 5 podete tubulare Dn600 si podete din dale de beton armat.
Componenta de servicii sociale si-a propus:
- derulare de servicii de promovare si ingrijire a sanatatii in cadrul unei campanii de educatie in care s-au abordat
teme privind igiena si planificare familiala; serviciile de informare consiliere s-au desfasurat pentru un numar de 24
beneficiari (femei).
- infiintarea si dotarea unui club public de arta (infiintarea unui ansamblu de traditii si jocuri specifice etniei rome pentru
care s-au mai achizitionat costume populare romi pentru baieti si fete, instrumente muzicale - chitara, toba, vioara,
tambal si trompeta); astfel, 20 tineri si-au imbunatatit cunostiintele de muzica si dans.
Numarul total de beneficiari directi a fost de 918.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA
Judetul SUCEAVA

Numar proiecte finantate in judet:

4 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

3%

Volum finantare pe judet:

366.231 EUR

Procent din total finantare:

2,48%

Pietruirea drumului de acces in
comunitate, sat Patrauti

Pietruirea drumului de acces in
comunitate, sat Patrauti
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Programul de Interventii Prioritare

Judetul SUCEAVA
Proiect finalizat

“Existam, deci vrem sa avem” (PC0005)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Patrauti
Localizare: sat Patrauti, comuna Patrauti
Comunitatea de romi este amplasata la periferia comunei Patrauti, pe o suprafata de 9 hectare. In partea de sud, este
vecinatatea satului Patrauti, in rest, pasuni si paduri. Comunitatea cuprinde 380 gospodarii, cu un numar de 1.710 locuitori. 240
de familii beneficiaza de ajutor prin legea 416, ceilalti membrii ocupandu-se cu agricultura sau fiind angajati a unor societati din
municipiul Suceava.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Pietruirea a 3,55 km drumuri comunale;
(2) Cresterea nivelului de educatie al locuitorilor in domeniul ingrijirii sanatatii si protectiei mediului.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:

70.813,49
20.403

Beneficiari:

1710

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, au fost modernizati 3,55 km de drumuri comunale, au fost sapate santuri si
decolmatate podete.
Componenta de servicii sociale a constat in organizarea unei campaniei de informare in domeniul educatieei pentru sanatate
si protectiei mediului, desfasurata pe parcursul a 9 luni. S-au abordat teme precum: ecologie si educatie pentru mediu,
miscare si educatie fizica pentru sanatate, campanie antidrog-antifumat-antialcool, violenta domestica. S-au furnizat inclusiv
servicii de consiliere pentru integrare sociala si profesionala.
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Judetul SUCEAVA
Proiect finalizat

“Speranta pentru viitor” (PC0059)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Burla
Localizare: sat Burla, comuna Burla
Comuna Burla a fost infiintata in anul 2004, prin separare de comuna Volovat, avand in componenta un singur sat. Este
asezata la sud-est de Radauti, pe coasta a doua dealuri.
Comunitatea de romi. Membrii comunitatii isi castiga existenta prin prestare de munci ocazionale si folosirea resurselor
naturale pentru a suplimenta veniturile (fructe de padure, ciuperci etc.). In prezent, comunitatea numara 282 locuitori, din care
72 barbati, 67 femei si 143 copii. Dintre acestia, 7 persoane au peste 60 de ani, fapt ce reflecta speranta de viata scazuta a
populatiei de romi locale.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Modernizare drum comunal, pe o lungime de 1.295 metri;
(2) Campanie de educatie pentru sanatate.
Finantare (euro):
Grant:
Contributie locala:
Beneficiari:

64.067,61
9.021
282

Activitati principale / rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a modernizat drumul comunal pe o lungime de 1.295 ml, latimea partii carosabile
fiind de 4 ml. Pentru a realiza o buna colectare a apelor meteorice, s-au executat 7 podete tubulare, 1.800 ml santuri din pamant
si 475 ml de rigola betonata.
Componenta de servicii sociale a constat in realizarea unei campanii de educatie pentru sanatate. S-au organizat sesiuni
informativ-educative pe teme de educatie pentru sanatate, de care au beneficiat 280 de persoane. Temele urmarite au fost
adaptate la grupurile tinta. Pentru copiii din clasele I-V si prescolari, sesiunile informative au avut teme ca: reguli generale de
igiena, igiena alimentatiei, afectiuni respiratorii transmisibile. Sesiunile pentru femei au continut teme precum: sanatatea
reproducerii, ingrijirea femeii gravide, ingrijirea noului nascut. Cursurile au trezit interesul membrilor comunitatilor, abordandu-se,
la sugestia acestora, si alte teme, precum: parazitoze intestinale si metode screening de depistare precoce a cancerului la
femeie.
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Programul de Interventii Prioritare

Judetul SUCEAVA
Proiect finalizat

“Drumuri prin viata: drumul de acasa, spre scoala” (PC0092)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Dornesti
Localizare: cartier Arcipeni, comuna Dornesti
Comunitatea Arpiceni se afla situata in partea de Nord-Est a comunei Dornesti, fiind alcatuita din 40 de gospodarii. Este
pozitionata la marginea satului, fiind invecinata, la nord, cu un teren agricol, la sud cu DN17A si, la vest, cu locuinte ale locuitorilor
romani.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea drum, pe o lungime de 533 de metri;
(2) Cresterea nivelului de informare al membrilor comunitatii cu privire la violenta domestica;
(3) Imbunatatirea nivelului de implicare a parintilor in educarea copiilor.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:

83.449,73
17.580

Beneficiari directi: 93
Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a executat reabilitarea a 533 metri de drum, lat de 4 metri (cu acostamente 2 x 0,5
m, strat de balast de 25 cm, strat binder de 5 cm, strat de uzura de 4 cm).
In cadrul componentei de servicii sociale, s-au furnizat servicii de informare si consiliere pentru un numar de 90 membri ai
comunitatii pe teme precum: regulamentele scolare, remedii pentru reducerea absenteismului scolar, violenta scolara, violenta in
familie.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul TULCEA

Numar proiecte finantate in judet:

1 proiect

Procent din total proiecte finantate:

0,75%

Volum finantare pe judet:

98.509 EUR

Procent din total finantare:

0, 66%

Constructia unei cladiri cu scopul infiintarii unui centru comunitar multifunctional,
Topolog
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Judetul TULCEA
Proiect finalizat

“Un pas spre viitor” (PC0079)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Topolog
Localizare: localitatea Topolog, comuna Topolog
Comunitatea de romi este situata la marginea localitatii Topolog, in limita estica. La est, este izlazul comunal, la sud, localitatea
Topolog, la vest, localitatea Topolog si, la nord, islazul comunal. Comunitatea de romi cuprinde 26 de gospodarii cu o populatie
de 128 de locuitori. Principalele ocupatii ale comunitatii sunt colectarea fierului vechi, munca de zilieri in agricultura si comertul
neautorizat.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Constructie centru social multifunctional, pe o suprafata de 73 mp;
(2) Reducerea abandonului scolar, reducerea riscului de abandon al copiilor si reducerea a marginalizarii sociale a romilor
din comunitate.
Finantare (euro):
Grant
Contributie:
Beneficiari:

98.509,11
11.002
128

Activitati realizate/rezultate:
Lucrarile din cadrul componentei de infrastructura au constat in construirea unei cladiri, cu o suprafata de 73 mp, care sa
constituie sediul centrului social multifunctional.
Componenta de servicii sociale a cuprins infiintarea centrului multifunctional in cadrul caruia se deruleaza:
- activitati de tipul “scoala dupa scoala”, frecventata de 40 copii/zi (cate 20 /schimb);
- activitati recreativ-educative pentru copii (dezvoltarea abilitatilor si talentelor artistice: desen, pictura dansuri);
- campanii de informare si constientizare pe teme de ingrijire a sanatatii si igiena personala pentru 42 de adulti, cu
distribuirea de materiale informative si demonstrative pentru 42 de familii;
- asigurare posibilitate de igienizare a articolelelor de imbracamante prin infiintarea unei spalatorii.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul VRANCEA

Numar proiecte finantate in judet:

5 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

3,76%

Volum finantare pe judet:

616.250 EUR

Procent din total finantare:

4,17%

Instalarea de podete pe drumul reabilitat
in cartierul Chietris, comuna Homocea

Reabilitarea infrastructurii de acces in
cartierul Chietris, comuna Homocea
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Judetul VRANCEA
Proiect finalizat

„O viata mai buna pentru cetatenii de etnie roma” (PC0056)
Agent de executie: Unitatea Administrativ -Teritoriala Homocea
Localizare: cartier Chetris, comuna Homocea
Comunitatea de romi din comuna Homocea, denumita „Chietris” dupa numele strazii unde este locuiesc etnicii romi, este
situata in partea de nord-est a comunei, strajuita din trei parti de versantii muntilor. Strada Chietris se termina cu groapa de
gunoi si are o lungime de 600 de metri. Populatia de romi este impartita pe trei niveluri: romi cu venituri mari si conditii de trai
bune – acestia locuiesc pe strada principala, romi cu venituri medii si care locuiesc in spatele strazii principale si cei care
traiesc la limita subzistentei – cei din cartierele Chietris si Baibarace. Pentru castigarea traiului, majoritatea romilor
desfasoara muncii ocazionale si comerciale, iar restul sunt beneficiari ai venitului minim garantat.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Refacerea infrastructurii de acces in comunitate;
(2) Cresterea sanselor de inegrare profesionala a romilor din comunitate.
Finantare (euro):
Grant:
91.522,62
Contributie locala: 25.467
Beneficiari:

336

Activitati principale / rezultate:
In cadrul componentei de infrastructura, s-a reabilitat drumul de acces in comunitate pe o lungime de 400 m, partea
carosabila avand o latime de 5,50 m. Pentru colectarea apelor provenind din ploi si din topirea zapezilor si pentru evacuarea
in emisar, s-au construit 4 podete tubulare, s-au executat 506 metri liniari de sant dalat, iar, pentru accesul in gospodarii,
s-au pus pe pozitie 22 de podete tubulare.
In cadrul componentei de servicii sociale, s-au desfasurat cursuri teoretice si practice pentru instruirea profesionala a 20 de
barbati in meserii din domeniul constructiilor si a 17 femei in domeniul ingrijirii copiilor si varsnicilor. Acesti cursanti au obtinut
diplome acreditate CNFPA.
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Judetul VRANCEA
Proiect finalizat

„Centru social multifunctional” (PC0070)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Chiojdeni
Localizare: satul Luncile, comuna Chiojdeni
Comunitatea de romi este situata in doua puncte (Luncile de Sus si Luncile de Jos), ambele situate la marginile satului Luncile.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Construirea unui imobil cu destinatia de centru multifunctional socio-cultural;
(2) Cresterea nivelului de educatie a romilor in domeniul ingrijirii sanatatii;
(3) Promovarea culturii si traditiilor rrome.
Finantare (euro):
Grant :
114.678,02
Contributie locala : 12.718,00
Beneficiari:

325

Activitati principale / rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a construit o cladire in care sa poata functiona un centru social multifunctional.
In cadrul componentei de servicii sociale, centrul social multifunctional a furnizat servicii pe mai multe directii:
- servicii de consiliere si educatie in domeniul sanatatii,
- servicii de informare si consiliere sociala si psihologica,
- activitati de promovare a culturii romilor: organizare de cursuri de dansuri traditionale, cursuri de muzica,
- activitati de socializare, recreative, de formare de deprinderi si abilitati diverse.

Programul de Interventii Prioritare - Proiecte finalizate pana in decembrie 2012 (rezultate pe judete)

124

FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul VALCEA

Numar proiecte finantate in judet:

3 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

2,25%

Volum finantare pe judet:

335.178 EUR

Procent din total finantare:

2,27%

Actiunea membrilor comunitatii de ecologizare a
comunitatii, catun Salistea, Horezu

Ecologizarea comunitatii Salistea, Horezu
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare
Judetul VALCEA
Proiect finalizat
“Regularizare albie de rau si protectia mediului” (PC0076)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Horezu
Localizare: catun Salistea, comuna Horezu
Comunitatea de romi este situata pe malul stang al paraului Romanilor (Bistricioara), in extremitatea nord-estica a orasului
Horezu, in imediata apropiere a satului Romanii de Sus. Ocupatiile principale ale locuitorilor sunt muncile ocazionale in
agricultura, activitatile mestesugaresti (impletituri de cosuri, maturi), exploatarea si prelucrarea lemnului.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Amenajarea paraului Romanilor (Bistricioara) prin lucrari de regularizare a albiei;
(2) Organizarea de campanii si actiuni pentru protectia mediului.
Finantare (Euro):
Grant
Contributie:

98.820,07
11.944,55

Beneficiari:

192

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-a realizat amenajarea paraului Romanilor (Bistricioara) prin lucrari de regularizare
a albiei pe o distanta de 1,2 km.
In cadrul componentei de servicii sociale, s-au realizat urmatoarele activitati:
o Campania de protectie a mediului, pe perioada a 10 luni, unde 45 de copii si 100 de adulti au fost instruiti cu privire la
diminuarea efectelor negative asupra vietii de zi cu zi datorate nerespectarii normelor de mediu. Au fost abordate
tematici referitoare la poluarea apei, solului si aerului.
o Organizarea concursului de desen “Apa si viata”. S-a organizat o expozitie cu 100 de lucrari realizate de copii, iar, in
cadrul concursului, au fost acordate premii.
o Organizarea de excursii aplicative pe valea paraului Romanilor (Bistricioara), printre teme regasindu-se identificarea
surselor de apa: izvoare, torenti, parauri si modalitatea de prevenire a poluarii acestora.
o Organizarea a doua actiuni de ecologizare, pe valea paraului Romanilor (Bistricioara), pe distanta de 1.5 km, in zona
catunului Saliste, in primavara si toamna anului 2010, in cadrul carora au fost adunate 5 tone de deseuri.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Programul de Interventii Prioritare

Judetul VALCEA
Proiect finalizat

„Dezvoltarea comunitatii rome din Valea Urii” (PC0040)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Caineni
Localizare: catun Valea Urii, satul Cainenii Mari, comuna Caineni
Comunitatea de romi este situata in extremitatea nordica a satului Cainenii Mari, sat situat in extremitatea nord-vestica a
Olteniei, respectiv in nordul judetului Valcea, pe partea dreapta a Oltului.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Regularizarea albiei paraului Valea Urii;
(2) Imbunatatirea nivelului de cunostinte in domeniul ingrijirii sanatatii;
(3) Cresterea sanselor de integrare profesionala a romilor din comunitate.
Finantare (euro):
Grant:
111.358,62
Contributie locala: 11.813,94
Beneficiari:

157

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, lucrarile de regularizarea albiei Vaii Urii au constat in:
o executia unei aparari de mal din gabioane, pe o lungime de 250 m;
o executia a 4 praguri de fund din gabioane;
o realizare de umpluturi cu balast in spatele zidului de gabioane;
o pereere mal cu piatra de rau.
In cadrul componentei de servicii sociale, s-au imbunatatit sansele de ocupare a unui loc de munca pentru 15 membrii adulti din
comunitatea de rromi in urma organizarii unor cursuri de calificare profesionala si a furnizarii serviciilor de consiliere vocationala.
In cadrul campaniei de educatie pentru sanatate, s-au furnizat servicii de promovare si ingrijire a sanatatii pentru un numar de 95
de beneficiari.
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Programul de Interventii Prioritare

Judetul VALCEA
Proiect finalizat

„Dezvoltarea comunitatii rome din catunul Bolovanul, sat Balota, com. Racovita” (PC0042)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ-Teritoriala Racovita
Localizare: catun Bolovanul, sat Balota, comuna Racovita
Comunitatea de romi este asezata pe marginea drumului ce leaga orasele Ramnicu-Valcea si Sibiu ( DN7, E81), la 1 km de
satul Balota, pe partea vestica a raului Olt.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Executia unei canalizari pentru preluarea apelor menajere, transportul sau in statia de epurare si deversarea apelor
epurate in raul Olt;
(2) Imbunatatirea nivelului de cunostinte in domeniul pastrarii sanatatii;
(3) Cresterea sanselor de integrare profesionala a romilor din comunitate.
Finantare (euro):
Grant:
109.304,36
Contributie locala: 19.947
Beneficiari:

130

Activitati realizate/rezultate:
In cadrul componentei de mica infrastructura, s-au realizat o retea de canalizare, cu lungimea de 800 m, si o statie de epurare
monobloc.
In cadrul componentei de servicii sociale, s-au furnizat servicii de informare si consiliere pe probleme de ingrijire a sanatatii
pentru un numar de 130 membrii ai comunitatii rrome, s-a organizat un curs de calificare in meseria de zidar /tencuitor pentru 15
persoane, membrii ai comunitatii si s-au furnizat servicii de consiliere si orientare vocationala pentru 15 membrii ai comunitatii
rrome.
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FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

Judetul VASLUI

Numar proiecte finantate in judet:

4 proiecte

Procent din total proiecte finantate:

3%

Volum finantare pe judet:

541.505 EUR

Procent din total finantare:

3,76%

Drumul comunitar reabilitat,
sat Bacesti
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Programul de Interventii Prioritare

Judetul VASLUI
Proiect finalizat

„Ajutor pentru romi” (PC0066)
Agent de gestiune: Unitatea Administrativ -Teritoriala Bacesti
Localizare: satul Bacesti, comuna Bacesti
Comunitatea de romi Bacesti este situata in partea de Vest a comunei Bacesti, judetul Vaslui. Satul Bacesti se invecineaza,
la Vest, cu satul Cuci, la Nord, cu satul Armasani, la Est, cu satul Craiesti, iar, la Sud, cu satul Zgarceni si o padure.
Comunitatea de romi este compusa din 117 gospodarii, avand 825 de locuitori. Pentru mai mult de 50% din locuitori
principala sursa de venit o reprezinta venitul mediu garantat si muncile ocazionale.
Obiectivele proiectului integrat:
(1) Reabilitarea prin pietruire a doua drumuri satesti, pe o lungime de 1.261 m;
(2) Reparatia a 31 de locuinte individuale;
(3) Promovarea unui mod de viata sanatos pentru locuitorii comunitatii de romi.
Finantare (euro):
Grant:
86.861,92
Contributie locala: 13.735
Beneficiari:

300

Activitati realizate/rezultate:
Prin componenta de mica infrastructura, s-a realizat pietruirea drumurilor satesti DS791, DS819, DS862, pe o lungime de 1.261
m, latime 5 m. Reparatiile la locuinte au constat in repararea acoperisurilor si a tamplariei, la 31 de case..
Componenta de servicii sociale a urmarit cresterea nivelului de educatie in domeniul ingrijirii sanatatii pentru 190 de copii si 257
adulti prin oferirea de informatii legate de cunoasterea si aplicarea normelor de igiena pentru o viata mai buna.
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