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Titlu proiect Facilitarea accesului la servicii integrate de educație, sănătate, ocupare 
și abilitare pentru persoanele vulnerabile din Sectorul 1 
 

Cod proiect PN1044 
 

Cod apel Apelul nr. 1 ”Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” – Runda a 2-a 
 

Promotor de proiect 
 
Parteneri de proiect 

Sectorul 1 al Municipiului București 
 
Fundația Viață și Lumină și Asociația E-Romnja 
 

Dată început 01 mai 2022 
 

Perioada de implementare 01 mai 2022 – 30 aprilie 2024 
 

Obiectivul general al 
proiectului 

Dezvoltarea unui sistem integrat și inovator de servicii de calitate care 
să asigure creșterea incluziunii și abilitarea persoanelor de etnie romă 
în comunitățile de romi identificate din Sectorul 1 al Municipiului 
București.  
 

Obiective specifice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezultatele preconizate 

OS1: Creșterea accesului la servicii sectoriale și integrate pentru 600 
de persoane în situații de vulnerabilitate, din care cel puțin 400 (2/3) 
de etnie romă, din 3 cartiere ale Sectorului 1, în 24 de luni. 
OS 2: Abilitarea/împuternicirea a 30 de persoane de etnie romă, cu 
accent pe femei tinere rome, din Sectorul 1, în 13 de luni. 
OS3: Îmbunătățirea competențelor a 11 de specialiști și voluntari 
implicați în lucrul cu persoane de etnie romă din Sectorul 1, pentru 
creșterea calității serviciilor oferite și a nivelului de incluzivitate al 
autorităților și instituțiilor publice din Sectorul 1, în 20 luni. 
 
600 de persoane vulnerabile, din care cel puțin 400 de etnie romă, vor 
avea acces la servicii de educație, sănătate, ocupare și asistență 
socială: 
●  8 persoane vor avea documente de identitate noi; 
●  200 de copii vor beneficia de servicii educaționale pentru 
prevenirea părăsirii timpurii a școlii; 
●  150 de persoane de etnie romă (plus 150 majoritari) vor beneficia 
de servicii de ocupare; 
●  11 specialiști și voluntari care lucrează cu persoane de etnie romă 
își vor îmbunătăți competențele; 
●  30 de persoane de etnie romă vor beneficia de măsuri de abilitare; 
●  2 experți și lideri de etnie romă vor fi instruiți; 
●  vor fi organizate două campanii de sensibilizare a populației de 
etnie romă pe teme de educație și parenting (100 de beneficiari); 
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●  100 de persoane de etnie romă vor participa la campanii de 
conștientizare. 
 

Activități finanțate A1. Managementul proiectului, activități pregătitoare și 
dezvoltarea parteneriatelor; 2 subactivități: A1.1. Monitorizarea și 
raportarea proiectului (L1-24); A1.2. Derularea achizițiilor necesare 
implementării proiectului ale PP (L1-12); 
 
A2. Comunicare/Promovarea proiectului; 2 subactivități: A2.1. 
Organizarea a cel puțin 3 evenimente publice de promovare a 
proiectului (început și final proiect) (L1 și L24); A2.2. Promovarea 
online a proiectului (L1-24); 
 
A3. Auditarea proiectului;  
 
A4. Identificare, selecție și realizare a planurilor personalizate de 
intervenție pentru familiile/persoanele din grupul țintă, în total 
600 persoane; 5 subactivități: A4.1. Alcătuirea echipei mobile (L1-4) 
(psihologul, consilierii pe ocupare vor intra în proiect din L4); A4.2. 
Identificarea și selectarea beneficiarilor (L1-20); A4.3. Realizarea 
planurilor personalizate de intervenție (L1-20); A4.4. Informarea 
comunității despre proiect (L1-24); A4.5. Stabilirea relației de 
colaborare cu DGASPC Sector 1 și școli/licee (L1-24); 
 
A5. Furnizare de servicii educaționale pentru 200 de copii (150 
de copii romi, restul majoritari) pentru stimularea participării 
școlare și prevenirea abandonului școlar/părăsirii timpurii a 
școlii în ciclul primar și secundar; 2 subactivități: A5.1. 
Identificarea, selectarea și monitorizarea beneficiarilor de servicii 
educaționale (L2-24); A5.2. Implementarea serviciilor educaționale 
(L4-24); 
 
A6. Asistență juridică; 2 subactivități: A6.1. Identificarea, selectarea 
și monitorizarea beneficiarilor de servicii de obținere a documentelor 
de identitate (L3-24); A6.2. Acordarea de asistență pentru obținerea 
documentelor de identitate (L3-20); 
 
A7. Servicii de ocupare - Consiliere vocațională, medierea muncii 
și curs de calificare pentru beneficiarii proiectului (300); 3 
subactivități: A7.1. Identificarea, selectarea și monitorizarea 
beneficiarilor de servicii de ocupare (L1-24); A7.2. Implementarea 
serviciilor de ocupare (L4-24); A7.3. Curs de calificare pentru membrii 
GT (L4-24); 
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A8. Acordarea de sprijin material pentru beneficiari pentru 
promovarea participării la activitățile proiectului; 2 subactivități: 
A8.1. Identificarea, selectarea și monitorizarea beneficiarilor de sprijin 
material (L1-24); A8.2. Furnizarea sprijinului material către 
beneficiari (L5-24); 
 
A9. Realizarea mecanismului de referire timpurie a riscului de 
părăsire timpurie a școlii; 2 subactivități: A9.1. Analiza datelor (L6-
18); A9.2. Realizarea mecanismului și promovarea lui (L19-24); 
 
A10. Furnizarea de servicii pentru sănătate – mediere sanitară; 2 
subactivități: A10.1. Identificarea, selectarea și monitorizarea 
beneficiarilor de servicii pentru sănătate (L1-24); A10.2. Oferirea de 
mediere sanitară (L1-24); 
 
A11. Formarea de specialiști și voluntari implicați în lucrul cu 
persoane de etnie romă; 2 subactivități: A11.1. Identificarea și 
selectarea specialiștilor și voluntarilor (L1-2); A11.2. Furnizarea 
formării către specialiști și voluntari (L2-4); 
 
A12. Evaluarea impactului formării celor 11 de specialiști și 
voluntari asupra grupurilor țintă; 2 subactivități: A12.1. Elaborarea 
metodologiei de evaluare a impactului formării (L4-5); A12.2. 
Colectarea și analizarea datelor privind impactul formării la nivelul 
comunităților (L5-24); 
 
A13. Abilitarea populației de etnie romă, cu focus pe femei și 
tinere rome din comunitățile vizate prin 2 campanii de informare 
și instruire lideri; 2 subactivități: A13.1. Campanii de informare a 
persoanelor de etnie romă, în special femeilor și tinerelor rome, 
parenting, promovare educație (L10-19); A13.2. Activități de instruire 
și mentorat în leadership comunitar pentru 10 femei rome din grupul 
țintă (L14-19);  
 
A14. Facilitare comunitară în vederea dezvoltării unei strategii 
locale de incluziune socială a cetățenilor români de etnie romă, 
locuitori ai Sectorului 1; 5 subactivități: A14.1. Identificarea și 
selectarea liderilor de etnie romă din comunitățile vizate prin proiect 
(L7-19); A14.2. Organizarea unui grup de inițiativă locală (L8-19); 
A14.3. Organizarea a 12 întâlniri, lunare, pe tematici din sfera 
facilitării comunitare și combaterii discriminării pentru coagularea 
grupului de inițiativă (L8-19); A.14.4. Organizarea unui schimb de 
experiențe între 20 de femei rome din diferite comunități. (L17); 
A14.5. Organizarea a 2 ateliere de lucru cu participarea autorităților 
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locale pentru identificarea și adresarea problemelor romilor la nivelul 
comunităților (L15-17). 

  
Valoare proiect 
 
Valoarea finanțării 
nerambursabile 

1.897.907,40 lei  
 
1.897.907,40 lei  

  
 

 
 
 

Proiectul beneficiază de un grant oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul 
Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”. Obiectivul proiectului este 
dezvoltarea unui sistem integrat și inovator de servicii de calitate care să asigure creșterea incluziunii și abilitarea 
persoanelor de etnie romă din comunitățile de romi identificate în Sectorul 1 al Municipiului București. 
 
Pentru mai multe informații legate de Programul de Dezvoltare Locală, vă rugăm să accesați https://dezvoltare-
locala.frds.ro/ 
 
Pentru informații detaliate legate de programele finanțate prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, vă invităm 
să vizitați https://www.eeagrants.ro/ și https://eeagrants.org/  
 
Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Conținutul acestuia (text, 
fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a 
Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a 
autorului/autorilor. 
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