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Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat 
prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

 
Apelul de proiecte nr. 1 ”Cresterea incluziunii si abilitarea romilor” 

ALOCARE TEMATICA B 
Dezvoltarea capacitatii centrelor educationale 

 
Perioadă depunere: 11 septembrie – 18 decembrie 2019 
Alocare financiara tematica B: 3.000.000 de Euro  
Valoarea minima a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 
300.000  euro, iar cea maxima este de 1.000.000 euro. 
 
Alocarea tematica B: 
Proiecte de dezvoltare a capacitatii centrelor educationale (minim 5 centre educationale)- 
care vor aborda obligatoriu Obiectivul 2 - Consolidare centre existente educationale 
afterschool/de zi, Obiectivul 3- Abilitarea romilor si 4 -Antidiscriminare  
Durata proiectului (maxim pana la 31 august 2023): 
Alocarea tematica B – Proiecte de dezvoltare a capacitatii centrelor educationale- intre 12-24 luni 
 
Grupul tinta – aspect generale 
- Sa provina din zone dezavantajate din mediul rural sau urban (cartiere urbane) cu peste 

30% populatie de etnie roma - identificate ca atare printr-o declaratie emisa in acest 
sens de autoritatile locale;  

- Care raspund unei nevoi nationale (daca este cazul) 
  
Pentru Alocarea tematică B – Proiecte de dezvoltare a capacității centrelor educaționale / 
after school / de zi ce lucrează cu un procent ridicat de copii și tineri romi  
 
Grupuri tinta pentru Alocarea Tematica B - Proiecte de dezvoltare a capacității centrelor 
educaționale / after school / de zi obligatorii (toate cele 4 grupuri țintă pentru fiecare 
proiect):  
➢ Specialiști/ voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, 

administrației publice, sectorului ONG etc. implicați în furnizarea de servicii romilor în centrele 
educaționale/ after-school/ de zi existente – minim 100 specialiști/ voluntari per proiect  

➢ Persoane de etnie romă (adulți, tineri sau copii), în special femei și tinere rome, cu niveluri 
scăzute de conștientizare cu privire la drepturi și participarea în viața comunității, beneficiari ai 
serviciilor furnizate în centrele educaționale/ after-school/ de zi existente sau din comunitate – 
minim 150 persoane de etnie romă per proiect  

➢ Experți și lideri romi - care activează pe cont propriu sau în cadrul unor organizații 
neguvernamentale, grupuri de acțiune, grupuri comunitare, autorități și instituții publice, 
sindicate, asociații ale elevilor sau studenților, partide politice, asociații de tineret sau altor 
forme de asociere, persoane în poziții de lideri formali sau informali în relație cu grupul 
vulnerabil din comunitățile deservite de centrele existente – minim 45 experți și lideri romi 
per proiect  

➢ Membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în comunitățile 
deservite de centrele existente – minim 500 persoane per proiect  
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Proiectele depuse în cadrul Alocării tematice B vor contribui obligatoriu la Obiectivul nr. 2 (centre 
existente), Obiectivul nr. 3 (abilitare) și Obiectivul nr. 4 (anti-discriminare).  
 
Activitati pentru Obiectivul nr 2 (centre existente):  
Activitatea 1 (obligatorie): Dezvoltarea resurselor umane (personal și voluntari) din centrele 
educaționale/ after school/ de zi care lucrează cu un procent ridicat de romi, având drept scop 
creșterea competențelor și abilităților profesionale, cu scopul final de a crește calitatea serviciilor 
furnizate sau de a implementa abordări inovatoare prin:  
- 1.1 cursuri de formare și alte activități de educație nonformală;  
- 1.2 crearea și dezvoltarea rețelelor de sprijin profesional, cum ar fi rețele de suport, activități de 
mentorat, schimburi de experiență și alte activități de schimb de bune practici cu alți furnizori de 
servicii.  
Pentru aceasta activitate proiectele vor prevede formare pentru minim 100 persoane.  
 
Activitatea 2 (obligatorie): Campanii de conștientizare țintind persoane de etnie romă 
(adulți, tineri sau copii), în special femei și tinere rome, cu niveluri scăzute de conștientizare cu 
privire la drepturi și participarea în viața comunității, beneficiari ai serviciilor furnizate în centrele 
existente sau din comunitate. Proiectele vor include minim 1 campanie care va ținti minim 500 
de persoane.  
 
Activitatea 3 (opțională): Studii, analize, planuri de acțiune etc. pentru dezvoltarea și/ sau 
evaluarea impactului serviciilor furnizate centrelor țintite prin proiect.  
 
Activitatea 4 (opțională): Schimburi de bune practici cu entități din Statele Donatoare, cu scopul 
îmbunătățirii calității/ dezvoltării serviciilor furnizate în centrele țintă.  
 
Activitati pentru Objectivul nr 3 (abilitare):  
 
Activitatea 1 (obligatorie): Dezvoltarea capacităților individuale ale romilor prin intermediul 
unor instrumente de educație formală, nonformală și informală, cum ar fi: dezvoltarea 
competențelor socio-emoționale, inclusiv prin promovarea modelelor de succes și a respectului 
de sine; dezvoltarea angajabilității prin dobândirea de abilități soft necesare la locul de muncă 
(comunicare și asertivitate, lucru în echipă, rezolvarea conflictelor, gestionarea timpului); 
învățarea limbii rromani sau a limbii române; participarea la activități culturale menite să prezinte 
sau să aprecieze cultura romilor etc.;  
 
Activitatea 2 (obligatorie): Furnizarea de informații persoanelor de etnie romă, în special 
femeilor și tinerelor rome, cu privire la: modul de afirmare a drepturilor; modalităților de accesare 
a serviciilor și de responsabilizare a entităților publice și private, informații livrate nu numai sub 
formă tipărită, ci și prin discuții de grup, povestiri (storytelling), dezbateri; gestionarea bugetului 
familiei; cursuri de formare de formatori (TOT) pentru lideri romi și experți cu privire la modul de 
aplicare a acestor instrumente etc.  
 
Activitatea 3: Cooptarea și participarea persoanelor de etnie romă la luarea deciziilor la 
diferite niveluri, cum ar fi mecanisme pentru cooptarea reprezentanților comunității rome în 
procesul de decizie privind proiectele de investiții la nivel de comună/ oraș, care urmează să fie 
depuse la diverși finanțatori; participare la recepția lucrărilor de investiții în beneficiul comunității 
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rome; mecanisme de bugetare participativă la nivel de comunitate; formarea experților și liderilor 
romi în tehnici de advocacy etc.  
 
Activitatea 4: Activități de creștere a responsabilității și a capacității autorităților și 
instituțiilor publice de a fi mai incluzive, cum ar fi formarea profesioniștilor din administrația 
publică în lucrul cu romii; dezvoltarea procedurilor interne etc.  
 
Activitatea 5: Facilitare comunitară - Activități care promovează capacitatea de organizare 
la nivel local, respectiv capacitatea oamenilor de a lucra împreună, de a se organiza și de a 
mobiliza resurse pentru a rezolva probleme de interes comun (identificarea liderilor formali și 
informali romi și a factorilor de interes la nivel comunitar; educație pentru cetățenie democratică 
și educație pentru drepturile omului, furnizată folosind diferite instrumente de educație 
nonformală; formarea de lideri și experți romi, de tineri romi, pe diverse subiecte din sfera facilitării 
comunitare; organizarea de întâlniri consultative cu participarea autorităților locale și a grupurilor 
de inițiativă comunitară în vederea identificării problemelor și soluțiilor la nivel de comunitate; 
mobilizarea grupurilor de inițiativă comunitară;  dezvoltarea de planuri de acțiune locală pentru 
implementarea soluțiilor identificate; acțiuni/ proiecte de mică amploare pe termen scurt, vizând 
rezolvarea problemelor comunității în domeniile incluziunii sociale, identificate ca parte a 
procesului de facilitare comunitară; alte activități de dezvoltare a capacității organizaționale 
locale).  
 
Proiectele ce includ activități din cel puțin 3 categorii sus-menționate vor primi punctaj 
distinct în evaluare.  
 
-Alte activități eligibile opționale care contribuie la Obiectivul de apel nr. 3:  
- Campanii de creștere a conștientizării pe teme de abilitare, adresate persoanelor de etnie romă, 
în special femeilor și tinerelor rome cu niveluri scăzute de conștientizare a drepturilor și de 
participare în viața comunității;  
- Schimburi de bune practici cu entități din Statele Donatoare pe teme de abilitare.  
 
Activitati pentru Objectivul nr 4 (anti-discriminare):  
-Activitatea 1 (obligatorie): Campanii de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, 
țintind populația majoritară din aria de implementare a proiectului, care promovează respectarea 
drepturilor romilor, lupta împotriva antigipsismului, stereotipurilor și hărțuirii;  
 
-Activitatea 2: Dezvoltarea de instrumente anti-discriminare, cum ar fi politici publice, inițiative 
legislative, documente strategice, planuri de acțiune, metodologii și instrumente de lucru, curricula 
de formare, ghiduri etc;  
 
-Activitatea 3: Formarea personalului și a voluntarilor (formarea de formatori – TOT - din 
domeniile educației, sănătății, ocupării, asistenței sociale, din administrația publică și sectorul 
ONG) pe teme de anti-discriminare 
  
-Activitatea 4 (obligatorie): Organizarea de evenimente publice cu participarea romilor și a 
populației majoritare, cu scopul de a promova cunoașterea istoriei, culturii și tradițiilor comunității 
de romi  
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-Activitatea 5: Activități de schimb de bune practici cu entități din Statele Donatoare 
(Islanda, Liechtenstein și Norvegia) în domeniul luptei împotriva discriminării și promovării 
drepturilor omului. 
 
 
Rata grantului va fi în mod normal 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului, cu excepția cazului 
în care PP este o organizație neguvernamentală (ONG), când rata va fi de maximum 90% din 
cheltuielile eligibile ale proiectului 
 
Promotorii de proiecte (Solicitanti-PP) eligibili: 

- organizatiile neguvernamentale, 
- entitatile publice (de ex., autorități publice de la nivel central și local, inclusiv agenții, 

structuri/ alte organisme aflate în subordinea/ coordonarea acestora şi alte organisme 
publice cu atribuții în domeniul proiectului etc.), 

- asociatiile autoritatilor locale. 
-PP are o experiență anterioară minimă în implementarea de proiecte în domeniul incluziunii 
sociale: în ultimii 5 ani, PP a administrat, ca partener sau promotor, proiecte în domeniul 
incluziunii sociale cu un buget (valoare agregată) cel puțin egal cu valoarea grantului solicitat prin 
proiectul propus; 
 
Parteneri eligibili: 
- din Romania – entitati publice, asociatii ale autoritatilor locale (ADI) si ONG-uri, inclusive GAL-
uri 
- din statele donatoare (Islanda, Lichtenstein si Norvegia) – orice entitate publica/privata cu 
caracter comercial/necomercial, precum si ONG -uri 
 
În cadrul Alocării tematice B a prezentului apel de proiecte, parteneriatul între entități publice/ 
asociații de autorități locale și ONG-uri (inclusiv grupuri de acțiune locală) din România este 
obligatoriu și reprezintă criteriu de eligibilitate care, în cazul în care nu este îndeplinit, va rezulta 
în excluderea proiectului în timpul etapei de verificare formală. 
Proiectele derulate în parteneriat cu entități între entitățile publice și societatea civilă din România 
și/ sau Statele Donatoare sunt încurajate și vor primi punctaj specific în evaluare. 
 
Crearea și implementarea relației dintre PP și partenerii de proiect va respecta legislația naţională 
aplicabilă și a UE privind achizițiile publice, articolul 8.15 din Regulament, precum și prevederile 
cap. V, art. 14 din OUG nr. 34/2017, aplicabilă entităților publice din România.. 
 
Costuri eligibile 
Costurile de investiţii cuprind costurile cu echipamentele , costurile legate de realizarea lucrărilor 
de construcții, achiziția de terenuri și clădiri. Costurile pentru investiţii nu vor depasi 10% din 
valoarea totală a proiectului, în cazul proiectelor depuse în cadrul Alocării tematice B. 
Acolo unde este eligibilă, achiziția de terenuri și bunuri imobiliare nu va depăși 10% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului. 
 
Mai multe informatii puteti regasi pe site-ul Operatorului de Program pentru Programul 
"Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor" (Dezvoltare Locala) 
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala -link: https://frds.ro/index.php?id=147 
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