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

 
Apelul ”Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” 

Componenta C – Proiecte de abilitare 
 
Perioadă depunere: 11 septembrie – 18 decembrie 2019 

 Obiectivul nr 3 (abilitare): Abilitarea romilor (Empowerment), în special a femeilor și tinerelor 
rome, a experților și liderilor romi. În cadrul prezentului apel de proiecte, abilitarea romilor este 
considerat a fi procesul extinderii capacităților și acumulărilor acestora atât la nivel individual (în 
ce privește sănătatea, educația, locuirea etc), cât și la nivel colectiv (abilitatea de a se organiza 
și a se mobiliza pentru a acționa în comun pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă), 
în vederea participării în, negocierii cu, influențării și exercitării controlului asupra instituțiilor cu 
impact asupra vieții lor .  

 Obiectivul nr 4 (antidiscriminare): Combaterea oricărei forme de discriminare a romilor. Apelul 
va spijini proiecte ce vor promova respectarea drepturilor romilor, vor lupta împotriva 
antigipsismului, stereotipurilor și hărțuirii, în același timp crescând conștientizarea cu privire la 
abordările interculturale (colectarea și promovarea de experiențe privind grupurile de romi, 
cultura, limba etc). 
 
Grup țintă: populația de etnie romă  
Alocarea tematică C: Proiecte de abilitare (empowerment) - vor aborda în mod obligatoriu 
Obiectivul de apel nr. 3 (abilitare). Proiectele ce vor aborda Obiectivul opțional nr. 4 (anti-
discriminare) vor primi punctaj distinct în evaluare. 

 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 – 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 persoanele și/sau 
familiile rome în situații de vulnerabilitate – minim 45 de experți și lideri romi per proiect  

 Specialiști/ voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, 
administrației publice, sectorului ONG, implicați în furnizarea de servicii persoanelor de etnie 
romă – minim 20 specialiști/ voluntari per proiect  
 
Grupuri țintă opționale în cadrul Obiectivului nr. 4 Combaterea oricărei forme de discriminare a 
romilor:  

 Membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în aria de implementare 
a proiectului, ca subiecți ai campaniei/campaniilor de conștientizare.  

 Specialiști/ voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, 
administrației publice, sectorului ONG, implicați în furnizarea de servicii persoanelor de etnie 
romă. 
 
Obiectivul 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 
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(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. Se încurajează utilizarea tehnologiei informației și 
a comunicațiilor (TIC) în activitățile proiectului, pentru asigurarea accesului romilor la informații. 
Donațiile de echipamente TIC către persoane fizice nu sunt eligibile. 
 
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 rome; 
mecanisme de bugetare participativă la nivel de comunitate; formarea experților și liderilor romi 
în tehnici de advocacy etc.  
 
Activitatea 4 (obligatorie): 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. Suma totală care poate fi prevăzută în 
bugetul proiectului pentru astfel de acțiuni este de maxim 25.000 EUR și va fi inclusă în mod 
distinct în formularul de buget al proiectului - capitolul 5 “Alte costuri pentru furnizarea de servicii 
beneficiarilor”. Costurile eligibile pentru acțiunile respective sunt doar cele eligibile în cadrul 
capitolului bugetar menționat (prin urmare, nu sunt eligibile lucrări de infrastructura), iar suma 
nu va fi cheltuită ca o subvenție (re-granting); - alte activități de dezvoltare a capacității 
organizaționale locale 
 
Proiectele ce vizează Obiectivul nr. 3 trebuie să țintească un minim de 150 persoane de 
etnie romă cu niveluri scăzute de conștientizare cu privire la drepturi și participarea în viața 
comunității, care beneficiază de activitățile de abilitare sus-menționate și 45 experți și lideri romi 
ce vor fi formați pentru apărarea drepturilor romilor. 
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Obiectivul opțional 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. Activitățile de formare sunt eligibile numai dacă includ atât 
activități teoretice cât și practice, monitorizate de formatori sau mentori de-a lungul 
implementării lor și al căror impact asupra grupului țintă este demonstrat prin rapoarte de 
evaluare. Proiectele care includ dezvoltarea și/ sau furnizarea de cursuri de formare acreditate 
ca formare continuă de către autorități și organisme profesionale relevante (de exemplu, 
Ministerul Educației, Colegiul Asistenților Sociali, Colegiul Psihologilor, Colegiul Medicilor etc.) 
sau cursurile de formare care urmează curricula și manualele Consiliului Europei16 vor primi 
punctaj distinct în evaluare.  
 
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  
 
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. Proiectele ce vor include activități din cel puțin două categorii sus-menționate 
(activitatea 1 și încă minim o activitate) vor primi punctaj distinct în evaluare. 
 
Alocarea tematică: Proiecte de abilitare: 3.000.000 Euro  
Valoare minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 
300.000 Euro, iar valoarea maximă este de 1.000.000 Euro. 
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% 
Durata proiectului:: între 12 și 24 luni. 
Promotori de proiecte eligibili: 
1. organizaţii neguvernamentale (ONG-uri);  
2. entități 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.);  
3. asociații ale autorităților locale. 
 
Parteneri eligibili: 
a. din România: entități publice, asociații ale autorităților locale (inclusiv asociații de dezvoltare 
intercomunitară) și ONG-uri, inclusiv grupuri de acțiune locală (GAL), constituite ca persoane 
juridice în România.  
b. din Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia): orice entitate publică sau privată, 
cu caracter comercial sau ne-comercial, precum și organizații neguvernamentale înființate ca 
persoane juridice în Statele Donatoare. 
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Selecția partenerilor - Articolul 14 din OUG nr. 34/2017 prevede că entitățile publice din 
România care acționează ca PP trebuie să aplice o procedură transparentă și nediscriminatorie 
de selecţie a partenerului atunci când selectează o organizație neguvernamentală din România 
în calitate de partener de proiect. 
 
 
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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