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  POZE DE LA BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ 

 

Municipiul Baia Mare, prin Serviciul 
Public Asistență Socială în parteneriat 
cu PROIS–NV a organizat o Bursă a 
Locurilor de Muncă în cadrul proiectului 
„Centrul de Educație Curcubeu”. 
Evenimentul a avut loc la sediul 
Centrului Comunitar Sf. Francisc de 
Assisi Baia Mare al Asociației 
Organizația Caritas Satu Mare. Au 
participat 55 de persoane, dintre care 6 
reprezentanți din partea angajatorilor 
(Romprest, Drusal, ZF TRW și Habitex), 
40 de persoane aflate în căutarea unui 
loc de muncă, din cartierul Vasile 
Alecsandri și zona Craica, reprezentanți 
ai ONG-ului gazdă și membri ai echipei 
de proiect. Au fost difuzate informații 
privind drepturile și responsabilitățile ce 
le revin persoanelor angajate, precum și 
reglementările legislative în domeniul 
angajării. Reprezentanții angajatorilor și-
au prezentat oferta de locuri de muncă 
disponibile, condițiile specifice angajării, 
oportunitățile de calificare profesională 
la locul de muncă, precum și anumite 
facilități pentru cei angajați. Ulterior, 
persoanele aflate în căutarea unui loc 
de muncă au fost sprijinite în 
completarea unui formular conținând 
informații despre nivelul lor de 
școlarizare și experiența profesională 
anterioară și îndrumate către un dialog 
direct cu angajatorii. Evenimentul 
organizat în 22 aprilie a.c. a urmărit  

integrarea pe piața muncii a persoanelor 
aparținând grupurilor vulnerabile 
(persoane de etnie romă, șomeri în 
căutarea unui loc de muncă, femei etc.), 
promovând principiile egalității de șanse 
și gen, a participării femeilor pe piața 
muncii și a respectării nevoilor specifice 
ale comunităților rome și a favorizat 
întâlnirea între mediul de afaceri local, 
actori relevanți de la nivel local și 
persoanele marginalizate social.  

 

Recomandări privind integrarea 
comunității roma 

Comisia Europeană a publicat în data 
de 28 iunie a.c. raportul de evaluare 
anuală a măsurilor de integrare a 
comunității roma. Conform raportului, 
România a adoptat măsuri care sprijină 
facilitarea accesului la educație (prin 
combaterea părăsirii timpurii a școlii, 
eliminarea segregării, oferirea de sprijin 
individualizat și promovarea unor 
metode de predare și învățare care 
sprijină incluziunea), pe piața muncii, 
la asistența medicală (prin asigurarea 
accesului la programele de vaccinare 
gratuită pentru copiii, grupurile și zonele 
cele mai defavorizate) sau 
la locuințe (prin eliminarea segregării 
teritoriale și prin asigurarea accesului la 
utilități publice). Raportul este disponibil 
AICI. 

 
 

 
 

 
     
 

 
 

Bursa Locurilor de Muncă pentru persoane de etnie romă 
 

 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma-report-2016_en.pdf
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POZE – EVENIMENTE DE SENSIBILIZARE 
LA SATU MARE | 18 MARTIE 2016 

 
 

 
 

 
 
 

DESPRE PROIECTUL “CURCUBEU” 
 

  

 

Proiectul Centrul de Educație 
Timpurie Curcubeu” urmărește 
facilitarea accesului familiilor 
vulnerabile social la servicii, pentru 
asigurarea armonizării vieții de 
familie cu viața profesională, prin 
crearea unui Centru Educațional de 
Educație Timpurie, care va furniza 
servicii integrate pentru copil și 
familie: de educație, de ocupare a 
forței de muncă și servicii sociale. 
Creșterea nivelului de informare și 
sensibilizare a comunității cu privire 
la aspecte legate de egalitatea de 
gen și avantajele participării femeilor 
pe piața muncii vor fi realizate prin 
intermediul unei serii de evenimente 
publice, concepute pe baza evaluării 
și analizei nevoilor specifice ale 
comunităților compacte de romi și vor 
fi difuzate la nivelul Regiunii Nord-
Vest. 

 

Proiectul este finanţat cu sprijinul 
financiar al Programului 
RO11 „Promovarea egalităţii de gen 
şi a echilibrului între viaţa 
profesională şi cea privată”, 
program finanțat de Granturile SEE 

2009 – 2014 și administrat de 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 
Sociale și Persoanelor Vârstnice 
(MMFPSPV) și implementat pe o 
perioadă de 27 luni, respectiv 
23.02.2015 – 30.04.2017, având o 
valoare de 1.608.886,13 lei. 

Informaţii suplimentare pot fi 
obținute la sediul Serviciului Public 
Asistenţă Socială, Str. Dacia nr. 1, 
Baia Mare, tel. 0262 – 211.949, fax 
0262 – 211.959, e-mail: 
spasbm@yahoo.com, Manager de 
proiect: d-na Romana Oneț și la 
sediul PROIS-NV, Str. Fluerașului 
nr. 3, Cluj-Napoca, tel. 0264-
413091, fax. 0264-413091, e-mail: 
secretariat@prois-nv.ro, Expert 
parteneriate regionale: dl Silviu 
Traian ISPAS 

Pentru mai multe informaţii despre 
Granturile SEE accesaţi site-ul 
www.eeagrants.org. 

 

 
 

 
Evenimente dedicate membrilor 
Comitetului Regional Nord-Vest 
pentru Problemele Romilor 
 

În perioada următoare vor avea loc la 
Zalău și Oradea două întruniri ale 
membrilor Comitetului Regional 
Nord-Vest pentru Problemele 
Romilor, evenimente care urmăresc 
asigurarea unui cadru de discuții 
privind următoarele teme: experiența 
și realizările numeroaselor inițiative 
care și-au propus să contribuie la 
îmbunătățirea incluziunii socio-
economice a romilor din Regiunea 
Nord-Vest; conținutul Strategiei 
Guvernului României de incluziune a 
cetățenilor români aparținând 
minorității rome pentru perioada 
2014-2020; nevoia de coerență și 
eficiență a proiectelor și măsurilor 
care vizează creșterea gradului de 
integrare socio-economică a romilor, 

care vor fi dezvoltate în viitor; nevoia 
de a creea acel cadru sinergic prin 
care Comitetul Regional Nord-Vest 
pentru Problemele Romilor să-și 
aducă contribuția la dezvoltarea 
durabilă a Regiunii de dezvoltare 
Nord-Vest și care să conducă la 
integrarea a cât mai multor 
competențe și resurse disponibile.  

Comitetul Regional Nord-Vest pentru 
Problemele Romilor este o structură 
deschisă, fără personalitate juridică, 
complementară oricărei alte inițiative 
de acest fel la nivel regional sau 
național. Colaborarea membrilor este 
ghidată de următoarele principii: 

adeziunea la Comitetul Regional 
Nord-Vest pentru problemele romilor 
trebuie să fie motivată doar de 
interesul de a acționa pentru 
creșterea calității vieții romilor din 
Regiunea Nord-Vest; vizarea 
explicită, dar nu exclusivă a 
persoanelor aparţinând minorităţii 
romilor; abordarea interculturală; 
abordarea integratoare, în toate 
domeniile-cheie, la nivelul societăţii; 
grija pentru dimensiunea de gen; 
implicarea actorilor sociali relevanți 
(autorităţilor publice, societate civilă, 
instituții de învățământ; participarea 
activă a romilor. 

Comitetul Regional Nord-Vest pentru 
Problemele Romilor este o platformă 
de consultare și colaborare menită să 
facă mai coerent și mai eficient 
efortul membrilor pentru 
îmbunătățirea incluziunii socio-
economice a romilor din Regiunea de 
dezvoltare Nord-Vest prin educarea 
copiilor și asistarea familiei din punct 
de vedere social pentru a preveni 
discriminarea și a promova egalitatea 
de gen. 
 

 
 

 
 

mailto:secretariat@prois-nv.ro
http://www.eeagrants.org/
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Lista membrilor Comitetului 
Regional Nord-Vest pentru 
Problemele Romilor  

În prezent Comitetul Regional Nord-Vest 
pentru Problemele Romilor (CRPR) 
numără 20 de membri. Orice persoană 
juridică, legal constituită, cu sediul social 
în Regiunea de dezvoltare Nord-Vest 
interesată să contribuie la identificarea 
nevoilor și priorităților de acțiune în 
folosul comunităților de romi poate adera 
la CRPR. 

* Agenția de Dezvoltare Regională Nord-

Vest 

* Agenția Națională pentru Romi 

* Asociația Organizația Caritas a Diecezei 

Satu Mare 

* Asociația Profesională de Resurse în 

Dezvoltarea Comunitară Baia Mare 

* Administrația Socială Comunitară 

Oradea 

* Centrul Creștin de Reintegrare Socială 

"ONISIM" Bistrița 

* Centrul Județean pentru Educație, 

Dezvoltare și Economie Socială Sălaj - 
CJEDESS 
* Comuna Dragu (jud. Sălaj) 
* Consiliul Județean Cluj 
* DGASPC Bihor 
* DGASPC Cluj 
* Direcția de Asistență Socială și 

Medicală Cluj-Napoca 
* Fundația Prison Fellowship România 
* Fundația World Vision România 

* Grădinița cu program normal nr. 4, Baia 
Mare 
* Hope & Homes for Children România 
* PROIS-NV 
* SPAS Baia Mare 
* SPLAS Câmpia Turzii 
* Young Roma Maramureș 

 
 

 
 
 

 
 
 
Sinteze și statistici: Egalitate de şanse. 
Realitate şi provocare în comunităţile 
vulnerabile (Cristian HETEA, Expert 

ANR)  
 

Caracteristici pentru comunităţi 
vulnerabile:  

* Excluziune socială şi economică 
(bazată pe etnie, condiţie materială şi 
financiară, educaţie, etc) 
* Acces redus la resurse şi instituţii-
servicii sociale 
* Acces limitat la infrastructura publică şi 
utilităţi publice 
* Expunerii la riscuri de mediu 
* Expunerii la riscuri juridice 
 
Tipuri de comunităţi vulnerabile: 

* Comunităţi sărace, din mediul rural şi 
urban 
* Comunităţi compacte şi segregate de 
romi 
* Comunităţi izolate care au acces redus 
la resurse, servicii şi infrastructura publică 
* Comunităţi expuse riscurilor de mediu, 
aflate/constituite în zona gropilor de gunoi 
ale oraşelor, în zone poluate, în imediata 
vecinătate a staţiilor de epurare a apei 
* Comunităţi/aşezări informale, constituite 
fără aprobarea autorităţilor publice locale, 
fără documente conform prevederilor 
legale, deseori formate din persoane 
evacuate şi relocate din marile oraşe 
 
Locuirea – accesul la locuinţe a 
persoanelor sărace şi marginalizate, romi 

* Sărăcia extremă – venituri extrem de 
reduse din munca ocazională sau muncă 
prost plătită au avut ca consecinţă 
pierderea locuinţei sau agravează 
condiţiile materiale ale familiilor şi 
perpetuarea acestora de la o generaţie la 
alta 
* Lipsa unei politici sociale în domeniul 
locuirii, coerentă şi adecvată pentru 
această categorie, împiedică şansa 
acestora de a dobândi o locuinţă (socială) 
* Lipsa de viziune a APL.  Planuri de 
regenerare urbană implementate de 
administraţia publică locală în spaţii 
urbane ale căror valoare imobiliară 

creşte, demolare şi evacuare, curăţarea 
unor zone fără a asigura condiţii decente 
şi sigure celor evacuaţi.  
 
Analiza socio-economică pentru 
programarea fondurilor europene 2014-
2020, arată printre altele,  următoarele 
aspecte (conform Strategiei Guvernului 
României de incluziune a cetăţenilor 
români aparţinând minorităţii rome pentru 
perioada 2015-2020, din 14.01.2015): 

* 1/3 din gospodăriile romilor nu au forme 
legale pentru locuinţă (contract 
cumpărare sau închiriere) 
* Multe din casele romilor sunt construite 
din materiale ieftine, paiantă şi chirpici, 
nefiind conectate la utilităţi (apă, 
canalizare şi gaze);  
* 13% dintre romi nu au electricitate 
(comparativ cu 2%, media la nivel 
naţional)  
* Locuinţele sunt supra-aglomerate, slab 
dotate cu mobilier şi echipamente 
* Doar 35% din gospodăriile romilor au 
acces la reţeaua publică de apă potabilă; 
* 18% din gospodăriile romilor au acces 
la canalizare; 
* 30% din locuinţele romilor sunt 
inadecvate, ş.a 
 

 
 
Programe naţionale în domeniul locuirii: 

* Hotărârea nr. 294/2015 privind 
aprobarea Programului naţional de 
cadastru şi carte funciară 2015-2023, în 
vigoare de la 06.05.2015 
* Programul pilot ”Locuinţe sociale pentru 
comunităţile de romi”, H.G. 1237/2008 
* Programele Agenţiei Nationale pentru 
Romi: 
* Programul “2014 - Anul participării si  
responsabilizării cetatenilor”. 16 UAT-uri, 
în parteneriat cu ONG-uri 
* Programul „2015 – Anul participării si 
responsabilizării cetatenilor II”. 16 ONG-
uri, în parteneriat cu UAT-uri  
Beneficiari: gospodării pentru care s-au 
realizeazat acte de proprietate şi acte de 
identitate pentru proprietarii, posesorii ori 
alţi deţinători ai imobilelor– anul 2014: 
1.922 gospodării; anul 2015: 1.427 
gospodării 


