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Proiecte  implementate de Agenția Națională pentru Romi în anul 2015, prin programul anual de 

acordare de finanțări nerambursabile din fondurile publice, alocate de la bugetul de stat, prevăzute 

la capitolul ”Transferuri interne” /2015 

desfășurat sub egida 

”Anului participării și responsabilizării cetățenilor II” 

 

Număr: 16 proiecte finanțate, localizate la nivel național 

Obiectiv:soluționarea regimului juridic al comunităților informale (înregistrarea sistematică a titlurilor de proprietate; acte de 

identitate pentru proprietari, posesori sau alți deținători de imobile), educație, sănătate, măsuri prevăzute de ”Strategia 

Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2014-2020” 
 
Indicatori:* 31 de campanii realizate din care una în mediul online  

privind libera circulație în cadrul UE; lansarea unui proces de dialog social; obținerea de acte de  
proprietate/posesie/identitate 
*2.850 persoane informate 
 *1.427 gospodării beneficiare 

*30 de femei membre ale minorității rome informate și consiliate în domeniul prevenției și sănătății  
familiei, mariajelor timpurii 

   *  2.000 persoane care au beneficiat de analize medicale gratuite și au fost consiliate în domeniul  

                       sănătății 
 

Solicitanți: ONG-uri în parteneriat cu UAT-uri 

Buget alocat:2.187.000 lei 

Perioadă de implementare: 25.06.2015 – 27.11.2015 
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Proiecte  implementate de Agenția Națională pentru Romi din fonduri externeîn anul 2015 

 

Servicii integrate pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile ID 1246550 

 Obiectiv general: creșterea calităţii serviciilor specializate de reabilitare şi integrare profesională a persoanelor aparţinând  
      grupurilor vulnerabile în scopul diminuării marginalizării sociale, discriminării şi sărăciei şi incluziunii sociale a acestora 

 Domeniu: incluziune socială  

 Valoare: 478.000 Euro (finanţat prin FSE)  

 Parteneri: DGASPC Ilfov, ANR şi SIVECO România  

 Rezultatele proiectului:*înfiinţarea unui Centru de incluziune socială 

* realizarea a două studii privind nevoile din domeniul ocupării forței de muncă şi incluziunii sociale a  
grupurilor vulnerabile  
* o platformă e-learning 

 Grup ţintă: 280 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile  
 
 
 

 

Egalitate pe piața muncii! Proiect–pilot pentru sprijinirea grupurilor vulnerabile ID 140936 

 Obiectiv general: îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a A.N.A., C.P.E.C.A. şi ale instituţiilor şi organizaţiilor partenere 
implicate în lupta împotriva drogurilor în vederea susţinerii implementării politicii antidrog în România, prin crearea şi 
operaţionalizarea unei reţele de management a proiectelor cu specific antidrog 

 Domeniu: incluziune socială  

 Valoare: 2.576.000 Euro (finanțat prin FSE)  

 Parteneri: Agenția Națională Antidrog, Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului, ANR, Romani CRISS,  

Fundația de Sprijin Comunitar, Asociația TRANSCENA, Loop Operations SRL, S.C. Fortuna Business, Travel S.R.L. 

 Rezultatele proiectului:* furnizarea de programe de formare profesionala, inclusiv calificarea și recalificarea, pentru creșterea  

și dezvoltarea aptitudinilor și calificărilor unui număr de 700 persoane vulnerabile 

                                         * realizare cercetare privind egalitatea pe piața muncii 

 Grup țintă: 1500 persoane aparținând grupurilor vulnerabile 
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Mainstream JOB – calificare inteligentă pentru bunăstarea romilor ID 142679 

 Obiectiv general: promovarea accesului egal la formare profesională, ocupare, în vederea creării unei pieţe a muncii inclusive 
pentru romi 

 Domeniu: îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii  

 Valoare: cca 2.532.000 Euro ( finanțat prin FSE)  

 Parteneri: Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, ANR, Fundația Centrul de Resurse și Formare în 

Profesiuni Sociale “Pro Vocație”, Fundația Centrul European pentru Drepturile Romilor, Scuola Centrale Formazione (Italia) 

 Rezultatele /indicatorii proiectului:*728 cursanti direcționați/selectionați pentru cursuri din care 250 femei 
un ghid practic de incluziune socială a romilor 
* 1200 de romi selectati la activitati de informare si consiliere vocationala din care 600  
sunt femei  

  *  400 de romi beneficiari de medierea pe piața muncii 

*100 de romi angajați din cadrul celor care au participat la acțiunile proiectului, din care         
 20 femei 

 *6 târguri de carieră și de locuri de muncă 

 * 100 de romi (20 femei) angajați din cadrul celor care au participat la actiunile din proiect 

*  selecție și suport pentru 400 persoane dependente din familiile rome 

*  cercetare la nivel național privind modalitățile de creștere a calității vieții și de  
incluziune socială a romilor 

* campanie publică națională pentru schimbarea atitudinii privind romii în relația cu  

locurile de muncă în 20 de județe 

* un studiu transnațional  

 Grup țintă: 1.600 persoane de etnie romă 

400 de angajați consiliați și informați referitor la accesul grupurilor vulnerabile pe piața forței de muncă 
600 de femei 
20 personal al ONG-urilor 
50 de manageri 
80 de voluntari 

100 de angajați din administrația publică locală 
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„Improving access to justice for Roma and other vulnerable groups. An integrated approach/Îmbunătăţirea 

accesului la justiţie. O abordare integrată cu accent pe categoriile vulnerabile” 

 Obiectiv general : îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile la justiție și asistență juridică și consolidarea cunoștințelor 

profesioniștilor din domeniul juridic în combaterea discriminării 

 Domeniu: Consolidarea capacității și cooperării instituționale  

 Valoare: 941.177,00 Euro ( finanțat 85% prin Granturile SEE și Norvegiene 2009-2014)  

 Parteneri: Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Magistraturii, ANR, Consiliul Europei, The Norwegian Courts  
Administration  

 Rezultatele proiectului:* un studiu de fezabilitate privind accesul romilor la justiție 

* 5 birouri –pilot de asistență juridică 

* campanii media  de conștientizare 

* sesiuni de trening privind antidiscriminarea pentru judecători, procurori și avocați 
 Grup țintă: 1000 beneficiari de consultanță juridică gratuită  

120 profesioniști din domeniul juridic instruiți în combaterea discriminării 
 


