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Măsuri pentru îmbunătățirea situației romilor - iulie 2021 

 

Îmbunătățirea situației romilor reprezintă un obiectiv al Granturilor SEE și norvegiene 2014-2021, fiind prevăzut în 
Memorandumurile de înțelegere. Se implementează prin: 

(a) alocare dedicată de minim 10% (€23.736.823) din programele relevante, respectiv Educație, Sănătate, Cercetare, 
Justiție, Afaceri interne și Cultură 

(b) componente dedicate acestui obiectiv în programele: “Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii 
romilor” și „Fondul pentru Cetățenie Activă”  

Această abordare a fost aplicată și în perioada 2009-2014 a Granturilor SEE și norvegiene. Au fost finanțate peste 250 de 
proiecte (din totalul de 830) care au contribuit, cel puțin parțial, la acest scop, prin îmbunătățirea accesului la servicii 
sociale, de sănătate, justiție, educație, locuire, dezvoltare comunitară, combaterea discriminării, cultură, etc. de care au 
beneficiat peste 90.000 de copii, tineri și adulți romi. 

 

Situația actuală pe fiecare program în parte din cadrul Granturilor SEE și norvegiene 2014-2021 (termen limită pentru 
implementarea proiectelor: 30 aprilie 2024) este următoarea:  
 
DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI REDUCEREA SĂRĂCIEI, CREȘTEREA INCLUZIUNII ROMILOR                  dezvoltare-locala.frds.ro 

Buget total €86.941.177 

Alocare dedicată pentru roma de min. €15.000.000. Romii se regăsesc ca grup țintă și în alte componente ale programului 
– dezvoltare locală, reducerea sărăciei, drepturile omului 

Apelul de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor (finalizat) 
 abilitarea romilor (empowerment), în special a femeilor și tinerelor rome, a experților și liderilor romi, combaterea 

oricărei forme de discriminare a romilor - creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru 
romi, în următoarele sectoare: asistență socială, educație, ocupare, sănătate și locuire 

 Runda 1 (11.09.19-30.01.20), buget total €16.000.000, 12 proiecte în implementare (€8.144.100) 
 Runda 2 (07.01-15.04.21), buget total €7.806.134 (în evaluare) 

Apelul restrâns Reducerea sărăciei (finalizat) 
 Valorificarea / dezvoltarea rezultatelor proiectelor implementate în cadrul Programului „Reducerea sărăciei” (RO25), 

finanțat prin Granturile Norvegiene 2009-2014. 
 Au fost selectate 3 proiecte, aflate în implementare: 

UNICEF 2 „Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul celor mai vulnerabili copii din 
România” (€4.245.033) -  continuă proiectul pilot derulat în județul Bacău de UNICEF finanțat prin Granturile 
norvegiene 2009-2014 pentru o parte din comunitățile din județul Bacău - Moinești, Buhuși, Colonești, Horgești şi 
alte 11 comune limitrofe și județul Brașov. 

ADI CLUJ „Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană 
Cluj (Pata Rât)” (€4.271.498) - urmărește să reducă disparitățile de locuire, sociale și economice dintre comunitatea 
defavorizată de la Pata-Rât și populația majoritară din Cluj-Napoca, precum și să combată riscul excluderii sociale în 
rândul altor familii sărace din Zona Metropolitană Cluj. Este continuare a proiectului ”Intervenții sociale pentru 
desegregarea și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile în Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a romilor 
defavorizați”(MFN 2009-2014) și se bazează pe cunoștințele dobândite în timpul acestuia, în cadrul căruia s-a 
întreprins o intervenție amplă, participativă, multi-sectorială cu scopul de a pregăti desegregarea, incluziunea socială 
și spațială a familiilor din Pata Rât 

ARMATA SALVĂRII „S.M.A.R.T. Servicii multifuncționale anti-sărăcie pentru reintegrare și transformare” (€1.371.000) 
reducerea sărăciei, concentrându-se pe cele mai vulnerabile grupuri excluse social și economic, vizând minimum 1.600 
de beneficiari din cel puțin 3 localități, în principal București, Iași și Ploiești, prin crearea unui model comunitar multi-
regional de intervenție pentru furnizarea de activități antidiscriminatorii, servicii educaționale, medicale și sociale 

https://dezvoltare-locala.frds.ro/


Apelul de proiecte Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc (finalizat) 
 măsuri de sprijin pentru combaterea și prevenirea abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii activități de 

identificare și monitorizare a copiilor și tinerilor în situații de risc sprijin educațional pentru stimularea participării sau 
reintegrării școlare (mediere școlară, consiliere și orientare vocațională, activități de alfabetizare, „școala după 
școală”, „a doua șansă” s.a.), servicii sociale, sprijin material ș.a. 

 derulat în perioada 12.12.18 - 28.05.19, buget total €12.940.801 
 au fost selectate 12 proiecte, aflate în implementare 

Apelul de proiecte Dezvoltare locală (finalizat)  
 implementarea de măsuri în scopul prevenirii și combaterii sărăciei și excluziunii sociale și care să contribuie la 

creșterea accesului grupurilor defavorizate la serviciile sociale, precum și la creșterea nivelului de satisfacție ale 
acestor grupuri cu privire la calitatea acestor servicii  

 apel derulat în perioada 10.09.2019 - 25.02.2020, buget total €10.090.640  
 au fost selectate 6 proiecte, aflate în implementare 

Proiectul predefinit UNEFS „Integrarea socială și educațională durabilă prin activități sportive” (€4.450.000) – proiectul 
va facilita integrarea educațională și socială a unui număr de 2.600 de copii aflați în risc de excluziune, selectați din cele 8 
regiuni de dezvoltare ale țării, prin activități integrate bazate pe sport 
 
FONDUL PENTRU CETĂȚENIE ACTIVĂ                                                                                                             activecitizensfund.ro    
Buget total €46.000.000 

Îmbunătățirea situației romilor este urmărită în cadrul următoarelor apeluri: 

Apelul de proiecte 4 Conștientizare privind drepturile omului și tratament egal (deschis) - creșterea gradului de 
conștientizare a drepturilor omului / tratament egal, la nivel local, în zonele insuficient deservite sau pentru grupurile 
țintă insuficient deservite. Alocare financiară: 800.000 euro pentru granturi mici și 200.000 euro pentru granturi tip 
răspuns rapid 

Apelul de proiecte 5 Sprijin strategic pentru drepturile omului și tratament egal (runda 1 - închis) - susținerea ONG-urile 
pentru a-și consolida rolul de monitorizare și advocacy pentru drepturile omului, inclusiv în legătură cu aspecte legate de 
egalitatea de gen și combaterea violenței bazate pe gen. Alocare financiară: 4.350.000 euro pentru granturi medii și mari 
(21 proiecte recomandate pentru finanțare), 900.000 euro pentru granturi strategice (3 proiecte recomandate pentru 
finanțare), din care 750.000 Euro pentru Combaterea încălcării drepturilor omului şi a discriminării romilor 

Apelul de proiecte 6 Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite (deschis) - obiectivul acestui Apel 
este de a crește capacitatea grupurilor vulnerabile din zonele insuficient deservite, inclusiv comunitățile interetnice și să 
contribuie la incluziunea lor socială. Alocarea financiară: 1.500.000 euro, din care 500.000 Euro pentru Creșterea 
capacității și incluziunea romilor. 

Apelul de proiecte 7 Acțiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile (runda 1 - închis)  susținerea 
acțiunilor de advocacy la nivel local/ național pentru justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile și să creșterea 
capacității grupurilor vulnerabile. Alocare financiară: 5.600.000 euro (25 proiecte selectate) 

Apelul de proiecte 8 Dezvoltarea comunităților rurale interetnice (runda 1 - închis) - obiectivul acestui Apel este să 
contribuie la dezvoltarea pe termen mediu și lung a comunităților interetnice și să îmbunătățească situația populației de 
etnie romă. Alocare financiară: 3.150.000 euro (14 proiecte selectate) 
 
EDUCAȚIE                                                                                                                                                                        eea4edu.ro  

Buget total €14,117,647, alocare pentru roma de min. 10% 

Apelul de proiecte Incluziunea copiilor romi în școală (4 runde finalizate) 

 formarea profesorilor în domeniile: predarea centrată pe elev, școala incluzivă și predarea într-un mediu multicultural, 
educația pentru democrație și cetățenie, toleranța, anti-discriminarea, drepturile omului / copiilor etc., Elaborarea de 
noi curriculum-uri opționale și materiale didactice privind un mediu inclusiv și multicultural, Activități comune de 
învățare privind incluziunea socială și anti-discriminarea pentru părinții romi și ne-romi, Activități extra-curriculare de 
conștientizare a incluziunii pentru copiii romi și ne-romi și de dezvoltare a competențelor lor sociale 

 Au fost selectate 9 proiecte naționale de cooperare în parteneriat între instituții de învățământ  

 

 

https://activecitizensfund.ro/
http://www.eea4edu.ro/


SĂNĂTATE                                                                                                                                                            ro-sanatate.ms.ro         

Buget total €48.235.294, alocare pentru roma de min. 10% 

Măsuri ce urmăresc îmbunătățirea situației romilor sunt menționate în mod explicit în proiectele predefinite stabilite:  

 INSP „Consolidarea rețelei naționale de furnizori de servicii medicale primare pentru îmbunătățirea stării de sănătate 
a populației, copii și adulți (inclusiv populația vulnerabilă)” (€8.800.000) 

 Institutul Oncologic Cluj-Napoca „Creșterea capacității sectorului de sănătate românesc de a pune în aplicare 
programe de screening organizat pentru cancer (CEDICROM 2)” (€2.000.000) 

 Institutul Oncologic Cluj-Napoca „Creșterea performanței în diagnosticul și tratamentul cancerelor la copii prin 
îmbunătățirea echipamentului tehnic, achiziția de aparatură modernă, instruirea personalului medical și dezvoltarea 
de recomandări” (€3.698.246) 

 Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Anti-drog „Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de 
sănătate mintală pentru copii și adolescenți” (€2.500.000). 

Obiectivul privind îmbunătățirea situației de sănătate a romilor este inclus și în apelurile de proiecte: 

 Apelul de proiecte Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv 
romi (închis, în curs de evaluare) 

 Schema de granturi Furnizarea de servicii de sănătate tip outreach în vederea îmbunătățirii prevenției pentru 
populația vulnerabilă din zone izolate (închis, în curs de evaluare)  

 Schema de granturi Centre Comunitare de sănătate (în pregătire) 
 
CERCETARE                                                                                                                               uefiscdi.gov.ro/eea-norway-grants 

Buget total €55.529.412, alocare pentru roma de min. 10% 

Cele 2 apeluri pentru proiecte colaborative de cercetare (finalizate) includ domeniul „research projects focused on 
understanding and improving the living conditions of the Roma population and other disadvantaged groups.” Au fost 
selectate 4 proiecte, aflate în implementare:  

Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca „Early literacy development of Roma children from Romania: Bridging the 
socio-economic divide” (€1.479.433) 

Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca „Precarious labour and peripheral housing. The socio-economic practices of 
Romanian Roma in the context of changing industrial relations and uneven territorial development” (€1.163.986) 

Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca „A support tool model for decision making to reduce the health risk associated 
with the uncontrolled water and food sources in rural Roma communities in Transylvania” (€1.163.990) 

Lucian Blaga University of Sibiu „The Role of the Romanian Orthodox Church in Social Integration of Roma People: 
Towards a Participatory Approach” (€1.117.646) 

 
JUSTIȚIE                                                                                                                                                       norwaygrants.just.ro  

Buget total €57.294.118, alocare pentru roma de min. 10% 

Finanțare alocată în cadrul următoarelor proiecte predefinite pentru activități ce urmăresc direct și explicit îmbunătățirea 
situației romilor: 

 CSM „Formarea personalului din sistemul judiciar și consolidarea capacității instituționale în acest domeniu” 
(€300.000) - organizarea de seminarii, ateliere cu accent pe probleme specifice legate de populația de romi;  

 ANP „Corecțional - îmbunătățirea capacității serviciilor corecționale din România (penitenciar și de probațiune) de a 
contribui la reintegrarea socială a persoanelor condamnate, prin facilitarea tranziției acestora din penitenciar în 
sistemul de probațiune și, în continuare, în comunitate, printr-o strânsă cooperare cu autoritățile locale” (€2.800.000)  

 ANP „Îmbunătățirea serviciilor corecționale în România prin implementarea principiului normalității” (€500.000) – 
crearea și dezvoltarea unui program de responsabilitate pentru romi și alte categorii de deținuți cu risc de excludere; 
înființarea a 240 de noi locuri de detenție la Ișalnița (Penitenciarul Craiova), Moara Nouă (Penitenciarul Ploiești), Valu 
lui Traian (Penitenciarul Poarta Albă). 

 ANP „Servicii corecționale - Incluziunea copiilor prin învățare și dezvoltare” (€110.000) - renovarea și dotarea unei 
locuințe destinate vizitelor membrilor familiei cu minorii și tinerii internați la Centrul Educativ Târgu Ocna, dezvoltarea 

http://www.ro-sanatate.ms.ro/
https://uefiscdi.gov.ro/eea-norway-grants
http://norwaygrants.just.ro/


unei metodologii de consiliere pentru familiile romilor și a altor minori și tineri vulnerabili, organizarea de tabere și 
excursii pentru romi și alți minori și tineri vulnerabili. 

 ANES „Susținerea implementării Convenției de la Istanbul în România” (€350.000) - Planificarea și implementarea unei 
campanii naționale de informații cu privire la stereotipurile de gen și creșterea gradului de conștientizare cu privire la 
perspectiva societății românești asupra problemelor femeilor rome; instruirea beneficiarilor selectați cu privire la anti 
discriminare axată pe situația femeilor rome și a femeilor cu dizabilități. 

 ANP „SECURE O comunitate sigură și educată, angajarea responsabilă”  (€290.000) -  Dezvoltarea unui set integrat de 
măsuri pentru a preveni și reduce recidivarea și pentru a spori responsabilitatea deținuților și șansele de a fi reintegrați 
în societate. 

 Parchetul de pe lângă ICCJ „Protecția victimelor infracțiunilor” (€1.200.000) - Activitățile includ o analiză a 
mecanismelor de protecție și asistență ale victimelor (inclusiv victimele etniei rome) din România, în lumina ultimelor 
evoluții la nivelul UE, o analiză a modului în care autoritățile române investighează infracțiunile motivate de ură, 
specializarea în continuare a procurorilor în investigarea cazurilor care implică minorii ca victime și amenajarea unor 
camere speciale pentru audierea copiilor victime ale infracțiunilor (în curs de pregătire). 

 ANES „VERA Schimbare pozitivă prin acțiune integrată în vremuri tulburi” (€200.000) - Obiectivul proiectului este 
îmbunătățirea capacității autorităților locale de a oferi un sprijin mai bun și adecvat victimelor violenței domestice și 
violenței de gen (în curs de pregătire). 

 
AFACERI INTERNE                                                                                                                                      norwaygrants-ro.mai.gov.ro   

Buget total €28,235,294, alocare pentru roma de min. 10%  

Măsuri în cadrul următoarelor proiecte predefinite: 

 IGPR „Combaterea crimelor motivate de ură și a extremismului violent, în special împotriva populației rome și 
creșterea calității serviciului de poliție” (€2.823.529) 

 IGPR „Întărirea capacității naționale în domeniul cooperării internaționale polițienești și combaterea criminalității” 
(€8.941.177) - activități care contribuie la îmbunătățirea situației populației rome prin cooperarea operațională între 
poliția română și cea norvegiană în investigarea, printre altele, a cazurilor de trafic de persoane. 

 
CULTURĂ                                                                                                                                                                      ro-cultura.ro   
Buget total €33.956.471, alocare pentru roma de min. 10% 

Măsuri dedicate romilor se vor finanța prin:  

 Proiect predefinit în domeniul patrimoniului cultural roma (€1.394.118) - în curs de pregătire 

 Apelul de proiecte dedicat inițiativelor culturale roma  (€2.000.000) - în curs de publicare 

 

 

 

http://www.norwaygrants-ro.mai.gov.ro/
http://www.ro-cultura.ro/

