
 

 
Romii doljeni, cetateni europeni (Phare Ro 2005/ 017- 

553.01.01.65), in cadrul programului PHARE 2005 – Accelerarea implementarii Strategiei 
Nationale pentru Imbunatatirea situatiei Romilor 

 
 Acest proiect, implementat în perioada 18.01.2008-17.01.2009, a avut structura parteneriala 
formata din: Consiliul Judetean Dolj (Beneficiar); Consiliului Local al Municipiului Craiova;� 
Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj; Serviciul Public Comunitar de Evidenta 
a Persoanelor Craiova;� Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor;� Asociatia 
Centrul Tinerilor Romi „Amaro Sumo”; � Asociatia „Al Rromengo Andoa Cem” pentru Protectia 
Drepturilor Romilor din Romania; � Agentia de Consiliere si Sprijin pentru Minoritati si Persoane 
Defavorizate din Romania;� Asociatia Calafat-Romi; Asociatia mestesugarilor, artistilor si 
comerciantilor rromi „Amari Baht” - Norocul Nostru; Asociatia „Uniunea romilor din Craiova si 
judetul Dolj”; Centrul pentru Promovarea Tinerilor Romi; Sindicatul liber al Romilor din Municipiul 
Craiova.  
 
Informatii despre proiect: 
1.1. Titlul proiectului: „Romii doljeni, cetateni europeni" 
1.2. Programul - PHARE 2005 – Accelerarea implementarii Strategiei Nationale pentru 
Imbunatatirea situatiei Romilor 
1.3. Locatie: România, judetul Dolj, orasul Craiova, cartierele Hanul Rosu – Fata Luncii - Catargiu, 
Facai - Romanesti, Brestei – Cernele si localitătile Băilesti, Calafat, Filiasi, Segarcea, Amărăstii de 
Jos, comunităti identificate ca având cel mai mare număr de etnici romi care se află în această 
situatie. 
1.4. Costul total eligibil al proiectului a fost de 55.000 de Euro, din care suma solicitata de la 
Autoritatea Contractanta a fost de 49.500 de Euro, reprezentand 90% din total. 
1.5. Sumar 
Obiectivul general : 
Imbunătătirea situatiei romilor din judetul Dolj în vederea promovării incluziunii sociale a romilor 
care nu au acces la serviciile publice si pe piata muncii, din cauza lipsei actelor de stare civilă si 
de identitate. 
Obiectivele specifice : 
�-   Reducerea semnificativă a numărului romilor din judetul Dolj fără acte de identitate si de stare 
civilă.  
− Facilitarea accesului la serviciile publice si la piata muncii pentru persoanele de etnie romă din 

judetul Dolj care sunt excluse de la aceste servicii. 
− Îmbunătătirea accesului persoanelor de etnie romă din judetul Dolj la serviciile sociale, 

medicale si educationale.  
− Formarea de parteneriate si lucrul în echipă între sectorul public si cel pe bază de voluntariat 
 
Grupul tintă este format din persoanele de etnie romă fără acte de stare civilă si de identitate din 
comunitătile rome din cartierele Hanul Rosu – Fata Luncii – Catargiu, Facai - Romanesti, Brestei – 
Cernele (Craiova) si din localitătile Băilesti, Calafat, Filiasi, Segarcea, Amărăstii de Jos, comunităti 
identificate ca având cel mai mare număr de etnici romi care se află în această situatie. 
 
Beneficiari: 
Beneficiarii directi ai proiectului au fost persoanele de etnie romă identificate ca neavând acte si 
pentru care s-au eliberat aceste acte de către institutiile publice abilitate, numărul estimat al 
acestora fiind de 2100. 
 
Activităti principale: 
1. Activităti pregătitoare : 
− Contractare si achizitionare (materiale consumabile, echipamente IT, servicii de audit, inchiriere 
mijloc de transport); 



 

− Constituirea si pregătirea grupurilor de lucru: 
• constituirea grupurilor alcătuite din câte 2 facilitatori din rândul celor 9 organizatiilor 
neguvernamentale, respectiv 18 persoane; 
• elaborarea materialelor de lucru (chestionare pentru intocmirea bazei de date a persoanelor fara 
acte de identitate si/ sau stare civila; materiale informationale pentru instruire facilitatorilor; 
pliante pentru campania de constientizarea populatiei de etnie roma); 
• pregatirea grupurilor de lucru in vederea desfasurarii activitatilor urmatoare. 
2. Identificarea si estimarea numărului de persoane de etnie romă fără acte de stare civilă si 
identitate; 
Cei 18 facilitatori: 
• s-au deplasat in comunitatile identificate prin proiect; 
• au aplicat chestionarele intocmite anterior; 
• au desfasurat activitati de consiliere anterioara eliberarii actelor, pe baza cunostintelor 
acumulate in timpul activitatii de pregatire; 
• au intocmit o baza de date cu persoanele care nu au acte de identitate si/sau de stare civila in 
vederea pregatirii activitatii de eliberare a acestor acte. 
3. Campanie de consiliere si constientizare a persoanelor de etnie romă referitoare la actele de 
stare civilă si de identitate. 
Proiectul de fată a sustinut o campanie în care s-au desfăsurat urmatoarele activităti: 
• Consiliere anterioară eliberării actelor 
• Constientizare a cetătenilor cu privire la importanta actelor 
• Consiliere ulterioară eliberării actelor de stare civilă, identitate cu privire la drepturile si 
obligatiile referitoare la documentele obtinute, felul în care acestea trebuie păstrate si folosite în 
fata autoritătilor publice. In cadrul acestei campanii de consiliere si constientizare a persoanelor 
de etnie romă vor avea loc întâlniri la care vor participa, pe de o parte, membrii fiecărei 
comunităti de romi vizată prin proiect, iar pe de alta parte grupurile de facilitatori, reprezentanti 
ai Directiei Publice Comunitare de Evidentă a Persoanelor Dolj si ai Serviciului Public Comunitar de 
evidentă a Persoanelor Craiova si membrii echipei de implementare. 
4. Eliberarea actelor de stare civilă si de identitate. 
5. Promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului 
Pentru a maximiza pe de o parte informarea grupului tintă al proiectului si a comunitătii locale si 
pe de altă parte continuarea proiectului, proiectul si rezultatele acestuia au fost promovate si 
diseminate prin: 
• mass-media 
• pagina web a Consiliului Judetean Dolj si Primăriei Craiova 
• pliante 
• două seminarii de prezentare 
Rezultatele : 
• 3800 de chestionare completate cu datele privind actele de stare civilă si de identitate 
• o baza de date completa si actuala referitoare la situatia romilor fără acte de stare civila si de 
identitate din cele 8 comunităti de romi vizate de proiect; 
• 9 grupuri de lucru (a cate 2 facilitatori fiecare) constituite si pregătite pentru desfăsura activităti 
de consiliere si asistentă in comunitătile de romi; 
• 935 certificate de nastere eliberate; 
• 390 duplicate de certificate de casătorie eliberate; 
• 1.270 cărti de identitate eliberate; 
• 4000 pliante informative privind eliberarea actelor de stare civila/identitate; 
• 2 articole apărute in ziare locale; 
• 60 participanti la conferintele de presa organizate; 
• 1000 de participanti la sesiunile de informare a romilor din comunitătile de romi identificate prin 
proiect. 


