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PASUL 1 -
Angajamentul

PASUL 2-
Agrearea

nevoilor și a
planurilor

PASUL 3 - Transpunerea
listei de priorități a

comunității în măsuri și
proiecte concrete

PASUL 4 - Finanțarea,
implementarea și

monitorizarea
procesului

Metodologia ROMACT este compusă din 4 pași, implementați pe durata a 18-22 de
luni, în concondanță cu Manualul ROMACT Handbook

143/143

Localități au
semnat scrisori de
acord pentru
implementarea
Programului
ROMACT

138 /143

Localități au
desemnat un
coordonator
pentru Programul
ROMACT

93 /143

Localități au creat
un Grup de Lucru
Local pentru
Incluziunea
Romilor 

138 /143

Grupuri de Acțiune
Comunitară (GAC) au
fost create

117 /143

Planuri Comune de
Acțiune au fost
elaborate de către
comunitate împreună
cu autoritățile locale

87 /143

Planuri Comune de
Acțiune au fost
adoptate de către
Consiliile Locale

39 /143

Planuri Comune de
Acțiune au fost
incluse în
Strategiile de
Dezvoltare Locală

143 /143

Evaluări ale
capacității la nivel
local efectuate

143 /143

Localități în care
au fost evaluate
nevoile
comunității

125 /143

Localități în care
prioritățile
comunității au fost
incluse în
Planurile Comune
de Acțiune

143 /143

Localități în care
comunitățile și
autoritățile locale
au fost implicate în
activități de
îmbunătățire a
capacității

143/143
Localități în care
oportunitățile de
finanțare au fost
analizate cu
ajutorul experților
ROMACT

95 /143

Localități în care
au fost depuse
cereri de finanțare
pentru proiecte

110 /143

Localități
implementează
măsuri ca urmare a
procesului
ROMACT

148 Localități ROMACT (Octombrie 2013 - Iulie 2022)

 
în Bulgaria & România
În afară de Bulgaria și Romania, ROMACT a mai fost implementat în Cehia,
Ungaria, Italia și Slovacia între 2013 și 2017

*

* Cifrele totale se referă la localitățile în care se implementează sau s-a implementat Programul,
inclusiv 5 care au fost excluse din ROMACT.

Instantaneu iulie 2022

https://coe-romact.org/content/romact-handbook


ROMACT în
Bulgaria & România

Instantaneu iulie 2022

      În 2022, la solicitarea localităților, un proces de consolidare a parcursului ROMACT a fost reluat într-o serie
de localități partenere, în vederea întăririi capacității acestora și a sprijinirii unora dintre structurile create anterior
cu sprijinul Programului

  



BULGARIAROMACT
în Bulgaria

58
Localități

44

11

Localități
în care ciclul
ROMACT a fost
încheiat 25,000€

investiți de către
ROMACT / localitate / an

generați prin 67 de proiecte

Sungulare

Finanțat prin OPHRD
Cooperare Transnațională

Oportunități de dezvoltare
în copilăria timpurie 
pentru copiii romi 

98,273 €

150 de familii
vulnerabile cu copii

între 0-6 ani

Beneficiari

115
aplicații pregătite
pentru finanțare și
depuse cu sprijinul

experților și al
facilitatorilor

ROMACT

EXAMPLE

valoarea proiectelor care se
află în prezent în evaluare

Proiecte sprijinite de ROMACT 
 
 

Isperich

Integrarea socio-
economică a comunităților
marginalizate

Îmbunătățirea accesului la locuri
de muncă, servicii sociale și de
sănătate pentru persoanele
excluse social care trăiesc în
condiții socio-economice dificile.102,563 €

Finanțat prin Strategia
de Dezvoltare Locală
Isperich, prin CLLD,
OPHRD

Beneficiari

80 de persoane bolnave și
vârstnice expuse riscului de
sărăcie și excluziune socială

Distribuția pe domenii

Educație (36.45%)

Acces pe piața muncii (1.87%)

Incluziune (46.73%) Infrastructură (2.8%)

Locuire (1.87%) Sănătate/COVID19 (10.28%)

Surse de �nanțare

Fonduri naționale (14.15%) FEDR (4.72%)

FSE (45.28%) Altele (7.55%) EACEA (7.55%)

EEA-NG (16.04%) FEADR (4.72%)

Abordarea analfabetismului
funcțional în rândul copiilor romi
prin oportunități de dezvoltare
timpurie a copiilor - în parteneriat
cu Centrul de Expertiză pentru
Asistență Socială din Finlanda de
Sud-Est

în care ciclul
ROMACT este în
desfășurare

3 în care ciclul
ROMACT este
consolidat
 

Instantaneu iulie 2022

Localități

Localități

16,792,026€

3,769,739€



BULGARIAROMACT în
Bulgaria

Instantaneu iulie 2022

Example de activități din Planul Comun de Acțiune / Strategii
implementate 

Distribuția pe surse de �nanțare %

Buget local Buget regional Buget național

Fonduri UE Fonduri UN

Altele (EEA, BG-CH funds)

Distribuția pe domenii

Educație Acces pe piața muncii Infrastructură
Locuire Sănătate Mediere Altele

220
intervenții diferite, măsuri
și activități finanțate

preponderent prin bugete
locale, regionale și

naționale



ROMACT în
Bulgaria

Instantaneu iulie 2022

376
sesiuni de formare de
tip training / coaching

Lukovit
Sesiune de pregătire

 CAG privind participarea la
procesul de consultare cu

privire la realizarea
bugetului local

 

Local authorities training on
strategic planning and access to

EU funds

Grupuri țintă ale sesiunilor de pregătire

Autorități Locale (AL) (26.89%) CAG (49.53%)

AL & GAC (16.04%) Altele (7.55%)

3320
participanți la sesiunile de

training & coaching

Rakitovo
Sesiune de pregătire

pentru GAC privind realizarea
unui sondaj comunitar

  
 

Varbitsa

Sesiune de pregătire pentru
autoritățile locale privind

managementul
parteneriatului pentru

planificarea și
implementarea politicilor

locale de incluziune socialăKrivodol
Sesiune de pregătire a

autorităților publice locale
privind monitorizarea Planului

Comun de Acțiune Sliven
Formarea autorităților
locale în planificarea și

managementul proiectelor
 

Example de activități de
dezvoltare a capacității locale

„Ca urmare a sesiunii de formare
organizată de către ROMACT am înțeles

că o incluziune socială de succes este
bazată pe o bună înțelegere a nevoilor

copiilor și a situațiilor familiale, un
parteneriat de lucru cu părinții și

implicarea altor actori responsabili.”

Angajat al Primăriei din Borovan



ROMACT în
România

ROMÂNIA

95
Localități

25,000€

126,679,491€

Instantaneu Iulie 2022

investiți de
către ROMACT /

localitate / an

110
de aplicații au fost
pregătite și depuse spre
finanțare cu sprijninul
experților și al
facilitatorilor ROMACT

Proiecte
depuse

FSE

EACEA

A
ltele

5,482,843€
valoarea proiectelor care se
află în prezent în evaluare

58 Localități
în care ciclul
ROMACT a fost
încheiat

  

Proiecte sprijinite de Programul
ROMACT

ANR

19 Localități
În care ciclul
ROMACT este în
desfășurare

  

FEDR

generați prin 60 de proiecte

 construite până la sfârșitul anului 2022 cu
finanțare din partea Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației

Finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 13.1

“Construirea de locuințe sociale"

5,017,405€

Iernut

EXAMPLE

2,488,462€

Finanțat prin Programul de
Construcții de Locuințe Sociale
(Legea nr. 114/1996, actualizată în
2020)

3 blocuri cu 36 de apartamente sociale

“Îmbunătățirea
calității vieții
locuitorilor din
Iernut"

Proiectul integrat include construcția a două
blocuri de apartamente sociale, construirea unei
rețele de canalizare, asfaltarea unui drum public și
înființarea unui centru multifuncțional care va
include servicii de tip "Școală după școală".
Proiectul va livra rezultatele menționate mai sus
până în decembrie 2022.

EEA- NG

8 Localități
în care ciclul
ROMACT este
consolidat

  



ROMACT în
România

Instantaneu iulie 2022

EXAMPLE

Vulcan

Program educațional integrat pentru reducerea abandonului școlar :
măsuri preventive pentru 800 de copii
instrumente educaționale "A doua șansă" pentru 200 de persoane
care au părăsit timpuriu școala
consolidarea capacității pentru 260 de profesioniști din educațiee

2,022,539€ Finanțat prin Programul Operațional
Capital Uman, Axa 6

Boldești Scăeni

Dezvoltarea infrastructurii în zona marginalizată:
întocmirea documentaţiei tehnice pentru obţinerea avizelor de construire a
pavajului autoblocant
amenajarea unui jgheab acoperit din beton (1.600 m) pentru scurgerea
apelor pluviale în zona marginalizată a Str. Poienilor și pe Calea Unirii

7,110€ Fonduri Norvegiene și EEA "Dezvoltare locală,
reducerea sărăciei și creșterea integrării romilor"

Sighișoara

Măsuri integrate de incluziune socială a persoanelor expuse riscului de sărăcie în
comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității de romi :

sprijin în accesul la asistență medicală și asistență juridică pentru 600 de
persoane
sprijin în dezvoltarea competențelor profesionale pentru 301 persoane
sprijinirea accesului la educație de calitate pentru 132 de copii preșcolari și
școlari

2,839,598€ Finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa 4.1



ROMACT în
România

Instantaneu iulie 2022

395
intervenții, măsuri și

activități diferite,
majoritatea finanțate prin
bugete locale, regionale

sau naționale

110
Infrastructură

Proiecte
implementate

(drumuri, poduri, rețele de
canalizare și alte construcții)

44
localități au investit din
bugetul local

36
Proiecte implementate

(repararea sistemelor de
apă și canalizare,
curățeni, colectarea
gunoiului)

19
localități au investit din
bugetul local

88
Educație
(Programe tip "Șansa a Doua" și
"Școală după școală", campanii
împotriva absenteismului,
construirea de grădinițe")

37

Sănătate
Activități implementate

(campanii de informare / vaccinare,
sprijin în înscrierea la asigurări de
sănătate/medic de familie etc.)

28

50

Locuire

Proiecte (proiecte de
construcție / reabilitare,
sprijin pentru accesare)

1720
1123

9

eliberate de
autoritățile locale
cu sprijin ROMACT

Cărți de identitate

22

mediatori și experți
romi angajați de către
autoritățile locale 

Mediere

localități

26
Cultură

Activități implementate

(8 Aprilie, 16 Mai, 2 August
evenimente interculturale) 

24
54

 
Example de activități implementate din Planurile
Comune de Acțiuni / Strategii

Proiecte implementate

Infrastructură mică

localități au investit din
bugetul local

localități au investit din
bugetul local

 localități au investit din
bugetul local localități  

  localități au investit din
bugetul local



ROMACT în
România

Instantaneu iulie 2022

 
Example de activități implementate din Planurile
Comune de Acțiuni / Strategii

  
 

Distribuția pe domenii

Locuire (8.06%) Acces pe piața muncii (4.57%) Educație (23.66%)

Infrastructură (35.75%) Sănătate (13.44%)

Altele (mediere, cultură, acte identitate etc.) (8.87%) Umanitar (5.65%)

Surse de �nanțare

Buget local (67.71%) Fonduri naționale (13.28%)

Fonduri EU (10.68%) Fonduri NU (0.52%)

Altele (Companii private, NGO-uri, campanii de strângere de fonduri) (7.81…



ROMACT în
România

Instantaneu iulie 2022

451
Sesiuni de formare de
tip training / coaching

Sărmasu
Training pentru autorităle

locale pentru protecția
copiilor cu părinți plecați la

muncă în străinătate

Bolintin Vale
Training comun pentru

autoritatea locală și GAC
pentru strategia de
dezvoltare locală

Focșani
Training pentru

autoritatea publică locală
- Provocări în utilizarea

platformei MySMIS 

Grupuri țintă ale trainingurilor

Autorități Locale (AL) (57.23%)

GAC (24.53%) AL & GAC (13.84%)

Altele (4.4%)

3685
participanți la sesiunile de

training și coaching

Sesiune de pregătire pentru
GAC - dezvoltare comunitară

Dolhasca

Drăgănești Olt
Curs certificat "Expert accesare

fonduri structurale și de
coeziune" 

Example de activități de
îmbunătățire a capacității

"O oportunitate oferită la
 momentul potrivit. Vă

mulțumesc pentru șansa de
a participa la acest curs de
formare – îl aștept de 10

ani!"
  

 

Predeal
Curs cu certificare - Expert

achiziții publice
6 localități
prezente

Mărturia unui angajat în primărie,
în urma cursului certificat "Expert
accesare fonduri structurale și de
coeziune"



ROMACT
Schema de granturi mici

Din 2020, schema sprijină implementarea priorităților imediate ale
comunităților de romi, în folosul a 100,000 de persoane

Oferirea de informații și kit-uri de igienă pentru a
sprijini ținerea sub control a pandemiei de COVID19

Oferirea de pachete alimentare și asistență
materială de bază pentru a depăși impactul
pandemiei de COVID19

Sprijin pentru activitități în vederea combaterii abandonului școlar

Îmbunătățirea mobilierului stradal 

O bază pentru
dezvoltarea
ulterioară 

Prevenire în domeniul sanitar

124

un total de  514,933€ 
17 granturi au fost oferite prin resursele financiare ale Consiliului Europei,  Echipa
pentru Romi și Nomazi, cu sprijinul experților ROMACT și al facilitatorilor

max. 5,000€ fiecare

granturi pentru primării, GAC
sau școli

*Distribuția pe domenii

Sănătate (32.42%) Ajutor (18.13%)

Educație (19.78%) Infrastructură (18.13%)

Creșterea conștientizării (11.54%)



ROMACT
Schema de granturi mici

 
Botevgrad, Bulgaria

Organizarea unei caravane mobile pentru

evaluării gratuite a stării de sănătate pentru

100 de membri ai comunității de romi.

4980€ ROMACT        1550€ GAC

Achiziționarea și instalarea unei țevi de 300m

au permis accesul la alimentarea cu apă

potabilă și au îmbunătățit drastic condițiile de
viață a aproximativ 200 de locuitori.

 
 
Podu Iloaiei, România 

5000€ ROMACT         1500€ Primăria

Renovarea unui loc de joacă pentru un spațiu

public plăcut și sigur pentru o comunitate de

1500 de persoane și copii. Organizarea de

discuții publice și ateliere de „comportament
social responsabil și tolerant în societate”

pentru familii și copii.

Belogradchik, Bulgaria

5007€ ROMACT 

Contribuție în natură a primăriei 

 
Isaccea, Romania

Furnizare de pachete de igienă și produse

alimentare și campanie de informare pentru

300 de familii vulnerabile în timpul
pandemiei de COVID-19. Consultanță

telefonică și asistență de specialitate pentru

persoanele din grupa cu risc crescut.

4357€ ROMACT

Contribuție în natură a primăriei      

Exemple



Rapoartele și ghidurile
ROMACT sunt diseminate și
dezbătute la nivel local,
național și european cu toți
actorii interesați, Printre
aceștia se numără primari,
structuri asociative ale
autorităților locale, ministere,
Comisia Europeană și alții. 

ROMACT
Sprijin oferit autorităților
locale bazat pe rapoarte și
cercetări

Ghid privind criteriile de
atribuire a locuințelor

sociale

Ghidul vine în sprijinul
autorităților locale pentru a oferi
o înțelegere mai bună a
metodologiei de atribuire a
locuințelor sociale și prevenirea
politicilor discriminatorii privind
accesul la servicii de locuire. 

Acesta îmbină abordări legale și sociale, exemplificând
modele de criterii accesibile sau restrictive folosite de
localități.

Ghidul este bazat pe
evaluarea continuă a
nevoilor din localitățile
ROMACT. 

În perioada noiembrie 2020 - ianuarie
2021, experții Programului ROMACT
au realizat un studiu pentru a evidenția
problemele copiilor lăsați în urmă de
către părinții plecați la muncă în
străinătate în localitățile pe care le
acoperă din Bulgaria.

Raportul conține, de asemenea, o serie
de recomandări specifice către diferite
părți interesate - părinți, tutori și
instituții relevante - care vizează
reducerea la minimum a consecințelor
negative asupra copiilor lăsați în urmă.

 
Raport despre copiii
lăsați în urmă: între
migrația forței de

muncă, standardele
instituționale și
familia extinsă 

https://coe-romact.org/content/romact-guide-social-housing-awarding-criteria-local-authorities-romania
https://coe-romact.org/content/romact-guide-social-housing-awarding-criteria-local-authorities-romania
https://coe-romact.org/content/bg-report-children-left-behind-between-labour-migration-institutional-standards-and-extended


ROMACT
Sprijin oferit autorităților locale
și naționale bazat pe rapoarte și
cercetări

Toolkit: Posibile soluții pentru
așezările informale
Setul de instrumente este dedicat autorităților publice locale din România care decid să
înceapă demersul de legalizare a acestor tipuri de așezări și să conceapă proiecte de
dezvoltare împreună cu comunitatea.
 
Etapele care trebuie parcurse, analiza așezărilor informale, demersul de intrare în legalitate
și planificarea dezvoltării la nivel local sunt aspecte abordate în material, astfel încât echipa
de la nivel local să identifice cu ușurință instrumentul de care are nevoie, după caz.

 Primele evoluții ale abordării DLRC în 9 comunități urbane din România

Alte rapoarte și studii ROMACT

Ghid de implementare a campaniei de
informare și conștientizare la nivel local
privind protecția copilului cu
părinți plecați la muncă în străinătate

Drepturile fundamentale ale copiilor lăsați acasă, cum ar fi dreptul la familie și protecție,
dreptul la educație, timp liber, joc și dreptul la opinie și participare sunt susceptibile de a fi în
pericol. Acest ghid este destinat specialiștilor locali din România, care identifică necesitatea
organizării unei astfel de campanii, ținând cont de pașii care trebuie urmați atunci când vine
vorba de acțiunea sectorului public.
 

Raport prinvind cadrul legal românesc privitor la achizițiile publice
responsabile social

ROMACT Programe operaționale propuse pentru România în perioada de
programare 2021-2027

Raport privind situația structurilor de economie socială în comunitățile
ROMACT din România

Raport privind cadrul legal românesc privitor la achizițiile publice responsabile
social

https://coe-romact.org/content/toolkit-possible-solutions-informal-settlements-posibile-solu%C8%9Bii-pentru-a%C8%99ez%C4%83rile-informale
https://coe-romact.org/content/initial-developments-clld-approach-9-urban-communities-romania
https://coe-romact.org/content/guide-local-information-awareness-raising-campaigns-protection-children-parents-going-work
https://coe-romact.org/content/report-analysis-legal-provisions-regarding-social-component-public-procurement
https://coe-romact.org/content/operational-programmes%C2%A0proposed-romania-programming-period-2021-2027-romact-review
https://coe-romact.org/content/report-situation-social-economy-structures-romact-municipalities-romania
https://coe-romact.org/content/bg-guidelines-conducting-public-procurement-social-criteria-romact-municipalities


Ghid privind înregistrarea adresei permanente și eliberarea documentelor de
identitate în Bulgaria

Alte rapoarte și studii ROMACT

Ghid privind obținerea statutului de clădiri sustenabile pentru construcțiile
ridicate fără acte în Bulgaria

http://coe-romact.org/resources

Urmăriți-ne

@ROMACT_EC_CoE

@romactbulgaria

@romactromania

Analiza planurilor de dezvoltare locală și a planurilor integrate de reconstrucție
urbană și dezvoltare ale localităților participante la ROMACT din Bulgaria

Raport despre copiii lăsați în urmă în Bulgaria: între migrația forței de muncă,
standardele instituționale și familia extinsă

Analiza provocărilor privind înregistrarea la o adresă permanentă și deținerea
actelor de identitate ale persoanelor care locuiesc în locuințe fără o bază legală
valabilă în Bulgaria

https://coe-romact.org/content/bg-guidelines-permanent-address-registration-and-issuance-identity-document
https://coe-romact.org/content/bg-guidelines-obtaining-sustainable-status-housing-constructions-built-without-construction
https://coe-romact.org/resources
https://twitter.com/ROMACT_EC_CoE
https://twitter.com/ROMACT_EC_CoE
https://www.facebook.com/romactbulgaria
https://www.facebook.com/ROMACTROMANIA
https://www.facebook.com/romactbulgaria
https://www.facebook.com/ROMACTROMANIA
https://coe-romact.org/content/bg-analysis-municipal-development-plans-integrated-urban-reconstruction-development-plans
https://coe-romact.org/content/bg-report-children-left-behind-between-labour-migration-institutional-standards-and-extended
https://coe-romact.org/content/bg-analysis-challenges-concerning-registration-permanent-address-and-possession-identity

