
ANEXA 6 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală Asociația Intercomunitară ,,Țara Zarandului”- LEADER GAL  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• Investiţii privind incluziunea socială a
minorităţii rome

Denumirea 
proiectului

• Proiectul are ca scop valorificarea capitalului
uman și eliminarea diferențelor etnice în
vederea dezvoltării durabile a comunității
rurale. Prin achizițiile propuse se dorește
crearea unei legături directe cu minoritatea
romă în vederea identificării nevoilor sau
problemelor de integrare a acesteia, și
implicarea activă în teritoriu pentru a
soluționa nevoile prin tratarea teoretică și
practică a unor teme de dezvoltare personală,
profesională în funcție de cerințele existente
la nivelul Uniunii Europene și în pas cu
direcțiile de dezvoltare comunitară.

Descrierea 
proiectului 

• Obiectivul general al proiectului vizează
integrarea, dezvoltarea și promovarea
minorității rome în societate.

•Obiectivul specific al proiectului vizează
ameliorarea fenomenelor de segregare și
valorificarea capitalului uman, prin
introducerea minorității rome în noțiuni de
dezvoltare personală, profesională.

Obiective

• Investițiile realizate prin proiect au rolul de
a asigura cadrul necesar în vedera organizarii
unor acțiuni pentru a obține un impact major
și rezultate pozitive prin desfășurarea
acestora.

Rezultate

• Problemele identificate ca: sărăcia, lipsa
educaţiei, probleme de sănătate, lipsa
actelor de identitate, lipsa locuinţelor,
şomajul şi discriminarea cu care se
confruntă romii sunt complexe și, prin
urmare, necesită o abordare integrată –
nivelul de educație scăzut, barierele de pe
piața muncii, segregarea și condițiile de
viață precare trebuie abordate toate prin
intervenții coordonate, care să se sprijine
reciproc.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului: 
COMUNA CRIȘCIOR,JUD. 

HUNEDOARA,REGIUNEA DE 
VEST

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 Art. 20 

Servicii de bază și reînoirea 
satelor în zonele rurale

Domeniul de intervenție  

6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

37.758,48 lei/7.894,31Euro

Valoarea contribuției 
private 

Nu este cazul

Perioada de implementare a 
proiectului 

18 luni

Beneficiarul proiectului 
ASOCIAȚIA 

INTERCOMUNITARĂ ȚARA 
ZARANDULUI LEADER GAL

Date de contact 

email : office@tara-
zarandului.ro


