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COMUNICAT DE PRESĂ 

                                                                                                            Comuna Fântânele, 17.06.2020 

       Asociația Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud anunță demararea proiectului cu titlul 
”PLAN DE DEZVOLTARE PENTRU INCLUZIUNEA ROMILOR LA NIVELUL TERITORIULUI GAL 
DUNĂREA DE SUD”, proiect finanțat cu fonduri  europene nerambursabile prin Programul 
Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Sub-măsura 19.2. Sprijin pentru 
implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, în cadrul măsurii M8/6B 
Sprijin pentru integrarea romilor din Strategia de Dezvoltare Locală GAL Dunărea de Sud 
2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. C1920071M102233607429/11.03.2020, 
încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 
 
Valoarea eligibilă, respectiv valoarea totală alocată implementării proiectului este de 5.571 
euro/26.646,09 lei. 

Obiectivul specific al proiectului: pentru a identifica de o manieră obiectivă problemele cu care 
se confruntă populația de etnie romă din teritoriul GAL DUNĂREA DE SUD și implicit soluțiile 
eficiente și fezabile la aceste aspecte din viața socio-economică și culturală a etnicilor romi, 
ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ DUNĂREA DE SUD dorește realizarea unei analize 
diagnostic a teritoriului în ce privește situația minorităților de etnie romă din localitățile 
componente ale GAL DUNĂREA DE SUD. Proiectul își propune, între altele, să creeze 
mecanismele necesare între mediul public și asociativ, administrația publică și ONG-urile 
reprezentând minoritatea romă din teritoriul parteneriatului, în scopul identificării și rezolvării 
situațiilor care conduc la segregarea comunităților de romi prin acțiuni de informare, mediere și 
planificare în care să fie implicați toți actorii: populația de etnie romă, reprezentanții acesteia, 
lideri sau ONG-uri, și administrația locală. 

Durata de implementare a proiectului este de 6 luni, în perioada 11.03.2020-11.10.2020 și își 
propune ca obiectiv general elaborarea unui plan de dezvoltare pentru incluziunea romilor la 
nivelul teritoriului Asociației Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud și promovarea 
acestuia în rândul populației teritoriului. Scopul proiectului este de a crește gradul de 
implicare a actorilor locali din mediul public – administrațiile publice de la nivelul celor 17 UAT 
componente ale GAL, precum și din mediul asociativ– organizațiile non-guvernamentale cu rol 
în promovarea și apărarea intereselor romilor din teritoriul GAL dar și de la nivel județean, în 
rezolvarea cu prioritate a problemelor de natură socială, culturală, economică cu care se 
confruntă populația romă în vederea asigurării unei incluziuni reale a romilor în societatea 
românească, precum și de a spori bunăstarea generală a populației din teritoriu.  
 
În urma implementării proiectului va rezulta un document strategic care oferă, pe lângă 
prezentarea realității din teritoriul GAL, și un plan minimal de acțiune și soluții punctuale pentru 
rezolvarea problemelor identificate la  nivelul teritoriului GAL în scopul incluziunii persoanelor 
de etnie romă, punând accent pe responsabilitățile tuturor factorilor implicați: persoane de 
etnie romă, lideri ai acestei  minorități de la nivel local, județean și național, ONG-uri de la nivel 
local care militează pentru interesele și drepturile romilor, reprezentanți ai administrației 
publice locale din cele 17 localități, Asociația Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud.  
 


