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INTRODUCERE 
 
Conform Art.6, alin. cc din Legea nr.292/2011 (Legea asistenței sociale) ”Procesul 
de incluziune socială reprezintă ansamblul de măsuri și acțiuni multidimensionale 
din domeniile protecției sociale, ocupării forței de muncă, locuirii, educației, 
sănătății, informării – comunicării, mobilității, securității, justiției și culturii, 
destinate combaterii excluziunii sociale și asigurării participării active a persoanelor 
la toate aspectele economice, sociale, culturale și politice ale societății.” 
  
Incluziunea socială este definită în documentele UE ca ”procesul care conferă 
persoanelor confruntate cu riscul sărăciei și excluziunii sociale oportunitățile și 
resursele necesare pentru a participa pe deplin la viața economică, socială și 
culturală, pentru a se bucura de un standard de viață și bunăstare considerat normal 
în societatea în care trăiesc. Incluziunea socială asigură participarea sporită a 
acestor persoane la luarea deciziilor care le afectează viața, precum și accesul la 
drepturile fundamentale.”  
 
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 și-a dorit realizarea unei 
analize diagnostic a teritoriului în ce privește situația minorităților de etnie romă 
din localitățile componente ale GAL DUNĂREA DE SUD.  
 
Ca urmare a implementării proiectului selectat la finanțare 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, proiectul și-a propus, printre 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. 
 
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat 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 a fost acela 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, 
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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 acest context, Planul de dezvoltare pentru incluziunea romilor de la nivelul 
teritoriului GAL DUNĂREA DE SUD este deosebit de oportun și necesar. Oportunitatea 
și necesitatea socio-economică a proiectului rezidă din faptul că o comunitate 
minoritară, în cazul de față de etnie romă, integrată tot mai mult la comunitatea 
majoritară, în cazul de față română, conduce automat la creșterea bunăstării 
generale a populației unui teritoriu compact, omogen, așa cum este și teritoriul 
Asociației Grupul de Acțiune Locală DUNĂREA DE SUD. Prin creșterea gradului de 
implicare a actorilor locali din mediul public – administrațiile publice de la nivelul 
celor 17 UAT-uri 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 speță Consiliul Județean Teleorman), în 
rezolvarea cu prioritate a problemelor de natură socială, culturală, economică cu 
care se confruntă populația romă se asigură o incluziune reală a etnicilor romi în 
societatea românească și implicit sporirea bunăstării generale a populației din 
teritoriu. 
 
Capitolul I. Prezentarea teritoriului și a populației 
 
Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Dunărea De Sud, este situat în zona de 
sud a județului Teleorman, străbătut de drumurile naționale DN 51A Zimnicea – Turnu 
Măgurele și DN 52 Alexandria - Turnu Măgurele, precum și de drumuri județene și 
comunale de interes local.  

Din punct de vedere administrativ, teritoriul GAL Dunărea de Sud cuprinde 17 unități 
administrativ – teritoriale și anume: Bragadiru, Bujoru, Conțești, Crângu, Dracea, 
Fântânele, Frumoasa, Izvoarele, Lisa, Năsturelu, Piatra, Pietroșani, Seaca, 
Smârdioasa, Suhaia, Traian și Viișoara. 
 
Populația totală cuprinsă în teritoriul GAL Dunărea de Sud este de 40.624 locuitori, 
dispuși pe o suprafață totală de 1.008,85 km², cu densitatea de 40,26763146 
locuitori/km². 

Populația din teritoriul GAL Dunărea de Sud are o structură etnică compactă, numai 
3,26% din totalul populației fiind de altă etnie decat cea română. Din totalul de 
40.624 locuitori, 1.319 sunt de etnie romă (3,25%), 6 sunt de etnie turcă (0,01%) și  
3 etnie bulgară (0,007%). 

Conform anexei Populația stabilă după etnie, județe, municipii, orașe, comune RPL 
2011, postată pe pagina de internet www.madr.ro, în secțiunea LEADER, la nivelul 
teritoriului GAL Dunărea de Sud comunele în care predomină persoanele de etnie 
romă sunt:  

 Pietroșani (273 de persoane),  
 Smîrdioasa  (261 de persoane),  
 Crângu (245 de persoane),  
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 Traian (136 de persoane)  
 Piatra (126 de persoane).  

În comunele Fântânele, Izvoarele, Năsturelu, Suhaia și Viișoara nu au fost înregistrate 
persoane de etnie romă.  

Populaţia romă prezintă caracteristici speciale în comparaţie cu alte minorităţi din 
România, prin tradiţie, fiind o populaţie săracă, cu un statut social scăzut, obiect de 
comparaţie şi cu o mare expunere la discriminare şi excluziune socială. 

Conform datelor prezentate în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Dunărea de Sud 
(document elaborat în anul 2016), întreg teritoriul asociației este destul de bine 
echipat în ce privește infrastructura și serviciile de bază pentru populație: 
majoritatea unităților administrativ-teritoriale componente dispun de grădinițe, 
școli, cabinete medicale sau dispensare comunale. Rețeaua de învățământ preșcolar, 
primar și gimnazial este reprezentată de 17 grădinițe, 17 școli primare și gimnaziale 
și 1 licee iar rețeaua de cabinete medicale este formată din 17 cabinete de medicină 
generală și 5 cabinete de stomatologie. Cu toate acestea nicio localitate nu dispune 
de o infrastructură socială adecvată. Pentru asigurarea condițiilor favorabile 
incluziunii sociale a persoanelor defavorizate, indiferent de vârstă, sex, etnie, la 
nivelul teritoriului GAL urmează a fi înființat un centru de zi pentru pentru 
persoanele sărace în comuna Dracea. 
 
Rețeaua de drumuri la nivelul teritoriului GAL Dunărea de Sud este compusă din 
drumuri naționale, județene, comunale și drumuri de exploatație. Drumurile locale 
și drumurile comunale în conexiune directă cu drumurile de interes național , sunt 
în cea mai mare parte modernizate fapt care conduce la creșterea interesului 
economic al investitorilor autohtoni, în special prin atragerea de fonduri europene 
în domeniile de interes local.  
În cea mai mare parte, comunitatea de etnie romă nu beneficiază de drumuri, străzi 
locale și trotuare asfaltate.  
Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, din cele 17 UAT – uri 
situate pe teritoriul GAL Dunărea de Sud doar 7 dețin rețele de apă potabilă, 
lungimea totală a acestora fiind de 110,3 km.  

În localitățile în care nu există rețea de apă potabilă alimentarea se face din puțuri 
sau fântâni.  

În cadrul localităților componente din parteneriat, se regăsesc un număr de 16 
cămine culturale. Dintre acestea, în perioada de programare 2007-2013, căminele 
culturale din localitățile Bragadiru și Lisa au beneficiat de lucrări de modernizare, 
iar cel  din comuna Bujoru a beneficiat de dotări moderne, necesare desfășurării 
activității. 
 
În concluzie, pentru o dezvoltare locală consolidată, este absolut necesară alinierea 
tuturor localităților și satelor componente, la nivelul de echipare cu infrastructură 
și servicii publice apropiate dacă nu chiar identice cu cele din mediul urban pentru 
reducerea riscului de sărăcie și crearea unor condiții moderne de viață pentru toți 
locuitorii, cu precădere în zonele în care trăiesc comunitățile de etnie romă și 
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identificare unor soluții de sprijinire a acestora în racordarea la rețelele edilitare. 
Pornind de la realitatea din teritoriu privind resursele din agricultură și utilizarea 
lor, legumicultura și creșterea animalelor constituie principala îndeletnicire a 
populației teritoriului, agroturismul putând fi o alternativă viabilă de dezvoltare 
economică a zonei, chiar dacă deocamdată, turismul este slab reprezentat la nivelul 
teritoriului.  

Potrivit Ministerului Culturii și Patrimoniului Național – Ordinul 2314/2004 privind 
aprobarea listei monumentelor istorice, cu modificările ulterioare, din cadrul 
patrimoniului cultural și arhitectural, în teritoriul Gal Dunărea de Sud întâlnim un 
număr de 43 de obiective, printre acestea Cetatea de pământ de la Frumoasa, din 
comuna Frumoasa, Situl arheologic de la Pietroșani, punct "Locul  Popilor", Biserica 
"Sf. Nicolae" din Izvoarele, Conacul Ioanid, azi Primăria din comuna Lisa, Casa Dicu 
Marin, azi oficiu poștal din comuna Piatra, Ruinele bisericii "Sf. Treime" din comuna 
Pietroșani, Turnul de apa din comuna Suhaia, Biserica "Sf. Nicolae" si "Sf. Ioan 
Botezătorul" din comuna Viișoara. 

 Tradițiile și obiceiurile minorității rome pot fi integrate și valorificate deopotrivă 
pentru integrarea socială a acesteia dar și pentru dezvoltarea turismului ca motor 
de dezvoltare locală. 
 
Analiza factorilor interesați 
 
Oportunitatea și necesitatea socio-economică a implementării proiectului rezidă din 
faptul că o comunitate  minoritară, în cazul de față de etnie romă, integrată tot mai 
mult la comunitatea majoritară, în cazul de față română, conduce automat la 
creșterea bunăstării generale a populației unui teritoriu compact, omogen, așa cum 
este și teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud. Prin creșterea 
gradului de implicare a actorilor locali din mediul public – administrațiile publice de 
la nivelul celor 17 UAT – uri componente ale GAL, se asigură o incluziune reală a 
etnicilor romi în societatea românească și implicit sporirea bunăstării generale a 
populației din teritoriu. 
 
În cadrul prezentului proiect au fost elaborate ca instrumente de lucru pentru 
sondarea factorilor interesați, respectiv a populației de etnie romă din comunele 
componente ale GAL DUNĂREA DE SUD, precum și a instituțiilor  administrației 
publice locale , chestionare de lucru astfel: 
 

 un chestionar telefonic destinat UAT -urilor partenere în GAL DUNĂREA DE 
SUD;  

 
 un chestionar destinat persoanelor de etnie romă, din localitățile teritoriului 

GAL DUNĂREA DE SUD cu un număr relevant de persoane de etnie romă 
(Pietroșani, Smârdioasa, Crângu, Traian, Piatra).  

 
Toate chestionarele adresate factorilor interesați au conținut întrebări privind 
problemele cu care se confruntă administrația publică în ce privește procesul de 
incluziune (integrare) socială a populației de etnie romă, pe de o parte, și 
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problemele pe care le întâmpină în mod direct persoanele de etnie romă, pe de altă 
parte. 
 
 
Pentru realizarea analizei diagnostic a teritoriului, ASOCIAȚIA GAL Dunărea de Sud a 
solicitat tuturor beneficiarilor publici membrii ai GAL Dunărea de Sud, respectiv 
primăriilor celor 17 localități componente, să sprijine această activitate de evaluare 
a teritoriului în ceea ce privește situația minorităților de etnie romă din localitățile 
componente ale GAL Dunărea de Sud prin răspunderea la un chestionar cu date 
relevante referitoare la populația de etnie romă. 
 
De asemenea, s-a intervievat un eșantion format din 106 de persoane de etnie romă 
din localitățile cu un număr relevant de persoane de etnie romă din totalul populației 
și anume: Pietroșani (32 de persoane), Smîrdioasa  (16 de persoane), Crângu (20 de 
persoane), Traian (14 de persoane) și Piatra (24 de persoane). 
 
 
La această acțiune de informare asupra realității din teritoriu privind situația socio-
economică a comunităților în care trăiesc persoane de etnie romă, inițiată de 
Asociația Grupul de Acțiune Locală DUNĂREA DE SUD în cadrul prezentului proiect, 
au răspuns la chestionarele elaborate și transmise în cadrul proiectului: 
 
a) din partea administrației publice: 5 primării au răspuns la întrebările din 
chestionar, optând pentru variantele de răspuns negative, reieșind astfel că în aceste 
localități nu există deloc cetățeni de etnie romă, așa cum reise și din datele statistice 
furnizate de INS privind anul 2011 (Suhaia, Fântânele, Izvoarele, Năsturelu și 
Viișoara).   
 
Restul localităților, Bragadiru, Bujoru, Conțești, Crângu, Dracea, Frumoasa, Lisa, 
Piatra, Pietroșani, Seaca, Smârdioasa, Traian, prin răspunsurile date au confirmat 
prezența numărului de persoane de etnie romă rezultat la Recensământul populației 
și locuințelor din 2011. 
Ca și în cazul chestionarelor aplicate persoanelor fizice de etnie romă din localitățile 
cu un număr relevant de persoane de etnie romă, principale probleme cu care se 
confruntă autoritățile locale în ceea ce privește procesul de incluziune socială a 
persoanelor de etnie romă, sunt reprezentate de nivelul scăzut sau lipsa veniturilor, 
lipsa locurilor de muncă, fapt ce determină migrația în alte țări, condițiile de locuit 
sub standarde, abandonul școlar și într-o mai mică măsură lipsa actelor de 
identitate/proprietate. 
Reprezentanții UAT-urilor ne-au informat cu privire la proiectele derulate în vederea 
accesului egal la servicii de calitate, respectiv proiecte ce au vizat învățământul, 
cultura, infrastructura rutieră și utilitară. 
De asemenea, aceștia ne-au comunicat că la nivelul UAT-urilor, cele mai eficiente 
forme de integrare a populației de etnie romă sunt reprezentate prin accesul la 
locurile de muncă, accesul la educația de calitate, acordarea de sprijin juridic 
gratuit și acordarea de asistență socială și medicală gratuită. 
Anumite UAT-uri, în care numărul populației de etnie romă este mai ridicat  ne-au 
informat că pentru perioadă următoare de programare, și-au arătat interesul 
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referitor la implementarea unor proiecte care să vină în sprijinul integrării sociale a 
populației de etnie romă, ca de ex.: centrul social multifuncțional pentru copiii de 
etnie romă, înființare și dotare centru de zi, modernizare, asfaltare străzi în zona 
locuințelor populației de etnie romă. 
 
 
b) din partea persoanelor fizice de etnie romă: 106 cetățeni români de etnie romă 
din localitățile cu un număr relevant de persoane de etnie romă, respectiv 
Pietroșani, Smârdioasa, Crângu, Traian, Piatra. Majoritatea respondenților au fost 
de sex masculin, respectiv 54 bărbați cu vârste cuprinse între 18-77 ani, majoritatea 
fiind fără ocupație (doar 8 având ocupația de muncitor necalificat) față de 52 femei 
cu vârste cuprinse între 18-77 ani, majoritatea fiind fără ocupație (doar 5 având 
ocupația de muncitor necalificat). 
 
În perioada 29 iulie – 24 august 2020, în intervalul orar 16:30 – 18:30, s-au desfășurat 
conform Anexei 3 - Graficul calendaristic de implementare, evenimente ce au avut 
ca și scop  intervievarea unui eșantion de 106 persoane de etnie romă. Concomitent 
cu aplicarea chestionarelor, respondenții au primit și câte un pliant A4 care conținea 
date referitoare la titlul, valoarea și măsura prin care a fost finanțat proiectul, 
obiectivul specific și general, scopul dar și rezultatele proiectului implementat de 
GAL Dunărea de Sud. 
În cadrul fiecărui eveniment, punctul de plecare a fost sediul primăriei, unde au fost 
afișate într-un loc vizibil afișe format A3 și au fost lăsate în cadrul primăriei, pe baza 
unui proces-verbal de predare primire, pliante format A4. 
 
Chestionarul aplicat în cadrul proiectului a cuprins un număr de 6 întrebări cu 
răspunsuri libere dar și cu variantă multiplă de răspuns, întrebări ce au vizat 
următoarele aspecte: 

 problemele pe care le întâmpină persoanele de etnie romă,  
 solicitarea în ultimii 5 ani a de sprijin din partea primăriei/consiliului local 
 dacă a fost în audiență la primărie/consiliul local în vederea solicitării unui 

drept legal 
 dacă reprezentanții primăriei și ai consiliului local tratează în mod echilibrat și 

nepărtinitor persoanele de etnie romă și română 
 dacă există un lider care promovează interesele comunității rome pe lângă 

Primărie și Consiliul local 
 dacă există/beneficiază de diverse servicii publice . 

 
În urma centralizării tuturor chestionarelor răspunsurile au relevat că: 
 

 În continuare, integrarea romilor în societatea românească, cel puțin la 
nivelul teritoriului GAL DUNĂREA DE SUD și cu precădere în localitățile cu un 
număr relevant de persoane de etnie romă, este întârziată în primul rând de 
aspecte privind: lipsa locurilor de muncă (32,21%), lipsa unei locuințe sau 
locuință inadecvată cu nevoile actuale (23,49%), lipsa veniturilor sau un nivel 
scăzut al acestora (19,13%), migrația în alte țări (11,41%), lipsa accesului la 
servicii sociale de calitate: învățământ, sănătate, cultură etc. (7,05%), 
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abandonul școlar în rândul copiilor (3,02%), lipsa actelor de identitate (2,01%), 
lipsa educației în școală (1,68%).  
Totodată o cauză deloc de neglijat este lipsa actelor de identitate și de 
proprietate, fără de care, persoanele de etnie romă nu pot avea acces la 
serviciile publice de asistență socială, învățământ, la locuințe sociale, la 
locuri de muncă în economia reală și nu cea subterană, etc. 
 

 Din totalul de persoane intervievate 70,75% nu au solicitat și nici nu au 
beneficiat de vreun sprijin din partea Primăriei și Consiliului local, în timp ce 
29,25% au solicitat și au beneficiat de sprijin din partea primăriei sub forma 
ajutoarelor sociale; 
 

 93,40% nu au fost în ultimii 5 ani în audiență la Primărie și Consiliul Local, 
pentru a cere vreun drept legal, în timp ce doar 6,60% au fost în audiență cu 
cererii privind solicitare de alimente, alocație, ajutor îngrijire persoană cu 
dizabilități și solicitare loc de muncă;  

 
 În ceea ce privește tratarea în mod echilibrat și nepărtinitor a persoanelor de 

etnie romă și română, din partea reprezentanților Primăriei și Consiliului 
local, majoritatea celor intervievați, respectiv 96,23%, sunt de părere că nu 
există tratament diferențial. Doar o mică parte, respectiv 3,77% consideră că 
sunt diferențe în modul în care sunt tratate persoanele de etnie romă; 

 
 În ceea ce privește existența, în comunitatea romă a unui lider care 

promovează interesele comunității rome pe lângă Primărie și Consiliul local, 
doar în comuna Pietroșani au fost 3 persoane care au precizat existența unui 
lider a comunității rome; 

 
 Referitor la  serviciile publice existente în localitățile pe raza cărora s-au 

aplicat chestionarele, și de care beneficiază persoanele de etnie romă 
intervievate, s-au constatat următoarele: 
- În ceea ce privește educația majoritatea persoanelor intervievate, au 
comunicat că la nivelul tuturor localităților există și beneficiază de grădinițe 
(40,96%) și scoli generale (54,22%), în timp ce 4,82% au declarat că nu au 
nevoie de serviciile publice mai sus menționate; totodată s-a constatat că 
niciuna din persoanele intervievate nu a declarat existența vreunui 
liceu/grup școlar/colegiu; 

- Referitor la serviciile de sănătate, 65,79% din persoanele intervievate au 
comunicat existența dispensarelor, 7,24% a centrelor de permanență. De 
asemenea, în urma centralizării răspunsurilor, pe lângă serviciile publice de 
sănătate, persoanele intervievate au comunicat existența farmaciilor (25%) 
și a cabinetelor stomatologice (1,97%). Totodată s-a constatat că niciuna din 
persoanele intervievate nu a declarat existența vreunui spital/creșă/cămin 
de bătrâni/centru de zi pentru copii/tineri/vârstnici.  
- În ceea ce privește cultura, din totalul persoanelor intervievate, 59,43% au 
declarat că există cămine culturale și în cadrul acestora se desfășoară 
evenimente și spectacole, în timp ce 40,57% au declarat că acestea există 
dar nu funcționează; 
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- Referitor la infrastructură, din totalul persoanelor intervievate, 67,50% au 
declarat că drumurile și străzile locale există și sunt modernizate, asfaltate, 
și doar 30,00% beneficiază și de trotuare. 70,71% sunt nemulțumiți de starea 
drumurile de pe raza localității, întrucât acestea nu sunt asfaltate, sunt de 
pământ și sunt pietruite. Totodată 29,29% au declarat că nu există trotuare. 
In ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă, energie electrică, 
canalizare și gaze naturale, datele relevă faptul că 63,16% sunt racordați la 
rețeaua de energie electrică, 36,84% la cea de apă potabilă, în timp ce 
serviciile de canalizare și gaze naturale nu exisță în nicio localitate. 
Un aspect important constatat în urma centralizării chestionarelor a fost 
acela că 29 persoane nu beneficiază de alimentare cu apă potabilă și 4 
persoane nu sunt racordate la rețeaua de energie electrică. 
 

 
Deși în strategiile de dezvoltare locală a unităților administrativ-teritoriale 
componente ale GAL DUNĂREA DE SUD, nu au fost identificate proiecte concrete 
distincte vizând integrarea persoanelor de etnie romă astfel încât pe termen mediu 
și lung această situație să fie rezolvată. Administrațiile publice locale ale localităților 
cu o populație preponderentă de etnie romă, au inițiat și realizat în ultimii 10 ani 
proiecte care au vizat îmbunătățirea infrastructurii de bază în satele/zonele locuite 
de etnici romi beneficiind de oportunitățile și programele de finanțare existente la 
momentele respective.  
 
Comuna Crângu a derulat mai multe astfel de proiecte: „Înființarea spațiilor publice 
de recreere-teren de sport comuna Crângu” – Măsura 41-322 din SDL GAL DUNĂREA 
DE SUD; „Modernizare drumuri de interes local în comuna Crângu, județul 
Teleorman” – PNDR submăsura 7.2; „Modernizare drumuri de interes local în comuna 
Crângu, satele Crângu și Secara, județul Teleorman” – măsura M6/6B din SDL GAL 
DUNĂREA DE SUD; „Reabilitare școală gimnazială clasele I-VIII în comuna Crângu, sat 
Crângu, județul Teleorman” - PNDL. 
 La momentul actual comuna Crângu implementează prin măsura M1 din cadrul SDL 
FLAG Dunărea de Sud proiectul cu titlu „Amenajare lac Bent și zona de agrement în 
comuna Crângu, județul Teleorman”. 
 
Comuna Traian a derulat mai multe proiecte: „Îmbunătățirea calității mediului prin 
realizare parc-comuna Traian, județul Teleorman” – Programul Național de 
îmbunătățirea a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități; 
„Dispensar uman, comuna Traian” – PNDL; „Modernizare spații publice de recreere-
teren de sport comuna Traian, județul Teleorman” – Măsura 41-322 din SDL GAL 
DUNĂREA DE SUD.  
La momentul actual comuna Traian implementează prin măsura M6/6B din cadrul 
SDL GAL DUNĂREA DE SUD proiectul cu titlu „Extindere sistem de supraveghere video 
în comuna Traian, județul Teleorman”. 
 
Comuna Smârdioasa a derulat și implementat: „Achiziția de utilaje pentru dotarea 
serviciului de salubrizare al comunei Smârdioasa, județul Teleorman” – Măsura 41-
322 din SDL GAL DUNĂREA DE SUD; „Modernizare prin asfaltare drumuri de interes 
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local în comuna Smârdioasa, jud. Teleorman” și „Pietruire drumuri de interes local 
în comuna Smârdioasa, județul Teleorman” – PNDL. 
 
Comuna Pietroșani a derulat și implementat în ultimii ani: „Modernizare piață 
comunală, comuna Pietroșani, județul Teleorman” – Măsura 41-322 din SDL GAL 
DUNĂREA DE SUD; „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru 
combaterea sărăciei și excluziunii sociale„ – POCU; „Reabilitare grădiniță, comuna 
Pietroșani, județul Teleorman” și „Reabilitare și amenajare prin lucrări de construire 
și refacere, școala cu clasele I-VIII, comuna Pietroșani, județul Teleorman” – PNDL 
II. 
La momentul actual comuna Pietroșani implementează prin măsura M6/6B din cadrul 
SDL GAL DUNĂREA DE SUD proiectul cu titlu „Montare sistem de supraveghere video 
și internet wireless în comuna Pietroșani, județul Teleorman”. 
 
Comuna Piatra a derulat și implementat: „Modernizare târg săptămânal, comuna 
Piatra, județul Teleorman” – Măsura 41-322 din SDL GAL DUNĂREA DE SUD; 
„Modernizare sursă și gospodărire de apă în comuna Piatra, sat Piatra, județul 
Teleorman” – PNDL I; „Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de 
iluminat public din comuna Piatra, județ Teleorman”  și „Modernizare liceu teoretic 
Piatra, comuna Piatra, județul Teleorman” – PNDL. 
 
De asemenea și la nivelul celorlalte 12 UAT-uri partenere în GAL Dunărea de Sud, la 
nivelul cărora numărul persoanelor de etnie romă este redus, au fost derulate și 
implementate proiecte care au vizat modernizare și dotare cămin cultural ( 
comunele Lisa, Bujoru și Bragadiru - Măsura 41-322 din SDL GAL DUNĂREA DE SUD), 
sistem de supraveghere video (comunele Lisa, Izvoarele – măsura M6/6B SDL GAL 
Dunărea de Sud), sistem de iluminat (comunele Suhaia, Fântânele, Viișoara – măsura 
M6/6B SDL GAL Dunărea de Sud), înființare/modernizare terenuri de sport (comunele 
Bragadiru, Conțești, Viișoara, Suhaia, Fântânele, Năsturelu, Frumoasa, Dracea, 
Bujoru -  Măsura 41-322 și M6/6B din SDL GAL DUNĂREA DE SUD), proiecte pentru 
dotarea serviciului de salubritate (comunele Izvoarele, Smârdioasa, Seaca, Dracea și 
Bujoru - Măsura 41-322 și M6/6B din SDL GAL DUNĂREA DE SUD). 
 
La nivelul comunei Năsturelu este în derulare un proiect care vizează reabilitarea 
sediului primăriei – măsura M6/6B din SDL GAL DUNĂREA DE SUD și un proiect care 
vizează amenajarea parcului de agrement din localitate – măsura M2 din SDL FLAG 
DUNĂREA DE SUD. 
 
Comuna Frumoasa derulează 2 proiecte care vizează reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de bază la scară mică, respectiv amenajarea a două tronsoane de 
șanțuri betonate – măsura M6/6B. 
 
Cu toate aceste investiții – majoritatea fiind realizate chiar prin Strategia de 
Dezvoltare Locală a GAL DUNĂREA DE SUD din perioada 2007-2013 și și actuala 
perioadă 2014-2020 - respondenții de etnie romă au reclamat faptul că nu există 
creșe, cămine, grupuri școlare și colegii. Aceiași respondenți au reclamat faptul că 
există drumuri nemodernizate, podețele și trotuarele fiind inexistente, precum și 
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faptul că, în anotimpurile ploioase, locuințele lor rămân izolate, iar drumurile sunt 
acoperite cu noroi.  
 
Lipsa drumurilor nemodernizate și a trotuarelor este reclamată și de respondenții 
din comuna Pietroșani și Piatra. Respondenții din toate cele 5 localități analizate, 
susțin că sunt tratați adecvat și nediscriminatoriu de reprezentanții administrației 
publice locale, că sunt ascultați și sprijiniți în rezolvarea problemelor.  
 
Majoritatea susțin că le lipsesc veniturile pentru a se susține și a-și susține copii la 
școală, pentru a avea locuințe adecvate, pentru a se racorda la utilități precum 
energie electrică, apă potabilă, nu au locuri de muncă – majoritatea sunt fără 
ocupație și doar foarte puțini sunt muncitori, nu au acces la evenimente culturale, 
că  nu au lideri din rândul comunități. 
 

Capitolul II. Analiza SWOT 
 
ANALIZA SWOT a teritoriului GAL DUNĂREA DE SUD, desprinsă din analiza diagnostic 
a localităților componente cu o populație preponderentă de etnie romă, relevă 
următoarele aspecte importante pentru definirea obiectivelor și priorităților de 
dezvoltare a teritoriului vizat: 
 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Infrastructură rutieră și 

educațională finanțată prin GAL 
DUNĂREA DE SUD, Axa LEADER dar și 
prin alte măsuri din PNDR 2007-2013 
și 2014-2020, precum și din fonduri 
guvernamentale în localitățile cu 
populație majoritară de etnie romă: 
comuna Crângu, comuna Piatra, 
comuna Pietroșani, comuna Traian, 
comuna Smârdioasa; 

 Forța de muncă disponibilă în 
comunitățile de romi este ridicată; 

 Aprecierea pozitivă a persoanelor 
de etnie romă în legătură cu 
tratamentul în mod echilibrat și 
nepărtinitor în raport cu populația 
română; 

 Populație tânără cu vârstă cuprinsă 
între 18-50 ani; 

 Implicarea autorităților publice 
locale în derularea de proiecte și 
investiții pentru integrarea 
populației de etnie romă în 
societate; 

 Inexistența unei situații actualizate 
oficiale a persoanelor de etnie romă din 
localitățile componente teritoriului GAL 
DUNĂREA DE SUD și a situației lor economice 
și sociale: număr de persoane, nivel de 
educație și de trai, nivel de pregătire 
profesională, numărul persoanelor fără 
ocupație, numărul persoanelor care au 
nevoie de asistență medicală etc.; 
 Sărăcie extremă a comunităților de romi; 
 Accesul la canalizare și gaze naturale este  
inexistent; 
 Majoritatea drumurilor interioare și de 
acces nu sunt nu sunt asfaltate, sunt de 
pământ și sunt pietruite; 
 Veniturile obținute sunt insuficiente și dau 
dependență de indemnizații sociale; 
 Lipsa locurilor de muncă dar și a 
calificărilor profesionale; 
 Condiții igienico-sanitare de locuit 
precare; 
 Comunitățile de romi sunt slab sau deloc 
reprezentate la nivelul administrațiilor 
publice locale. 
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 Creșterea capacității membrilor și 
angajaților GAL în planificare 
strategică, accesare și absorbție de 
fonduri nerambursabile care să 
vizeze dezvoltarea locală; 

 Lipsa actelor de identitate și proprietate, 
a cadastrului și în multiple cazuri fără 
autorizație, generează abandon școlar, 
imposibilitatea de a accede  la educație, 
asigurări de sănătate, asistență socială, 
rețea de utilități, etc. 

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 
 Premise crescute pentru elaborarea 

de proiecte și accesarea de fonduri 
nerambursabile la nivelul 
localităților din teritoriul GAL 
DUNĂREA DE SUD pentru incluziunea 
romilor prin programele UE 
finanțate din Fondul Social 
European 2014-2020 și din 
granturile Spațiului Economic 
European (SEE) și Norvegiene care 
reprezintă contribuția Islandei, 
Principatului Liechtenstein și 
Regatului Norvegiei la reducerea 
disparităților economice și sociale 
în Spațiul Economic European în 
perioada 2019-2020; 
 Multiple programe de finanțare 
pentru dezvoltarea comunitară; 
 Disponibilitate și capacitate sporită 
a administrațiilor publice locale din 
localitățile cu populație importantă 
de etnie romă în inițierea și 
realizarea de proiecte cu finanțare 
nerambursabilă; 
 Promovarea unor programe de 
atragere a forței de muncă 
disponibile în comunitățile de romi 
și valorificarea potențialului 
acestora;  
 Cadru legislativ favorabil sprijinirii 
comunităților defavorizate și 
grupurilor vulnerabile, inclusiv a 
persoanelor de etnie romă, la nivel 
local, național și european prin 
strategia guvernamentală și 
strategia europeană pentru 
perioada 2014-2020; 

 Susținere din partea administrației 
publice locale și promovarea 
intereselor comunității; 

 Șansa de a obține locuri de muncă pentru 
populația de etnie romă este limitată și mai 
degrabă sezonieră; 
 Munca la negru și la limita salariului; 
 Emigrarea resurselor umane ale 
comunității către locuri de muncă mai bine 
plătite; 
 Discriminare crescută pe piața muncii; 
 Creșterea nevoii de servicii sociale; 
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 Derularea unor campanii de 
informare în comunitățile de romi 
cu privire la sănătate, educație, 
discriminare și de oportunități 
pentru romi. 

 
 
Din analiza diagnostic a teritoriului și a factorilor interesați, reflectați în Analiza 
SWOT, se disting următoarele nevoi privind integrarea minorității rome la nivelul 
teritoriului GAL DUNĂREA DE SUD în localitățile cu o populație preponderentă de 
etnie romă crescută (Crângu, Traian, Piatra, Pietroșani, Smârdioasa): 
➢ echiparea și dotarea teritoriului cu infrastructură și servicii publice de bază, 
modernă și de calitate, în scopul creșterii calității vieții și nivelului de trai pentru 
toți locuitorii și reducerea eliminării discrepanțelor de nivel de trai între etnii; 
➢ asigurarea și îmbunătățirea accesului egal al populației de etnie romă la educație 
și cultură, asistență socială și sănătate în scopul reducerii și eliminării riscului 
discriminare; 
➢ crearea de mecanisme strategice de sporire a investițiilor locale și încurajarea 
ocupării forței de muncă în rândul angajatorilor; 
 

Capitolul III. Obiectivele planului de dezvoltare 
 
Planul de dezvoltare locală are ca obiectiv general incluziunea persoanelor de etnie 
romă la nivelul teritoriului GAL DUNĂREA DE SUD având la bază elaborarea și 
realizarea de proiecte integrate care să trateze în paralel problemele din mai multe 
domenii în care comunitatea vizată se confruntă cu probleme mai vechi: promovarea 
și asigurarea educației, ocuparea forței de muncă, accesul la sănătate și cultură, 
asigurarea infrastructurii rutiere și edilitare, precum și a condițiilor de locuire la 
același nivel cu populația majoritară, accesul la administrația publică și, implicit, la 
dezvoltare comunitară. Din acest obiectiv general decurg următoarele obiective 
specifice punctuale: 
 
➢ la nivelul educației și culturii: 
 
-identificarea și monitorizarea permanentă a cazurilor de abandon școlar de la 
nivelul fiecărei localități și reducerea decalajului socio-economic între elevii romi și 
restul populației prin prevenirea și eliminarea aspectelor care au condus la 
excluziunea educațională (lipsă de hrană, haine, condiții de locuire, stare de 
sănătate) prin acțiuni de furnizare de suport pentru îmbunătățirea situației 
economice a familiei sau asigurarea de transport gratuit zilnic de acasă la școală a 
elevilor de etnie romă, asigurarea de manuale gratuite etc; 
-reducerea decalajului dintre nivelul de cunoștințe acumulat de copiii aparținând 
minorității rome și copiii aparținând majorității la toate nivelurile prin asigurarea 
infrastructurii școlare de calitate, dar și infrastructurii și a programelor de tip AFTER 
SCHOOL, A DOUA ȘANSĂ precum și a celor de ALFABETIZARE a tuturor persoanelor – 
copii, tineri, adulți – care au părăsit școala de timpuriu, precum și prin cultivarea și 
dezvoltarea identității etno-culturale a populației rome prin educație; 
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-stimularea și sprijinirea, în condiții legale, a persoanelor de etnie romă cu studii în 
domeniul educației în vederea angajării acestora pe piața muncii în special în 
comunitățile cu populație preponderent romă prin facilitarea condițiilor de 
transport, locuit etc; 
 
-sprijinirea activităților, evenimentelor și programelor culturale vizând păstrarea și 
promovarea culturii minorității rome și valorificarea, între altele, a contribuțiilor 
muzicale ale lăutarilor și muzicanților romi prin includerea acestora în cadrul 
activităților școlare, dar și a evenimentelor culturale locale organizate de 
administrația locală pentru precum ZILELE COMUNEI/alte manifestări culturale. 
 
➢ la nivelul sănătății: 
 
-modernizarea infrastructurii de asistență medicală; 
 
-stimularea și sprijinirea, în condiții legale, a persoanelor de etnie romă cu studii în 
domeniul medical, în vederea angajării acestora pe piața muncii inclusiv în 
comunitățile cu populație preponderent romă prin facilitarea condițiilor de 
transport, locuit etc; 
 
➢ la nivelul ocupării forței de muncă: 
 
- stimularea angajatorilor de la nivel local care încadrează persoane aparținând unor 
categorii defavorizate pe piața muncii și stimularea creării de ateliere locale de 
dezvoltare a competențelor profesionale în raport cu nevoile de dezvoltare a 
economiei locale și cu cererea pieței forței de muncă prin acordarea de facilități 
locale; 
- accesare unor programe pentru îmbunătățirea calității forței de muncă corelată cu 
nevoile pieței muncii, cu cerințele de competitivitate și de dezvoltare durabilă, care 
să permită calificare persoanelor de etnie romă.  
 
➢ la nivelul infrastructurii de utilitate publică și de locuire: 
 
-dezvoltarea infrastructurii rutiere și edilitare în comunitățile locale cu populație 
romă defavorizată; 
 
-facilitarea accesului familiilor aparținând minorității rome la racordarea la rețelele 
edilitare de apă potabilă, energie electrică și iluminat public etc, prin crearea, în 
condiții legale, de programe de sprijin cu fonduri de la nivel local sau european; 
-inițierea de programe de dezvoltare și regenerare a condițiilor de locuire la nivelul 
comunităților minorităților rome și implicit de eradicare a habitatelor insalubre 
identificate; 
 
-sprijinirea populației de etnie romă în dobândirea de acte de proprietate prin 
programe de cadastrare și intabulare gratuită a proprietăților imobiliare. 
 
 



 
ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ DUNĂREA DE SUD, 

Judetul Teleorman, Comuna Fântânele, str. Șos. Turnu-Măgurele,nr. 21 
TEL/FAX: 0247 435 417 

Email: dunareadesud@yahoo.com 

Web: www.galdunareadesud.ro 
 

 

15 

 

➢ La nivelul administrației și dezvoltării comunitare: 
 
-identificarea persoanelor fără acte de identitate și fără certificate de stare civilă în 
scopul înregistrării în registrele de stare civilă a actelor și faptelor de stare civilă 
aferente acestora, precum și procurării certificatelor de stare civilă și a actelor de 
identitate, fără de care persoanele de etnie romă sunt private de accesul egal la 
educație, asistență socială, sănătate, locuire, ocupare etc; 
 
-cooptarea și angajarea, în condițiile legale în vigoare, de experți locali de etnie 
romă pentru rezolvarea problemelor persoanelor aparținând minorității rome, în 
special în activitățile de asistență socială, urbanism și dezvoltarea teritoriului; 
 
-introducerea în programele de pregătire a specialiștilor în administrație publică, 
asistență socială, sănătate, învățământ etc., a unor module didactice referitoare la 
istoria, cultura și situația socioeconomică a cetățenilor români aparținând minorității 
rome. 
 
Toate aceste obiective specifice trebuie să se regăsească punctual atât în strategiile 
de dezvoltare locală a localităților GAL DUNĂREA DE SUD pentru perioada 2014-2020, 
revizuite, astfel încât să genereze proiecte concrete de dezvoltare locală pentru 
incluziunea persoanelor de etnie romă din teritoriul GAL DUNĂREA DE SUD, cât și în 
viitoarele strategii ce vor fi elaborate pentru următoarea perioadă de programare 
financiară 2021-2027 a Uniunii Europene. 
 
Chiar în perioada 2019-2020 toți factorii interesați din teritoriul GAL analizați – 
administrații publice locale, persoanele de etnie romă, precum și GAL DUNĂREA DE 
SUD – au șansa să creeze parteneriate pentru rezolvarea unora dintre problemele cu 
care se confruntă populația minoritară romă prin inițierea cu celeritate a unor 
proiecte din fondurile nerambursabile, prin care sunt promovate: 
-proiecte vizând creșterea accesului persoanelor de etnie romă la servicii din 
domeniile asistenței sociale, educației, ocupării, sănătății și locuirii, precum și 
creșterea calității acestor servicii; 
 
-proiecte vizând creșterea calității serviciilor furnizate de centrele educaționale/ 
after school/ de zi existente, care lucrează cu un procentaj ridicat de copii și tineri 
romi, prin dezvoltarea resurselor umane, pilotarea unor metodologii noi, inovative 
de furnizare și evaluare a serviciilor, realizarea de schimburi de experiență etc., în 
paralel cu implementarea unor acțiuni de abilitare a romilor și de combatere a 
discriminării la nivel local; 
 
-Sunt încurajate să depună proiecte entitățile publice cu atribuții în domeniile 
menționate (inclusiv asociațiile de autorități locale), ONG-urile furnizoare de 
servicii, în parteneriat cu organizații reprezentative pentru comunitățile de romi, 
instituțiile de învățământ superior din domeniul socio-educațional, în parteneriat cu 
autoritățile locale din UAT-urile unde funcționează aceste centre. 
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Capitolul IV. Planul de acțiune pentru perioada 2021-2027 
 
Având în vedere realitatea actuală și provocările cu care se confruntă toți factorii 
interesați, așa cum acestea au fost prezentate în capitolele anterioare, Planul de 
dezvoltare locală pentru incluziunea romilor la nivelul teritoriului GAL DUNĂREA DE 
SUD are în vedere aplicarea abordării LEADER: dezvoltarea locală, de jos în sus, prin 
implicarea comunității și a factorilor direct interesați de la nivel local, va rezolva de 
o manieră mult mai rapidă, concretă și eficientă, în interesul tuturor părților, 
problemele actuale cu care se confruntă teritoriul. Pentru aceasta se impune a fi 
luate câteva măsuri, în localitățile cu un număr relevant de persoane de etnie romă: 
Crângu, Pietroșani, Piatra, Traian, Smârdioasa. 
 
Prima măsură o reprezintă instituirea unui parteneriat local permanent cu societatea 
civilă prin implicarea directă a liderilor comunităților de etnie romă locali și/sau a 
reprezentanților ONG-urilor cu activitate și responsabilitate în domeniul vizat, în 
actul administrativ, în toate etapele de intervenție publică. Acest parteneriat are 
rolul de a genera toate celelalte măsuri, acțiuni și proiecte de dezvoltare locală 
pentru integrarea minorității rome. 
 Fără acest parteneriat, toți factorii interesați vor acționa ca și până acum, 
dispersat, incoerent, ineficient, fără a putea obține rezultate rapide, concrete pe 
termen mediu și lung iar incluziunea cetățenilor romi va rămâne doar la nivel de 
deziderat. 
Însă, pentru ca acest parteneriat să fie inițiat, dezvoltat și consolidat pe termen 
lung, factorii interesați trebuie să țină cont de următoarele aspecte, relevate în 
primul rând în Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români 
aparținând minorității rome pentru perioada 2014-2020 al cărei obiectiv este 
reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială cu 
580.000 persoane până în 2020 prin politici publice naționale și locale, dar și prin 
accesarea și utilizarea eficientă a fondurilor europene și a altor instrumente 
financiar de sprijinire a comunităților mai puțin dezvoltate, aici fiind inclusă și 
minoritatea romă: 
➢ înţelegerea dezideratului intervenţiei publice pentru îmbunătăţirea situaţiei 
romilor, nu doar din considerente care ţin de justiţia şi protecţia socială, dar şi din 
considerente care se raportează la dezvoltarea economică şi socială durabilă a 
României - resursa umană furnizată de populaţia romă, una din cele mai tinere din 
UE, căpătând o miză foarte importantă, în contextul actual al reducerii natalității și 
implicit a forței de muncă; 
 
➢ asigurarea eficienţei şi eficacităţii intervenţiei publice pentru îmbunătăţirea 
situaţiei cetăţenilor români aparținând minorității rome printr-o abordare integrată, 
având ca prioritate incluziunea educaţională şi creşterea egalităţii de şanse 
educaţionale pentru toți copiii; 
 
➢ intervenţie adaptată particularităţilor sociale care caracterizează unele 
subgrupuri ale minorităţii rome, luând în calcul clivajele socio-economico-culturale 
din interiorul acestei minorități. 
Având în vedere oportunitățile de finanțare actuale și viitoare pentru incluziunea 
romilor în vederea unei dezvoltării locale integrate, este necesar să se țină cont de 
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aceste aspecte și chiar să fie transpuse imediat în programul de lucru al fiecărei 
administrații publice locale și/sau în strategiile de dezvoltare locală prin revizuirea 
acestora prin hotărâri ale consiliilor locale, după caz, dar și în Strategia de 
Dezvoltare Locală a GAL DUNĂREA DE SUD pentru următoarea perioadă de finanțare, 
respectiv 2021-2027, prin acțiuni coerente și proiecte concrete distincte de integrare 
a etnicilor romi vizând eliminarea diferențelor și discrepanțelor ce țin în primul rând 
de nivelul și condițiile de trai de la nivelul teritoriului. 
În consecință Planul de dezvoltare locală pentru incluziunea romilor la nivelul 
teritoriul GAL DUNĂREA DE SUD, conține un set de măsuri minimale care să conducă 
la atingerea obiectivului general și a obiectivelor specifice prezentate în capitolul 
anterior. Măsurile vizează toți factorii interesați care vor trebui să  acționeze în 
parteneriat pentru implementarea în condiții optime a planului de dezvoltare. 
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