
 

Un viitor mai bun prin eforturi comune în municipiul Roșiorii de Vede 

 

 
Data începere: 21 AUG 2017 

 

Data finalizare: 20 AUG 2020 

 

Valoarea totala proiect: 15,108,528.44 LEI 

Valoare eligibila proiect: 15,108,528.44 LEI 

Valoare eligibila beneficiar: 3,677,856.11 LEI 

Valoare sprijin beneficiar: 3,677,856.11 LEI 

 

Obiective 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il reprezinta reducerea numarului de persoane aflate in risc de 

saracie si excluziune sociala din zonele marginalizate ale Municipiului Rosiorii de vede, judetul Teleorman, 

prin implementarea de masuri integrate, ce vizeaza educatia, ocuparea, sanatatea, locuirea si implicarea 

civica. Atingerea obiectivului general al prezentului proiect contribuie la atingerea obiectivului general al 

POCU, deoarece activitatile proiectului conduc la asigurarea de oportunitati sporite si dezvoltarea resurselor 

umane din zonele marginalizate ale Municipiului Rosiorii de Vede prin cresterea accesului la un sistem de 

educaþie si formare profesionala de calitate, stimularea ocuparii, stimularea participarii sociale, reducerea 

saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului la servicii de sanatate si prin imbunatatirea 

conditiilor de locuire pentru un numar de 565 de persoane. OS.1. Scaderea riscului de abandon scolar si 

imbunatatirea accesului la educatie in zonele marginalizate ale Municipiului Rosiorii de Vede, prin oferirea 

de servicii educationale (consiliere scolara, programe de tip scoala dupa scoala, activitati extracuricculare) 

si sprijin material unui numar de 215 prescolari si elevi. 

 

OS.2. Dezvoltarea capacitatii locuitorilor din zonele marginalizate ale Municipiului Rosiorii de Vede de se 

integra pe piata muncii si 

adaptarea competentelor acestora la cerintele pietei muncii prin furnizarea de servicii de consiliere, formare 

profesionala, mediere unui numar de 340 de persoane. OS3. Stimularea dezvoltarii de activitati 

antreprenoriale de catre locuitorilor din zonele marginalizate ale Municipiului Rosiorii de Vede, prin 

organizarea unor cursuri de Competente Antreprenoriale, la care vor participa un numar de 336 persoane si 

prin finantarea unui numar de 10 noi afaceri. OS4. Imbunatatirea accesului locuitorilor din zonele 

marginalizate ale Municipiului Rosiorii de Vede la serviciile medicale, prin oferirea de consultatii medicale 

si de sesiuni de informare asupra metodelor de preventie a bolilor unui numar de 565 de persoane si prin 

infiintarea unui centru de planning familial. OS5. Imbunatatirea conditiilor de locuire in zonele zonele 

marginalizate ale Municipiului Rosiorii de Vede, prin reabilitarea unei numar de 40 de locuinte.  

 

OS6. 

Imbunatatirea situatiei legale a locuitorilor din zonele marginalizate ale Municipiului Rosiorii de Vedprin 

oferirea de asistenta juridica in reglementarea actelor (acte de proprietate, acte de identitate, acte pentru 

obtinere drepturi) unui numar de minim 10 persoane.  

 

OS7. 

Cresterea coeziunii sociale intre locuitorii zonelor marginalizate ale Municipiului Rosiorii de Vede si 

imbunatatirea imaginii acestor zone prin derularea unei campanii de animare comunitara, ce include 

intalniri, activitati de voluntariat si organizarea unui cross anual. 

 

Rezultate  

-Reducerea riscului de abandon scolar se va realiza prin angrenarea unui numar de 215 elevi si prescolari 

in activitati de consiliere 

scolara (oferita atat lor cat si parintilor/tutorior, pentru o abordare integrata a problemei), in activitati de tip 

scoala dupa scoala, in activitati extracurriculare (excursii si tabere scolare), in activitati ce vizeaza 

dezvoltarea personala si educatia financiara a elevilor, in activitati menite sa trezeasca interesul pentru 



educatie; -Nevoii de iesire din situatia de deprivare materiala si de integrare pe piata muncii i se va raspunde 

prin oferirea de servicii ocupationale complexe unui numar de 340 de adulti, menite sa sporeasca nivelul 

de ocupabilitate al acestora. -Nevoii de iesire din situatia de deprivare materiala i se va raspunde si prin 

oferirea de asistenta juridica in vederea reglementarii actelor pentru un numar de minim 10 persoane, 

discutiile avute cu membrii comunitatilor relevand faptul ca lipsa anumitor documente ii impiedica sa 

obtina drepturi care le-ar putea creste nivelul de trai. -Nevoilor din domeniul sanatatii li se vor raspunde 

prin oferirea in cadrul proiectul de servcii medicale celor 565 membri ai GT si prin infiintarea unui cabinet 

de planning familial, de a carui servicii se estimeaza ca se vor bucura min 300 de pers ale GT -Imbunatatire 

conditiilor de locuire si satisfacerea nevoilor exprimate in acest sens de catre rezidentii zonelor 

marginalizate se va realiza prin oferirea de servicii de reabilitare pentru un numar de 40 de locuinte. 

-Cresterea nivelului de coeziune sociala si imbunatatirea imaginii zonelor marginalizate se va realiza prin 

derularea unei campanii de animare comunitara (intalniri, activitati sprtive, activitati de voluntariat, 

activitati de promovare a egalitatii de sanse), ce ii va angrena pe toti cei 565 de membri ai GT. Prin 

activitatile propuse, proiectul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare si rezultat asumati de 

Romania prin POCU: 4S43,4S43.2,4S37,4S38,4S44.2,4S39,4S45,4S41. Totodata, proiectul contribuie si 

la indeplinirea obiectivelor documenteleor strategice ale Romaniei in ceea ce priveste resursele umane si 

integrarea sociala. Proiectul este relevant pentru SN privind Incluziunea Sociala a Persoanelor cu 

Dizabilitaþi 2014-2020, raspunzand directiilor strategice “Accesibilitate”, „Participare”, „Egalitate” prin 

informarea persoanelor din GT asupra drepturilor pers. cu dizabilitaþi in cadrul activitatii A.9, „Ocupare”, 

prin constientizarea si sensibilizarea opiniei publice cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilitaþi 

privind încadrarea în munca a persoanelor cu dizabilitaþi si prin dezvoltarea unor servicii de informare, 

orientare si consiliere profesionala pentru persoanele cu dizabilitaþi, „Sanatate”, prin asigurarea accesului 

persoanelor cu dizabilitaþi la îngrijire medicala, in cadrul A.6, „Educatie” prin oferirea de servicii de 

consiliere, orientare scolara, acces la program after school unui numar de minim 3 copii cu dizabilitati. 

Proiectul raspunde Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetaþenilor Români aparþinând 

Minoritaþii Romilor 2012-2020, incluzand in grupul tinta un numar de minim 29 de persoane de etnie roma 

(5,1%), ce vor avea acces, in functie de categoria de varsta, la toate activitatile proiectului. 

Astfel, se contribuie la directia de actiune „Educatie” a strategie, prin Cresterea ponderii elevilor romi care 

beneficiaza de suport în cadrul unor programe de tip ”scoala dupa scoala” (pregatire teme + hrana), in cadrul 

activitatii A.3, la directia de actiune, „Ocuparea fortei de munca” prin oferirea de consiliere, mediere, 

formare profesionala, sanse egale la concursul de planuri de afaceri in vederea obtinerii de finantari pentru 

demararea de activitati antreprenoriale persoanelor de etnie roma in cadrul A.4 si A.5., la directia de actiune 

„Sanatate” prin oferirea de servicii medicale si sesiuni de informare asupra unui stil de viata sanatos celor 

29 pers. de etnie roma (A.6.), directia de actiune „Locuire”, persoanele de etnie roma putand beneficia de 

imbunatatirea conditiilor de locuire (A.7) Proiectul raspunde SN pentru Protecþia si Promovarea 

Drepturilor Copilului 2014 – 2020 prin participarea in GT a proiectului a 2015 elevi si prescolari, care vor 

beneficia de consiliere educationala (atat ei cat si parintii / tutorii lor), activitati educationale de tip scoala 

dupa scoala, activitati extrascolare, servicii medicale si sesiuni de informare asupra unui stil de viata sanatos 

(A.3; A.6). Astfel, se va asigura cresterea accesului copiilor la educaþie, dezvoltarea competenþelor 

parentale în ceea ce priveste cresterea, îngrijirea si educarea copiilor, se va asigura cresterea accesului 

copiilor la servicii de sanatate de tip preventiv si curative, directii de actiune vizate de strategia anterior 

enuntata. Totodata, proiectul prevede actiuni care sa determine dezvoltarea de atitudini pozitive în familie 

si societate, faþa de copiii cu dizabilitaþi, combaterea atitudinii negative a societaþii faþa de romi, în general 

si faþa de copiii romi în special (A.9.) 

 

 Proiectul este sinergic cu SN privind Reducerea Parasirii Timpurii a colii, contribuind la atingerea 

obiectvelor Pilonului 1: Asigurarea accesului la educaþie si la o educaþie de calitate pentru toþi copiii si 

Pilonului 2: Asigurarea finalizarii învaþamântului obligatoriu de catre toþi copiii, prin activitatile de 

consiliere, activitati educationale de tip scoala dupa scoala, activitati extrascolare, activitati cu prescolarii 

(derulate in cadrul A.3 cu un numar de 215 copii), menite sa reduca abandonul scolar. Proiectul contribuie 

la indeplinirea obiectivelor SN pentru Promovarea Îmbatrânirii Active si Protecþia Persoanelor Vârstnice 

pentru perioada 2015-2020 prin includerea in GT a proiectului a persoanelor varstnice si prin promovarea 

participarii acestora la activitaþi sociale si sportive, in cadrul A.9, prin imbunataþirea accesului la servicii 

de sanatate pentru persoanele vârstnice din comunitaþile marginalizate prin oferirea de servicii medicale in 

cadrul A.6 si prin furnizarea de servicii personalizate de consiliere si orientare în cariera sau de plasare pe 

piaþa muncii pentru lucratorii/somerii vârstnici aflaþi în cautarea unui loc de munca, crearea unei baze de 



date privind oferta de locuri de munca pentru lucratorii vârstnici, in cadrul A.4. Oferirea de servicii medicale 

unui numar de 565 de membri ai comunitatilor defavorizate (A.6.) se subscrie in totalitate obiectivelor SN 

de Sanatate 2014-2020, care prevede constientizarea si educarea populaþiei privind soluþiile eficace cu 

caracter preventiv (primar, secundar sau terþiar, reducerea poverii prin boli netransmisibile evitabile, 

dezvoltarea infrastructuri adecvate în vederea reducerii inechitaþii accesului la serviciile de sanatate. 

 

Activități finanțate 

A.1. Activitati specifice managementului de proiect A.2. Selectia, monitorizarea si coordonarea grupului 

tinta participant la activitatile 

proiectului, altele decat cele educationale A.3. Derularea unui program complex de masuri de sprijin pentru 

cresterea accesului si 

participarii la educatie A.4. Derularea unui program integrat de servicii active de ocupare A.5. Derularea 

unui program de stimulare a ocuparii pe cont propriu si a dezvoltarii antreprenoriale A.6. Furnizarea de 

servicii medicale membrilor comunitatii defavorizate A.7. Imbunatatirea conditiilor de locuire ale 

membrilor comunitatii defavorizate A.8. Acordarea de asistenta juridica pentru reglementari acte 

A.9. Derularea unei campanii de animare 

 


