
Titlul proiectului  „Reglementarea situaţiei privind punerea în 
legalitate a cetăţenilor de etnie romă care 
constituie cazuri sociale” – PHARE RO 
2005/017-553.01.01.19” 

Perioada 12 luni începând cu data de 18.01.2008 
Buget (in Euro) 50.000 de Euro 
Finanţatori (daca este cazul) 45.000 de Euro  UE+ SGG; 5.000 de Euro co-

finanţare din partea solicitantului  
Parteneri (daca este cazul) Un număr de 10 parteneri, după cum urmează:  

Primăria Năsăud, Primăria Sângeorz-Băi, Primăria 
Ilva-Mică, Primăria Dumitra, Primăria Nimigea, 
Primăria Chiuza, Primăria Nuşeni, ONG de etnie 
romă „Maytrey”, Serviciul Public Comunitar 
Judeţean de Evidenţă Informatizată a Persoanei 
Bistriţa-Năsăud, Consiliul Judeţean Bistriţa-
Năsăud. 

Zona in care a fost implementat  Regiunea de Dezvoltare Nord Vest, Judeţul Bistriţa 
– Năsăud, oraşul Năsăud, oraşul  Sângeorz-Băi, 
comuna Ilva-Mică, comuna Dumitra, comuna 
Nimigea, comuna  Chiuza şi comuna Nuşeni. 

Obiective  Obiectivul general: - îmbunătăţirea situaţiei 
rromilor în vederea incluziunii sociale a cetăţenilor 
de etnie romă din punct de vedere al actelor de 
stare civilă şi al actelor de proprietate, precum şi al 
accesului la serviciile publice sau pe piaţa muncii. 
Obiective specifice: 
1. Reducerea semnificativă a numărului cetăţenilor 
de etnie romă (50%) fără acte de identitate şi/sau 
stare civilă; 
2. Punerea în legalitate a familiilor de romi 
beneficiare ale proiectului (55 de familii) din punct 
de vedere al actelor de proprietate referitoare la 
locuinţă şi a terenului aferent acestuia; 
3. Formarea de parteneriate şi lucru în echipă între 
autorităţile locale şi între acestea şi societatea civilă; 
4. Realizarea unui studiu legat de situaţia de facto a 
cetăţenilor de etnie romă în legătură cu problemele 
reale din comunităţile partenere; 
5. Consilierea cetăţenilor de etnie romă ( cca. 200 
de cetăţeni consiliaţi direct şi cca. 200 de cetăţeni 
consiliaţi indirect) pentru integrarea în comunităţile 
în care trăiesc, cu privire la accesul acestora la 
serviciile publice şi pe piaţa muncii. 

Activităţi principale 1. Întocmirea de acte de identitate şi de stare 
civilă: a) eliberare acte de stare civilă; b) eliberare 
cărţi de identitate. 
2. Întocmirea de acte de proprietate:  a) 



expertiză pentru înscrierea în cartea funciară a 
terenului; b) plan de situaţie necesar întocmirii 
documentaţiei; c) plan de încadrare în zonă; d) 
avizare tehnică; e) înscriere teren; f) cadastru. 

Categorii beneficiari Cetăţenii de etnie romă din 7 comunităţi locale, 
după cum urmează: oraşul Naşaud, oraşul 
Sângeorz-Băi, comuna Ilva-Mică, comuna 
Dumitra, comuna Nimigea, comuna Nimigea, 
comuna Chiuza şi comuna Nuşeni. 

 


