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Acte de identitate pentru comunităţile de romi din Bucureşti
Romani CRISS, în parteneriat cu Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor –
sector 6, a lansat proiectul „Şanse egale pentru comunităţile de romi – actele de identitate, o
necesitate”, al cărui scop este îmbunătăţirea accesului cetăţenilor români de etnie romă la serviciile
publice şi conştientizarea cetăţenilor cu privire la importanţa actelor de identitate şi de stare civilă.
Principalele activităţi ale proiectului includ:
 desfăşurarea unei campanii de Informare - Educare - Comunicare (IEC) în sectorul 6, Bucureşti,
pe o perioadă de 9 luni, pe baza unei strategii IEC în problematica actelor de identitate, de stare
civilă, dar şi în domeniul locuirii, educaţiei, sănătăţii şi discriminării. Prin intermediul campaniei
vor fi oferite informaţii în legătură cu importanţa documentelor de identitate şi de stare civilă şi
se va oferi şi sprijin direct/asistare directă în obţinerea actelor de identitate şi a certificatelor de
naştere.
 înfiinţarea unei linii speciale TelVerde care va putea fi accesată gratuit de către persoanele care
întâmpină probleme sau nu au informaţii despre modul de obţinere a actelor de identitate, de
stare civilă sau locative, dar şi în domenii precum educaţia, sănătatea, discriminarea sau
încălcări ale unor drepturi. Aceste persoane vor beneficia de consiliere/asistenţă gratuită din
partea echipei proiectului.
 elaborarea unui plan de măsuri care să cuprindă o analiză a modului de aplicare a legislaţiei şi
propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ şi/sau a normelor de aplicare a legislaţiei. Planul
va fi dezbătut în cadrul unei mese rotunde.
Se estimează ca beneficiari 300 de cetăţeni consiliaţi în cadrul campaniei, 100 de familii din
sectorul 6 Bucureşti, cărora li se vor întocmi acte de identitate şi/sau proprietate şi 1000 de
persoane care vor beneficia de serviciile oferite de Biroul de Consiliere şi Asistenţă Socială.
Proiectul se desfăşoară în cadrul programului PHARE RO 2005/017 – 553.01.01 „Accelerarea
Implementării Strategiei Naţionale pentru Îmbunătăţirea Situaţiei Romilor”. Bugetul total al
proiectului este de 53.718 Euro, din care 44.700 Euro reprezintă contribuţia financiară a Uniunii
Europene şi a Guvernului României.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi domnului Adrian Vasile, coordonator
proiect – adi@romanicriss.org.

Pentru eventuale informaţii şi sesizări referitoare la proiectele PHARE, contactaţi cfcu.phare@mfinante.ro.
Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări.
Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de
ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând
diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să
împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările finantate de Proiect şi popoarele de
dincolo de graniţele ei.

