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NEWSLETTER 
CISPER Centru – Tîrgu‐Mureș 

5 octombrie 2011 
 

  În  luna  septembrie  2010  a  fost  demarat  proiectul    “Crearea  şi  funcţionarea 
structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială 
pentru persoanele de etnie romă” – ID 62509,   cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013,  cu o perioadă 
de implementare de 36 de luni. 
  Proiectul  este  implementat  de  către  Asociaţia  Pakiv  România,  în  parteneriat  cu 
Asociaţia  Amare  Prhala  Cluj  Napoca,  Asociaţia  Divers  Tîrgu  Mureş,  Agenţia  pentru 
Dezvoltarea  Resurselor  Umane  Pro  Diversitate  Bucureşti  şi  Mesogeiako  Symvouleftiko 
Systema S.A. Atena. 
  Printre obiectivele acestui proiect se numără: 
  ‐  facilitarea accesului romilor pe piaţa forţei de muncă; 
  ‐  furnizarea de servicii de asistenţă socială primară; 
  ‐  facilitarea accesului romilor la serviciile și prestațiile sociale asigurate de stat;    
  ‐  combaterea  excluziunii  sociale  trăite  de  romi mai  frecvent  decât  de  către  alte 
grupuri.  
  Activitatea  propriu‐zisă  cu  beneficiarii 
proiectului  a  demarat  în  luna  aprilie  2011  de 
Ziua  Internațională  a  Romilor  c   o conferință 
intitulată ” erspectivele ocupaționale ale romilor” 
și un eveniment cultural prin care s‐au prezentat
meșteșuguri, cântece  și dansuri  rome. Cu această 
ocazie,  a  fost  inaugurat  și  Centrul  de  Incluziun
Socială pentru Persoanele de Etnie Romă prin car
376  de  persoane  de  etnie  romă  au  beneficiat 
informații  și  consiliere  privind  obținerea  actelor 
identitate,  locurile de  muncă  vacante,  respec
asistență  în  realizarea  CV‐urilor  și  îndrumare  că
cursuri  de  formare.  Dintre  aceștia,  un  număr  d
persoane au obținut un loc de muncă.  
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Activitatea  de  informare  și  conștientizare 

a fost d

 perioada 7 ‐ 21 iunie 2011, Campania de 
Inform

 

Sîngeorgiu
Mureş. 

campaniei a fost informarea elevilor de etnie ro

i

 fost informaţi 205 
materiale informative (pliante şi fluturaşi campan
se conf

La  şedinţa  publică  de  repartizare  a 
locurilor  speciale  s‐au  prezentat  69  de  elevi 
romi, d

erulată prin două campanii. 
 
În
are pe Educaţie ”Acum ai o  şansă  în plus, 

învaţă  mai  departe!”  prin  Caravana  Locurilor 
speciale s‐a deplasat  în comunităţile de  romi din 
Glodeni,  Band,  Grebenişu  de  Câmpie,  Băgaciu, 
Iernut,  Luduş,  Tîrnăveni,  Ogra,  Sînpaul  şi 

 de 

din clasele a VII‐a, respectiv a VIII‐a  şi a părinţilor
acestora despre necesitatea   continuării educaţiei
formale  și  importanţa  participării  tuturor  copiilor
la procesul educațional  începând cu grădinița. S‐a
subliniat  faptul  că  accesul  la  educaţ e  reprez ntă
fundaţia unui viitor mai bun, purtându‐se discuții
în  jurul  beneficiilor  finalizării  ciclului  liceal,  elevii
primind informaţii despre modalităţile de accesare
a burselor de studii. 

 
În cadrul campaniei au

Scopul 
mă 

 
 
 
 

i  
 
 
 

elevi și 67 de adulţi, au fost distribuite 300 
ie) şi au fost identificate probleme cu care 

runtă comunităţile. 
 

intre aceştia 13 au fost elevi din şcolile 
unde s‐a făcut  informare  în Campanie. Aceştia 
au  optat  în  general  pentru  licee  care  le  vor 
oferi  la  sfârşitul  celor  patru  ani  de  studii  și 
calificări  în  anumite  meserii.  Tot  în  cadrul 
campaniei  au  fost  consiliaţi  şi  informaţi  4 
liceeni,  3  dintre  aceştia  dorind  să  urmeze 
cursurile Facultăţii de Medicină şi Farmacie din 
Tîrgu  Mureş.    Doi  dintre  aceștia  au  finalizat 
demersurile 
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În urma informațiilor adunate în cadrul primei campanii  se poate afirma că în clasele 

primare

 perioada 1 august  ‐ 31 august 2011, 
s‐a  de
n A

ampania  a  fost  implementată  în 
comun n

C t

Petelea,  Reghin,  Sângeorgiu  de  Mureş, 
Sânpaul,  Târnăveni,  Zau  de  Câmpie  şi  Tîrgu 

  a d o

fic
i

În urma campaniei, 155 de adulţi au  SPER Centru. 
Un număr de 209 persoane au primit  informaţii despre accesul  la  serviciile de  sănătate  şi 
mulţi al

ersoanelor  de  etnie  romă  la  serviciile 
medica  gratuite prin care au  fost chestionați 127 de persoane de etnie  romă. Concluzia 
studiul

 sunt înscriși și se prezintă un număr însemnat de copii romi, care însă dispar de pe 
băncile școlilor,  în clasele a VII‐a și a VIII‐a rămânând între doi și cinci elevi.  

 
În
sfășurat  Campania  de  informare  şi 

co ştientizare “ ccesul la sănătate este dreptul 
fiecăruia” destinată persoanelor de etnie romă. 

 
C
ităţile  de  romi  di   Acăţari,  Band, 

Băgaciu,  Bogata,  risteş i,  Fărăgău,  Glodeni, 
Grebenişu  de  Câmpie,  Iernut,  Luduş,  Ogra, 

Mureş  şi a  vizat  tât  familiile  e  r mi  din 
comunităţile  menţionate,  cât  şi  instituţiile 
publice,  mediatorii  sanitari,  mass  media  şi 
organizaţiile  neguvernamentale.  Scopul 
campaniei  a  fost  de  a  informa  populaţia 
despre  bene iile  oferite  de  asigurarea  de 
sănătate  ş   despre  modul  în  care  serviciile 
sanitare gratuite pot fi accesate. 

 
fost  informaţi despre serviciile CI

ţii au fost informaţi prin intermediul mediatorilor sanitari şi a medicilor de familie din 
comunităţi.  Au  fost  distribuiţi  1500  de  fluturaşi  ‐  Campania  pe  sănătate,  1100  fluturaşi 
CISPER Centru, respectiv 60 de afişe CISPER Centru. 

 
S‐a  realizat  și  un  studiu  privind  accesul  p
le
ui este că dreptul  la servicii publice de sănătate există,  însă un număr  însemnat de 
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persoane nu uzează de acest drept, astfel peste 60% din respondenți nu au  folosit servicii 
medicale publice în ultimul an. 

 
   prezent  se desfășoară   o Campanie de  informare care are drept  scop  facilitarea 

acc ul

că 

ilor  despre  existența  unei  baze  de  date  detaliată  a  CISPER 

a  membrilor  comunităților  grupului  țintă  despre  mecanismul  de 

ării beneficiarilor; 
 Persoane de Etnie 

CISPER  Centru  Tîrgu Mureș  desfășoară  și  o  Activitate  de 

  Centru  Tîrgu  Mureș  desfășoară 
ctivităț

u .

Tot  în  cadrul  Unității  culturale  se  desfășoară  activități 
cultural alorizarea  elementelor  culturii 

Informații despre activitățile CISPER Centru Tîrgu‐Mureș și în general despre proiect se găsesc pe 

pagina web:  www.divers.org.ro

În
es ui pe piața muncii a persoanelor de etnie romă. Printre obiective se numără și: 

 inițierea unei colaborări  între CISPER Centru și firme care pot oferi  locuri de mun
beneficiarilor noștri; 

 informarea  angajator
Centru la care pot avea acces pentru găsirea angajaților potriviți  locurilor de muncă 
vacante; 

 informare
funcționare al pieței locurilor de muncă; 

 medierea locurilor de muncă în vederea angaj
 promovarea  serviciilor oferite de Centrele de  Incluziune pentru

Romă. 
 
 
informare  în cadrul  instituțiilor publice referitor  la serviciile CISPER 
Centru  și  la problemele  cu  care  se  confruntă persoanele de etnie 
romă din județul Mureș. 
  De  asemenea,  CISPER
a i de promovare a culturii prin Unitatea culturală înființată în 
cadrul  Centrului.  Unitatea  culturală  a  găzduit  două  expoziții  de 
fotografii,  prima  intitulându‐se  ”Muncind…”  iar  a  doua 
”Meșteșug ri rome”   
 

e  conform  unui  program  prestabilit  prin  care  se  dorește  v
rome. Este  în curs de  realizare un curs online de  limba  rromani pentru  începători. CISPER Centru 
organizează, în data de 9 octombrie 2011, la Reghin, un concurs pentru tineri lăutari cu ocazia Zilei 
Lăutarului Rom.  
 

/ și www.cis‐rom.ro.  


