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MATERIAL INFORMARE 

-lansare proiect- 

26.08.2022 

  

UAT Comuna Cata, in calitate de Promotor de proiect, a semnat in data de 

19.07.2022, Contract de finantare Nr. 1/19.07.2022/SEE cu Fondul Român de 

Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program, cu scopul implementării 

proiectului „Sprijinirea incluziunii copiilor romi prin îmbunătățirea condițiilor de 

educație din comuna Cața”, cod PNR005 

Proiectul beneficiază de un grant în valoarea de 49.196,22 € oferit de Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia prin Granturi SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală, 
Schema de granturi mici “INTERVENȚII PRIORITARE PENTRU COMUNITĂȚILE 
ROME”, Operator de Program Fondul Român de Dezvoltare Socială. 
 Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni începând cu 01.08.2022. 
 

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea condițiile de educație ale 
copiilor ce provin din comunitățile dezavantajate cu preponderenta de etnie roma și de a 
promova incluziunea lor socială și educațională 
 
 Obiectivele specifice vor fi: 
OS1. Imbunătățirea accesului și calitatii serviciilor educaționale pentru preșcolarii 
din comuna Cața.  
 

Activitati care contribuie la obiectivul specific 1: 

- Dotarea unui numar de 6 clase de gradinita cu mobilier: Scaun copii, Catedra cu 
doua casetiere, Masuta copii, Cuier modular, Bancuta vestiar, Dulap vestiar cu 
cusete, Scaun ergonomic, Fotoliu PUF tip minge 

- Dotarea unui numar de 6 clase de gradinita cu echipamente IT: Router wireless, 
Tableta grafica, Laptop, Videoproiector, Tabla interactiva, Ecran proiectie, Sistem 
audio,  

- Dotarea celor 4 corpuri de cladire ale gradinitelor cu imprimanta si frigider. 
 

OS2. Creșterea gradul de incluziune al prescolarilor romi în comunitate 
 

Activitati care contribuie la obiectivul specific 2: 

- Realizarea actiunilor de educatie sanitara si distribuirea produselor de igiena 
personala inclusiv produse specifice de stopare a raspandirii infectiei cu SARS-
COV2. 

- Desfasurarea orelor de film cu joc de rol. 
- Desfasurarea actiunilor de mediu, ecologizare si plantare copaci. 
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OS3. Sprijinirea femeilor rome in procesul de integrare in societate 
 

Activitati care contribuie la obiectivul specific 3: 

- Realizarea actiunilor de educatie sanitara si distribuirea produselor de igiena 
personala/familiala inclusiv produse specifice de stopare a raspandirii infectiei cu 
SARS-COV2 

- Realizarea unei actiuni de alfabetizare digitala a femeilor rome 
 

 Grupul țintă este reprezentat de: 

- 60 de copii prescolari din care 50 romi  
- 20 femei din care 10 femei rome. 

 
Activitatile si Rezultatele concrete ale implementarii proiectului vor fi: 
 

1 Achizitia de mobilier pentru 6 clase de gradinita: 
- Scaun copii - 100 buc  
- Catedra cu doua casetiere - 6 buc  
- Masuta copii - 100 buc  
- Cuier modular - 12 buc  
- Bancuta vestiar - 12 buc  
- Dulap vestiar cu 5 cusete  
- Scaun ergonomic - 6 buc  
- Fotoliu PUF tip minge - 24 buc 

 

2. Achizitia a 4 frigidere pentru pastrarea produselor perisabile ce se 
distribuie in cadrul programului „laptele si cornul” 
 

3. Achizitia de aparatura electronica si IT pentru activitatile didactice din cele 
6 clase de gradinita: 
- Router wireless - 6 buc  
- Tableta grafica - 6  buc  
- Laptop - 6 buc  
- Videoproiector - 6 buc  
- Tabla interactiva - 6 buc  
- Ecran proiectie - 6 buc  
- Imprimanta - 4 buc  
- Sistem audio - 6 buc  

 

4 Educatie pentru protectia mediului si ecologizarea comunei Cata. 
Aceasta activitate va avea doua etape: 

1. Prima etapa va consta in realizarea unui curs de 1 ora in cadrul caruia copiilor li 
se va explica ce inseamna sa pretejezi mediul inconjurator, care sunt beneficiile 
protejarii acestuia dar si ce efecte negative poate avea un mediu inconjurator 
poluat, etc.De asemenea se va aborda si tematica sortarii deseurilor, respectiv 
sortarea selectiva. 
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2. A doua etapa va consta in activitatea practica ce implica ecologizarea spatiilor 
verzi si a trotuarelor din comuna. Astfel copii vor fi echipati corespunzator cu 
manusi, saci de gunoi, clesti, etc. si impreuna cu personalul din scoala/primarie 
vor strange deseurile regasite in curtea scolii, parcurile din comuna, spatiile verzi, 
etc. De asemenea in cadrul acestei activitati copii vor învăța să planteze corect 
copacii, plantele ornamentale, etc. 

 

Aceasta activitate se va realiza cu 60 de copii prescolari precum si cu profesori din cadrul 
scolii Gimnaziale Cata si din cadrul Scolii Drauseni. In cadrul proiectului se vor desfasura 
2 actiuni de ecologizare ce vor fi planificate in perioada de implementare a proiectului 
astfel incat sa se desfasoare una primavara si una  toamna. 
 

5 Club de film si joc de rol. 

Prin aceasta activitate la care vor participa toti cei 60 de copii se dezvolta urmatoarele 

domenii educationale ale copiilor: 

Dezvoltarea socio-emoţională – vizează debutul vieţii sociale a copilului, capacitatea 
lui de a stabili şi menţine interacţiuni cu adulţi si copii. Interacţiunile sociale mediază 
modul în care copiii se privesc pe ei înşişi si lumea din jur. 
Dezvoltare socială: Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu adulţii; Dezvoltarea 

abilităţilor de interacţiune cu copiii de vârstă apropiată; Acceptarea şi respectarea 

diversităţii; Dezvoltarea comportamentelor pro-sociale.  

Dezvoltare emoţională: Dezvoltarea conceptului de sine; Dezvoltarea controlului 

emotional; Dezvoltarea expresivităţii emoţionale. 

Dezvoltarea cognitivă –abilitatea copilului de a înţelege relaţiile dintre obiecte, 

fenomene, evenimente şi persoane, dincolo de caracteristicile lor fizice. Domeniul include 

abilităţile de gândire logică şi rezolvare de probleme, cunoştinţe elementare matematice 

ale copilului şi cele referitoare la lume şi mediul înconjurător. 

6. Educatie pentru sanatate si igiena personala, inclusiv masuri de stopare a 

raspandirii COVID 19. 

Vor fi abordate subiecte legate de Covid 19 si de modul in care copii se pot proteja de infectia cu 

aceasta, prin folosirea mastii, dezinfectia mainilor, etc, dar si subiecte legate de igiena personala, 

igiena personal si a spatiului de locuit, spalatul dintilor, etc. adaptate grupului tinta vizat. 

Vor fi realizate actiuni distinte pentru copii din prescolar, cei 60 de copii vor fi repartizati in grupe 
de 10-15 participanti. Actiunea de educatie sanitara destinata celor 20 femei va fi realizata separat 
de cea a copiilor. 
Cei 60 de copii si 20 adulti vor primi cate un pachet cu produse de igiena 

 

7. Derularea activitatii de alfabetizare digitala 
10 femei rome si 10 femei de alta etnie vor participa la sesiuni de alfabetizare digitala. Astfel un 
profesor de IT le va invata pe parcursul a 8 sedinte, timp de 2 luni cum sa foloseasca calculatorul. 
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_____________________________.________________________________________ 
 
Granturile Norvegiene și Granturile SEE reprezintă contribuția Norvegiei la o Europa 
verde, competitivă și favorabilă incluziunii.  
 
Prin Granturile Norvegiene și Granturile SEE, Norvegia contribuie la reducerea disparității 
sociale și economice și la consolidarea relațiilor bilaterale cu țările beneficiare din Europa 
Centrală și de Sud și din Țările Baltice. 
  
Norvegia cooperează îndeaproape cu UE prin Acordul privind Spațiul Economic 
European (SEE). Împreună cu ceilalți donatori, Norvegia a acordat 3,3 miliarde euro prin 
scheme de granturi consecutive între 1994 și 2014. 
  
Granturile Norvegiene sunt finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în țările care 
au aderat la UE după 2003.  
 
Pentru perioada 2014-2021, subvențiile acordate de Norvegia se ridică la 1,25 miliarde 
euro. 
  
Prioritățile pentru această perioadă sunt: 
 # 1 Inovație, cercetare, educație, competitivitate și muncă decentă; 
# 2 Incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și reducerea sărăciei; 
# 3 Mediu, energie, schimbări climatice și emisii reduse de carbon; 
# 4 Cultură, societate civilă, bună guvernare, drepturi și libertăți fundamentale; 
# 5 Justiție și afaceri interne. 
 
Fondul Român de Dezvoltare Socială este un organism de interes public înființat de 
Guvernul României prin Legea nr. 129/1998 care a contribuit la administrarea de scheme 
de grant și programe cu finanțare internațională nerambursabilă adresate comunităților 
sărace și izolate, majoritatea din mediul rural, și a participat la implementarea efectivă a 
unor proiecte de interes național, sectorial și local. 
 
Domeniile principale pe care le vizează activitatea FRDS: 
• incluziune socială (cu accent pe comunitățile de romi) 
• dezvoltare socio-economică 
• egalitate de șanse 
• combaterea sărăciei 
• dezvoltare comunitară 
• educație 
 
Începând cu 2018, FRDS este Operator de Program pentru Programul Dezvoltare locală, 
reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, finanțat din Granturile SEE și 
Norvegiene 2014-2021. 
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Pentru mai multe detalii despre FRDS și activitatea Programului Dezvoltare Locală vă 
invităm să accesați adresele: 
https://dezvoltare-locala.frds.ro/    
www.frds.ro  
______________________________________________________________________ 
 
 

Pentru mai multe informații legate de proiect ne puteți contacta la datele de mai jos: 
Telefon: 0268-248563; Fax: 0268-248621 

E-mail: primariacata@yahoo.com 
 

 
Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, 

video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului 
Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusive a autorului 

https://dezvoltare-locala.frds.ro/
http://www.frds.ro/
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