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PROIECT POCU/483/4/1/128464 

# FAPTE – Regenerare Urbană Amurgului 

 
ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL, implementează, în calitate de Partener 1 al Primăriei Sector 5 Municipiul 

București, proiectul cu titlul #FAPTE – Regenerare Urbană Amurgului”- cod SMIS 2014+: 128464. 

Proiectul este cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 -2020 Axa prioritară 4 „Incluziunea socială 
și combaterea sărăciei”, Obiectiv Specific 4.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin 
implementarea de măsuri integrate”. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 17.009.300,06 lei, din care 16.717.465,07 lei reprezintă 
finanțare nerambursabilă.  

Durata proiectului este de 36 de luni, derulându-se în perioada 02.08.2019 – 01.08.2022. 

Proiectul se implementează de către Primăria Sector 5 Municipiul București, în calitate de Lider de parteneriat, 
Romactiv Business Consulting SRL (Partener 1), Fundația Amfiteatru (Partener 2), Asociația Europa (Partener 3), 
Școala Gimnazială nr 125 (Partener 4), și Institutul de Pneunoftologie ”Marius Nasta” (Partener 5) și are ca obiectiv 
general dezvoltarea unui mecanism de servicii integrate care să elimine factorii determinanți ai marginalizării 
persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Amurgului, identificată pe 
raza teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București, oferind măsuri complexe pentru un număr total de 300 de 
persoane, copii și adulți, în vederea creșterii accesului și participării la educație, soluționării problemei 
studiilor/formării profesionale și a ocupării, îmbunătățirii condițiilor de locuire, creșterii accesului la servicii sociale 
și îmbunătățirii stării de sănătate generală a populației. 

Proiectul se va implementa prin derularea a 7 activitati: 
A1 – Managementul proiectului  
A2 – Derularea activităților educaționale  
A3 – Sprijin pentru accesul și menținerea pe piața muncii  
A4 – Dezvoltarea antreprenoriatului în cadrul comunității  
A5 – Dezvoltarea și furnizarea serviciilor sociale și medicale la nivelul comunității 
A6 – Imbunătățirea condițiilor de locuire  
A7 – Promovarea multiculturalismului și combaterea discriminării. 
În baza expertizei deținute, Romactiv Business Consulting SRL este implicat în implementarea A3, A4 și A7. 
 
Prin implementarea proiectului se vor obține următoarele rezultate/obiective specifice: 

 implementarea de măsuri integrate de educație formală și non formală pentru creșterea accesului și 
participării în sistemul de învățământ și pentru reducerea riscului părăsirii timpurii a scolii pentru minimum 
110 persoane aparținând grupului țintă 

 promovarea incluziunii pe piața forței de muncă a unui număr de minim 152 persoane aflate în risc de sărăcie 
șsi excluziune socială care vor beneficia de măsuri de ocupare a forței de muncă prin informare și consiliere 
profesională, formare profesională specifică și adaptată la cerințele pieței muncii, angajare și prin stimularea 
potențialului antreprenorial 

 creșterea gradului de incluziune socială pentru 300 de persoane prin furnizarea de servicii sociale integrate 
noi și cu grad sporit de eficiență și servicii medicale 

 crearea unor condiții de locuit decente pentru membri a 10 gospodării formate din persoane aflate în risc de 
sărăcie și excluziune socială 

 schimbarea atitudinii sociale și combaterea oricăror forme de discriminare prin crearea unui spatiu al 
multiculturalismului și nondiscriminării pentru 300 de persoane din Zona Amurgului și prin derularea unei 
campanii de informare privind combaterea discriminării 
 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 


