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COMUNICAT DE PRESĂ 

BACAU, 21.05.2015 

Conferință de presă raport intarmediar proiect: „Renașterea tradițiilor culturale rome - 

calea spre dezvoltare armonioasă a comunității locale”, Contract nr. RO2013_C2.1_03,  

costul total eligibil estimat al proiectului este de 73.200 de euro.  

ASOCIAȚIA PENTRU O EUROPĂ UNITĂ, în parteneriat cu administrația locală a Comunei 

Corbasca, a început în luna mai 2014 implementarea proiectului „Renașterea tradițiilor culturale 

rome - calea spre dezvoltare armonioasă a comunității locale”, care se va incheia în luna aprilie 

2016. 

Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 luni și beneficiază de finanțare în cadrul 

mecanismului financiar al SEE 2009-2014, prin programul Fondul ONG în România, 

încadrându-se în ariile tematice ale Componentei 2 - Justiție Socială, Subcomponenta 2.1 – 

“Dezvoltarea comunităților rurale interetnice prin asigurarea participării active a ambelor etnii” 

deoarece dorința comunității este reînființarea simbolului local, “Fanafara de la Băcioiu”. 

 

Obiectiv general: reînvierea tradițiilor culturale rome prin diferite activități specifice în vederea 

dezvoltării relațiilor interetnice, dar și a situației sociale și economice a populației de etnie romă 

din comuna Corbasca, județul Bacău.  

Obiective specifice  

 Reînființarea “Fanfarei de la Băcioiu”; 

 Instruirea tinerilor muzicanți în vederea obținerii unei minime culturi muzicale; 

 Asigurarea promovării “Fanfarei de la Băcioiu” prin internet și mass media; 
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Beneficiarii 

Grupul țintă: copiii și tinerii de etnie romă. Beneficiari direcți: 50 copii și tineri și minimum 108 

adulți de etnie romă și română. Beneficiari indirecți: întreaga comunitate. 

 

Rezultate atinse 

La jumătatea perioadei de implementare a proiectului au fost realizate următoarele obiective 

propuse: a fost lansat proiectul în comunitate; a fost promovată în comunitate și realizată 

preselecția celor 50 de copii și tineri din Băcioiu; au fost ținute lecțiile de muzică, conform 

programului stabilit, pentru ca beneficiarii direcți să fie inițiați în tehnicile muzicale ale 

instrumentelor pentru fanfară; copiii și tinerii implicați în proiect și-au îmbogățit repertoriul cu 

încă două melodii dragi comunității; beneficiarii direcți ai proiectului au participat lunar la 

ateliere cu diferite tematici care i-a ajutat să se cunoască mai bine, să se împrietenească și să le 

crească încrederea în proriile forțe.  

 

La Conferința intermediară a proiectului vor participa atât membrii Asociației, reprezentanți ai 

partenerului și ai Centrului de Resurse pentru Comunitățile de Romi - CRCR. 

În cadrul conferinței ne propunem informarea întregii comunități, prin intermediul mass-media, 

despre obiectivele realizate până în prezent ale proiectului. 

 

 

Persoana de contact: 

 

Anghelina Irina, Președinte 

 

Tel: 0742412036 

e-mail: asociatiaeuropaunita@gmail.com 

www.asociatiaeuropaunita.ro 
 

http://www.eeagrants.org/
http://www.fondong.fdsc.ro/
http://www.asociatiaeuropaunita.ro/

