
 

 

 

Cerere de Finantare ,  

Catre Departamentul Politici pentru Relatia cu Romanii de Pretutindeni  

 

Partea I. Informaţii privind proiectul 

 
1. Denumirea solicitantului  

C.A.P.I.M.E.D. Romania 

Confederatie non profit cu personalitate juridica cu reprezentant legal prin doamna Andrei 

Carmen Luminita, C.I. ser. XC, n. 854590, cetatean roman, constituita in conformitate cu H.G 

26/2000 prin Hotararea Judecatoreasca a Tribunalului Moinesti, judetul Bacau,  

Nr.4476/260/2010, cu Sediul National in Bacau, Romania, infiintata in anul 2010, cu Sediul 

Filialei in Palermo, recunoscuta ca Asociatie  cu activitati de organizare si tutela a 

conationalilor cu C.F. 97301750820, denumita CONFEDERATIA C.A.P.I.M.E.D. 

ROMANIA si reprezentata legal de doamna Andrei Carmen Luminita, identificata cu Cartea 

de Identitate   Nr. AT 0176486, C.F. NDRCMN67M42Z129F, Confederatie recunoscuta si 

protocolata la Ambasada Italiana din Bucuresti prin doamna Andrei Carmen Luminita la 

12.10.2010, acreditata la Camera Deputatilor in luna mai 2014 . 

 
2. Titlul proiectului 

Romani din Sicilia Occidentala  

Motivam acest proiect prin numarul foarte mare de romani (intr-un procent de peste 62%) care 

muncesc in zona occidentala fara a avea documente legale si care infaptuiesc acte de viol, de 

coruptie, realizeaza un sclavagism modern, infractiuni si dezorientare cu tendinte de violente si 

agresiuni . 

 
3. Programul 

Cultural, Educational, Mass Media, Spritualitate si Traditie si Societate Civila . 

 CULTURĂ – „Constantin Brâncuşi” 

 EDUCAŢIE – „Nicolae Iorga” 

 MASS MEDIA  –  „Mihai Eminescu” 

 SPIRITUALITATE ŞI TRADIŢIE – „Andrei Şaguna” 

 SOCIETATEA CIVILA – „Dimitrie Gusti” 

 
4. Locul şi perioada de desfăşurare a proiectului 

Adresă/Locaţie
 

Str. E. Amari n.112 

Cod poştal
 

90140 Localitate
 

Palermo 

Regiune
 

Sicilia Ţara
 

Italia 

  

Data începerii 

proiectului: 

01/ 01/2016 Data încheierii 

proiectului: 

01/ 01/2017 

Partea II. Informaţii privind solicitantul 
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1. Detalii privind solicitantul 
Denumire C.A.P.I.M.E.D. Romania 
Adresă Str. M. Viteazul n. 12 
Regiune/Localitate Bacau 
E-mail  presidente@capimed.ro 
Site web www.capimed.ro 
Codul unic de 

înregistrare 
27289440 

 

2. Persoana autorizată (reprezentantul legal)/ împuternicitul să semneze contractul în numele 

solicitantului  
Nume şi Prenume  Andrei Carmen Luminita 
Poziţie/Funcţie Presedinte Fondator  
Act de identitate, serie, 

număr 
XC 854590 

E-mail luminitacarmen@gmail.com 
Telefon/Fax 0737.635.601 

 

3. Coordonatorul de proiect (persoana de contact) 
Nume şi Prenume  Andrei Carmen Luminita 
Poziţie/Funcţie Presedinte  
Act de identitate, serie, 

număr 
XC 854590 

E-mail luminitacarmen@gmail.com 
Telefon/Fax 0737.635.601 

 

 

4. Banca 

Denumirea băncii 

(sucursalei) 

Raiffaisen Bank , Agentia Comanesti  

Sediul băncii (adresa) Str Republici n. 22, Comanesti, Bacau  

Contul bancar RO52RZBR0000060013595462 

Contul IBAN RO52RZBR0000060013595462 

Codul SWIFT RZBRROBU 

Moneda  EUR 

Banca corespondentă *
dacă 

este cazul
 

 

 

5. Profilul solicitantului 

Tipul:  Asociaţie  Instituţie 

  Fundaţie  Persoană fizică autorizată 

  Organizaţie  Altul 

Nivelul 

activităţii: 

 Local  Regional  Naţional  Internaţional 

Confederatia C.A.P.I.M.E.D. Romania are ca scop tutelarea cetateanului in general, denuntarea 

fraudei, actelor de nedreptate si impotiva sclavagismului modern (munca fara documente legale), 

evitarea evaziunilor fiscale, combaterea actelor de violenta, si pastrarea imaginii cetateanului 

roman in afara granitei tari. Este o Confederatie non profit, cu membri aderanti de cetatenie 

romano-italiana, cu varsta de peste 18 ani, fara culoare politica care impreuna dovedesc relatia 

de integrare armonioasa dintre Romania si Italia, reusind sa faca legatura atat la nivel 

International cat si Regional. Confederatia C.A.P.I.M.E.D. Romania  are un STAFF bine 

pregatit, format din persoane cu un grad  profesional ridicat, etic si moral de ambele natiuni. 

Confederatia are ca scop de a deveni Ambasadorul Romaniei prin deschiderea unui Patronat 

Sindical in Sicilia, aceasta fiind recunoscuta si acreditata ca Asociatie a Romanilor din Sicilia 
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atat de Statul Italian cat si de Regiunea Sicilia. Confederatia a fost prezentata si este sustinuta de 

Directia Regionala Sicilia, Italia  

Nu am mai fost beneficiarul unei finanţări nerambursabile acordată de către DPRRP: 

 Nu 

 Da – specificaţi anul şi finanţarea primită:  

 

6. Detalii privind partenerii proiectului 
*dacă este cazul

 

6.1 Indicaţi dacă proiectul se va desfăşura în parteneriat cu alte entităţi: 

 Nu 

 Da  

Persoane fizice: 

1.etnie roma 

2. 

3. 

6.2 Precizaţi dacă proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a fost depus sau 

urmează a fi înaintat şi altor entităţi/autorităţi din România, în vederea obţinerii unei finanţări 

din fonduri publice, parţiale sau totale:  
 

 Nu 

 Da  

În cazul unui răspuns afirmativ, precizaţi denumirea entităţii/autorităţii:  
1. 

2. 

3.  

 

 

Partea III. Descrierea proiectului 

 

1. Descrierea proiectului, planul de acţiuni şi metodele de realizare 

CONFEDERATIA C.A.P.I.M.E.D. ROMANIA avand la ora actuala circa 150 de membri 

inscrisi aderanti care doresc sa deschida un Patronat Sindical la Palermo si care sunt cunoscuti  in 

zona occidentala a Siciliei. Ne dorim sa cuprindem  si regiunile: Palermo, Trapani, Agrigenta si 

Castelvetrano. Credem ca pentru realizarea aceste proiecte propuse de noi care sunt acum  in faza 

de promovare sunt necesari 5 ani de munca si responsabilitate deoarece ne aflam intr-o zona cu 

foarte multe probleme cum ar fi: munca la negru, violuri, crime, furturi, sclavie moderna, 

infractiuni si retele mafiote. In acest program toate persoanele din Staff-ul confederatiei se vor 

implica personal, si nu numai, avand si persoane  voluntare numite de buna credinta pentru a 

ajunge la obiectivul nostru final.  In aceasta lupta suntem sustinuti si vom fi pana la capat si de 

Directia Regionala Siciliana. Deschiderea unui Patronat Roman va da mai multa incredere 

romanilor aflati in Sicilia, facandu-i sa se simta tutelati si protejati. Cu ajutorul unui Sindicat 

Roman vom putea fi mai puternici in lupta muncii la negru. Cu ajutorul mass-media vom reusi 

mai usor sa facem cunoscute problemele romanilor din Sicilia, nevoile lor, mediatizarea faptelor 

bune dar si a celor rele. De asemenea, tot cu ajutorul mass-media vom putea sa facem cunoscute 

si valorile noastre culturale.  C.A.P.I.M.E.D. Romania poate reuni in cele 4 regiuni, daca este 

sustinuta de acest proiect, circa 20.000 de persoane cu varsta de peste 18 ani, de diferite  

categorii deoarece Sicilia este o zona agricola. Alaturi de noi in acest proiect vor colabora toate 

asociatiile si comunitatile care impartasesc acelasi scop cu noi si aceleasi obiective . 
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Confederatia C.A.PI.M.E.D. Romania este deschisa la orice fel de propunere care este 

importanta natiunii romane in mod transparent si legal. 
 

 

 

C.A.P.I.M.E.D. Romania doreste sa organizeze manifestari culturale, conferinte,  mese rotunde, 

reuniuni si colaborari cu alte organizatii si asociatii pentru a face cunoscute problemele 

romanilor din Sicilia Occidentala, atat in tara cat si in Sicilia pentru proiecte in beneficiul 

romanilor.  

C.A.P.I.M.E.D. Romania are ca obiectiv promovarea si sustinerea programelor de consolidare a 

statului de drept, a cunoasterii si respectarii dreptului tuturor persoanelor apartinand minoritatii 

romanilor din Sicilia  pe care o reprezintam. 

C.A.P.I.M.E.D. Romania doreste totodata organizarea de evenimente culturale prin care sa faca 

cunoscuta si partea culturala si traditionala a Romaniei precum si a folclorului romanesc .  
 

 
2. Obiectivele proiectului 

Deschidera unui Patronat Roman in Sicilia si a unui Consulat Roman Itinerant la Palermo care sa 

poate satisface exigentele si cerintele urgente a  Zonei Occidentale Sicilia  

 
3. Necesitatea proiectului şi rezultatele scontate 

Motivaţi necesitatea proiectului, având în vedere beneficiile implementării acestuia pentru 

comunităţile româneşti. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a desfăşurării proiectului. 

Motivez aceasta cerere in calitate de Presedinte Fondator deoarece cunosc zona, sunt multi romani 

cu retributii mici si foarte mici, in imposibilitatea finaciara de a ajunge la Catania, sau Roma si nu 

numai. Acesti romani lucreaza chiar si 16 ore pe zi pentru un salariul foarte mic si fara a beneficia 

de zile libere. Fara a le aduce la cunostinta aceste lucruri importante pentru ei, acestia vor lucra in 

continuare fara documente legale, dand ocazia de a fi folositi si de a deveni victime ale fraudei , 

violente chiar si crimei. Prin acest program, stiu ca nu voi salva romanii din Sicilia de munca 

ilegala dar sper sa pot repatria un roman decedat sau sa pot salva o femeie, un copil de la viol . 

Cred in ceea ce fac si stiu ca romanii din Sicilia au nevoie de noi si de Guvernul Roman pentru a 

nu mai fi considerati abandonati sau neajutorati de autoritatile din Romania. Acest proiect poate 

da rezultatele pe care eu le astept, mai putini implicati in  munca ilegala, mai putine violuri, mai 

putine persoane disperate si cred ca prin dreptul pe care il am de a denunta in Sicilia, asa cum am 

mai facut, denunturi anti mafia, pot duce cu onoare Confederatia C.A.P.I.M.E.D. Romania mai 

departe in calitate de  Ambasadoare a Romaniei.  
 

 

5. Promovarea proiectului şi a finanţatorului 

 

4. Continuitatea proiectului 

 

Confederatia C.A.P.I.M.E.D. Romania s-a facut prezenta si cunoscuta din 2011, dar cu 

intensitate in 2014, atat  in Regiunea Siciliana cat si la Directia Regiunii Sicilia, unde a pus in 

discutie problema romanilor din Sicilia, facand  acorduri si conventii cu Regiunea Siciliana in 

folosul comunitatii romanesti aflata in numar foarte mare in Sicilia. Avem proiect in desfasurare 

cu Regiunea Siciliana pentru promovare in regiunea Agrigento prin sindicatele care sustin si 

promoveaza confederatia noastra prin membrii STAFF de valoare, prezenti in aceasta regiune . 

Confederatia C.A.P.I.M.E.D. Romania este sustinuta, recunoscuta, acreditata si agreata in Sicilia 

fapt care ne ajuta sa avem un raport bilateral bazat pe obiective comune iar acela fiind de a 

distruge reteaua mafiei muncii ilegale 
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Confederatia .C.A.P.I.M.E.D.Romania implica si Regiunea Siciliana in acest proiect prin  care noi 

dorim sa facem cunoscute scopurile si obiectivele noastre si a comunitatii pe care o reprezentam .  

 
 

6. Rezumatul proiectului 

Oferiţi o scurtă descriere a proiectului (aproximativ 15 – 20 de rânduri). În cazul în care 

proiectul dumneavoastră este aprobat, acest paragraf poate fi făcut public.  

Numele asociaţiei: C.A.P.I.M.E.D. Romania 

Titlul proiectului: Romani din Sicilia Occidentala 

Locul de desfăşurare: Sicilia Occidentala 

Obiectivul general: Tutelarea Romanilor din Sicilia 

Perioada de implementare: 2016- 2017 

Perioada de desfăşurare a activităţii propriu-zise: 01.01.2016 pana la 21.12.2016 

Zona Sicilia Occidentala ce detine circa 20.000 de romani . 

        Număr: 

                      < 1.000 persoane  

                      1.000 – 2.000 persoane  

                      2.000 – 5.000 persoane  

                      > 5.000 persoane  

                   Diversitate  

                      Tineri < 35 ani  

                     Adulţi > 35 ani  

                   Distribuţie geografică  

                     Urban – 1 punct  

                     Rural – 1 punct 

8.      Activităţile desfăşurate: Educatie, Social, Civil  

9.      Etapele şi metodele de realizare: Promovarea intensa a scopurilor si obiectivelor     

Confederatiei  

10.     Bugetul solicitat: 300.000 de euro  

 

Integrarea unei comunitati atat de mare ca numar si problemele lor justifica scopul acestui 

program, intrucat are ca obiectiv crearea mai multor posibilitati de a tutelare a persoanelor  in 

calitate de Patronat Roman a conationalilor sai, mai mult si mai bine decat Sindicatele autohtone. 

 

 

 

1. Devizul de cheltuieli  

Devizul va fi completat în lei româneşti. 

Surse de finanţare Total LEI 

Finanţare nerambursabilă solicitată 1.335.000,00 

Contribuţia solicitantului, minim 10% din valoarea 

totală a finanţării  
   133.500,00 

Valoarea totală a proiectului 1.335.000,00 
 

Partea IV. Finanţarea proiectului 

 

2. Categorii de cheltuieli 

Categoriile de cheltuieli care pot fi decontate de DPRRP, consultaţi prevederile Anexei Legii nr. 

321/2006. 
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Precizez ca voi atasa costurile exacte la data depuneri Proiectului inainte de scadenta timpului 

acordat prin prevederile legii 

 

Confirm că informaţiile incluse în această cerere, precum şi detaliile prezentate în documentele 

anexate sunt corecte, iar finanţarea solicitată este necesară proiectului pentru a se derula conform 

descrierii.  

 
 

 

 

Data: 

06/08/2015 
Prenumele şi numele:  
Presedinte Fondator 

C.A.P.I.M.E.D. Romania 

ANDREI CARMEN LUMINITA 

 

 

Semnătura: 

 

 

 

 

Prenumele şi numele: 

ANDREI CARMEN LUMINITA 

 

 

 

 

 Categoria de cheltuieli Total LEI 

1. Promovarea si devoltarea comunitatii romane in Sicilia 1.000.000,00 

2. Combaterea inegalitatilor sociale si crearea serviciilor socilale 

de baza  

350.000,00 

TOTAL 1.350.000,00 

Nr. Subcategoria Cantitate Nr. 

zile* 

Cost unitar Cost total 

LEI LEI 

1. Diurna,cazare, 

transport 
estimativ 366  350.000,00 

2. Materiale 

promotionale  
estimativ 366  250.000,00 

TOTAL 1.  

Nr. Subcategoria Cantitate Nr. 

zile* 

Cost unitar Cost total 

LEI LEI 

1.  Chiri, utilitati, 

consumuri  
estimativ 366 8,900,00/lunar 107,000,00 

2. Fonduri sociale de 

urgenta  
 366 Dupa caz  445.000,00 

TOTAL 2.  


