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                                            PLAN LOCAL DE   ACTIUNE PENRU PUNEREA IN APLICARE  A  STRATEGIEI GUVERNULUI 

ROMÂNIEI  DE INCLUZIUNE A CETATENILOR ROMÂNI APARTINAND  MINORITATII ROME. 

 

 

Obiectivului Specific 1 - Îmbunătățirea condițiilor de locuire a membrilor comunităților vulnerabile cu romi 

 

Nr Directii de actiune Activitati/masuri 

concrete 

Rezultatul actiunii Indicatori Terme

n 

Institutii responsabile 

implicate 

Buget 

estimat 

1 1.1. Includere a 

comunităților de romi 

marginalizate în 

programele naționale 

de racordare a 

locuințelor la rețelele 

de utilități 

-Identificarea 

familiilor 

vulnerabile in 

vederea  

racordarii 

la reteua de 

energie electrica 

- Identificarea 

familiilor 

vulnerabile in 

vederea  

racordarii 

la reteua de 

energie electrica 

apă și canalizare 

-Racordarea  

locuintelor la 

reteua de 

electricitate, 

reteaua  publica 

de apa. 

 2022 

2027 

UAT-urile implicate 

Responsabili: 

MDLPA/ANL/ANR - 

evaluare program și 

formulare propuneri  

 

Buget 

local 

 1.2. Includerea 

comunităților de romi 

Idetificarea  

strazilor unde 

Comunitățile de 

romi vulnerabile 

 2022- 

2027 

  



vulnerabile în 

programele naționale 

de infrastructură 

locală/comunitară - 

asfaltarea, pietruire a 

drumurilor, străzilor 

(PNDL) 

urmeaza a se 

efectua  lucrarile 

de  

Asfaltare/pietruir

ea  in 

comunitatile de 

romi 

vor beneficia de 

asfaltare/pietruire 

a 

drumurilor/străzil

or. 

 1.3. Prioritizarea si 

realizarea  cadastrarii 

imobilelor detinute de 

catre comunitatile  de 

romi 

Identificarea   

persoanelor  din 

comunitatile de 

romi care nu 

detin lucrari 

cadastrale asupra 

imobilor 

Comunitatile vor 

beneficia de 

asistenta in 

efectuarea de 

lucrari cadastrale 

si inscrirea lor in 

Cartea functiara 

 2022-

2027 

  

 

 

Obiectivului Specific 2 - Asigurarea accesului cetățenilor români de etnie romă la un sistem de educație incluzivă de calitate 

 

 

 

 

 

Directii de actiune Activitati/masuri 

concrete 

Rezultatul actiunii Indicatori Terme

n 

Institutii responsabile 

implicate 

Buget 

estimat 

2 2.1. Reducerea 

abandonului școlar în 

rândul elevilor de etnie 

romă 

Consilierea 

parintilor pentru 

reducerea 

cazurilor de 

neinscriere 

scolară 

Reducerea 

cazurilor de 

neinscriere 

scolară 

 2022-

2027 

  

  Consilierea 

părintilor pentru 

reducerea 

abandonului 

scolar in ciclul 

Scăderea 

abandonului 

 2022-

2027 

  



gimnazial 

  Consilierea 

aparintilor si 

copiilor ce 

termina clasa a 

VIII-a pentru 

continuarea 

scolii 

Continuarea 

studiilor de catre 

copii de etinie 

romă si după 

clasa a VIII-a 

 2022-

2027 

  

  Consilierea 

copiilor din 

comunitatatile 

Cosani si 

Dezrobiti pentru 

participarea la 

examenul de 

capacitate 

Participarea la 

examenul de 

Capacitate si 

inscrierea copiilor 

la cursuri  scolare 

liceale si 

profesionale 

 2022-

2027 

  

 

 

Planul de măsuri aferent   Obiectivului Specific 3: Creșterea gradului de ocupare a romilor în concordanță cu cerințele pieței în sensul 

evoluției profesionale a acestora 

 

3 Directii de actiune Activitati/masuri 

concrete 

Rezultatul actiunii Indicatori Terme

n 

Institutii responsabile 

implicate 

Buget 

estimat 

 3.1. Dezvoltarea și 

promovarea 

parteneriatului public-

privat (ONG-uri, 

patronate, sindicate, 

organizații 

reprezentative ale 

agenților economici, 

camera de comerț) în 

scopul promovării de 

1.Incheierea de 

parteneriate 

pentru proiecte 

sociale si 

comunitare 

pentru cresterea 

sanselor de 

ocupre si 

dezvoltare de 

activitati 

Cresterea sanselor 

de ocupare  si 

dezvoltare de 

activitati 

generatoare de 

venit 

    



programe specifice de 

antreprenoriat și 

economie socială, 

adaptate comunităților 

defavorizate și a 

specificităților socio-

culturale 

  

generate de venit 

in parteneriat cu 

institutiile 

publice si ONG-

urile de profil si 

grupurile 

comunitare 

  2.Orientarea, 

informarea si 

consilierea 

romilor pentru 

formarea 

profesionala 

calificare / 

recalificare 

profesională 

Formarea 

profesionala, 

calificarea/recalifi

carea profesională 

    

        

 

 

 

Planul de măsuri aferent Obiectivului Specific 4 - Îmbunătățirea stării de sănătate a membrilor comunităților vulnerabile cu romi 

 

 

 

Nr.crt 

Directii de actiune Activitati/masuri 

concrete 

Rezultatul actiunii Indicatori Termen Institutii responsabile 

implicate 

Buget 

estimat 

1 1.1 Asigurarea 

accesului populației 

vulnerabile din punct 

de vedere medico- 

social la programele 

naționale de sănătate 

publică derulate de 

1.1.1. 

Identificarea și 

depistarea 

cetățenilor 

români 

aparținând 

minorității 

Înscrierea pe lista 

unui medic de 

familie   ,% 

populația rurală 

acoperită cu 

servicii de 

asistență medicală 

-Nr. 

cetățeni 

români 

aparținând 

minorității 

romilor 

care 

Raportă

ri 

Anuale 

2027 

Responsabili:Ministerul 

Sănătății, 

DSPInstituțiiimplicate:a

utoritățile executive de 

la nivelul unităților/ 

subdiviziunilor 

administrativ - 

 



cătreautoritățilecompe

tente 

romilor 

vulnerabili 

neînscriși pe 

lista unui medic 

de familie, 

precum și a 

nevoilor medico-

sociale, cu focus 

pe gravide, 

minori, în 

special în mediul 

rural 

1.1.2.   

Informarea 

cetățenilor 

români 

aparținând 

minorității 

romilor asupra 

dreptului la 

pachetul 

minimal de 

servicii de 

sănătate pentru 

persoanele care 

nu sunt incluse 

în sistemul 

asigurărilor 

sociale și de 

sănătate 

1.1.3.   

Informarea 

cetățenilor 

comunitară, 

dezagregat pe 

județ, gravide, 

copii sub 5 ani 

-  depistarea 

nevoilor medico-

sociale în 

comunitățile de 

romi vulnerabile 

-   Reducere ratei 

riscului de 

îmbolnăviri ale 

mamei ; 

-        Reducerea 

ratei riscului de 

îmbolnăvire în 

rândul copiilor; 

-     Reducerea 

ratei riscului de 

excluziune 

multiplă a familie 

rome; 

beneficiază 

de 

serviciile 

de asistență 

medicală 

primară-           

-Nr. 

demersuri 

sociale 

facilitate și 

încheiate 

de către 

mediatoarel

e sanitare 

rome 

aparținând 

comunității 

romilor.-           

-Nr. 

rapoarte 

privind 

barierele 

accesului 

populației 

rome la 

serviciile 

de sănătate 

publică-           

-Nr. 

populație 

vulnerabilă 

pe furnizor 

de servicii 

teritoriale, alte autorități 

și instituții. 



români 

aparținând 

minoritățiiromilo

r cu privire la 

programele 

naționale de 

sănătate publică 

aflate în derulare 

de asistență 

medicală 

comunitară 

  

 

 

 

Asigurararea de 

servicii sociale 

de tip consiliere 

socială, 

psihologică, 

juridica pentru  

familiile  de 

etnie roma  

aflate in 

dificultate. 

Identificarea 

serviciului 

    

 

 

Planul de măsuri aferent Obiectivului Specific 5 - Susținerea cercetării, conservării și promovării patrimoniului cultural rom și a 

identității culturale rome 

 

A. Măsuri care vizează promovarea identității și culturii rome 

 

 

Nr. 

crt 

Directii de actiune Activitati/masuri 

concrete 

Rezultatul actiunii Indicatori Termen Institutii responsabile 

implicate 

Buget 

1        

 A1.1. Valorizarea 

patrimoniului cultural 

rom și a identității 

culturale rome prin 

-Realizarea de 

parteneriate cu 

institutii publice 

si ONG-uri 

-revitalizarea 

traditiei pentru 

populatia de etnie 

romă 

-incheierea 

de 

parteneriate 

in numar 

   



reprezentare 

instituțională. 

pentru 

implementarea 

de proiecte 

privind 

indentitatea  

culturală a 

romilor 

-Sprijin in 

initierea unui 

plan de 

desfasurare a 

evenimentelor 

culturale  cu 

specufuc inspirat 

din folclor, 

traditiile si 

cultura romilor 

-campanii de 

sensibilizare si 

informare in 

colaborare  cu 

liderii romi in 

vederea 

patriciparii 

active a romilor 

la cultura 

-implicarea 

populatiei de etnie 

roma in viata 

culturala a 

localitatii. 

cat mai 

mare 

-

participarea  

in numar 

mare a 

cetatenilor 

de etnie 

roma la 

activitătile 

culturale ce 

urmeaza a 

se 

desfasura 

atat in 

localitate 

cat si 

participarea 

la activitati 

culturale 

desfasurate 

pe raza 

altor 

localitati 

 A1.2. Valorizarea 

patrimoniului cultural 

rom și a identității 

rome prin portul 

tradițional rom 

A1.2.2. 

Promovarea 

contribuției 

romilor la 

dezvoltarea 

societății 

românești. 

A1.2.2. 

Promovarea 

contribuției 

romilor la 

dezvoltarea 

societății 

românești.romova

Minim 2 

producții 

culturale 

specifice 

anuale 

privind 

contribuția 

anual Ministerul Culturii; 

Ministerul Educației; 

Centrele județene de 

conservare și 

promovare a culturii 

tradiționale; 

Centrele de cultură; 

Buget de 

stat 

alocat 

pentru 

instituțiil

e 

responsa



rea în spațiul 

public a 

contribuției 

romilor la 

dezvoltarea 

societății 

românești prin 

producții culturale 

(spectacole, 

seminarii, 

conferințe, carte, 

film etc.) 

romilor la 

dezvoltarea 

societății 

românești 

pe fiecare 

județ. 

Autoritățile publice 

locale; Autoritățile 

publice centrale;  

Centrul Național de 

Cultură a Romilor; 

Televiziunea Română; 

bile. 

Bugete 

locale ale 

instituțiil

or 

responsa

bile. 

  Organizarea de 

concursuri, 

activităţi 

extraşcolare, 

extracurriculare 

şi tabere şcolare 

care să ofere 

facilităţi 

copiilor/elevilor 

proveniţi din 

grupuri 

dezavantajate 

-scaderea ratei 

abandonului 

şcolar prin 

atragerea către 

instituţia şcolară, 

a copiilor romi 

permanent anual Autoritatea publică 

locală (Consiliul Local, 

Primărie) ONG-urile cu 

atribuţii legate de 

educaţia grupurilor 

dezavantajate şi cu 

experienţă în domeniu 

Reprezentanţi ai 

minorităţii rome 

Conducerea scolii 

gimnaziale din 

Frâncesti 

Buget 

local 

Sponsori

zări -

scaderea 

ratei 

abandonu

lui şcolar 

p 

        

 

Planul de măsuri aferent Obiectivului Specific 6 - Măsuri specifice: Combaterea discriminării, a discursului și atitudinilor antirome 

generatoare de discurs incitator la ură sau infracțiuni motivate de ură 

Nr. 

crt 

Directii de actiune Activitati/masuri 

concrete 

Rezultatul actiunii Indicatori Termen Institutii responsabile 

implicate 

Buget 

1 Organizarea de cursuri cursuri de Personal din Număr de Anual,   



de instruire pentru 

funcționari publici / 

personal contractual 

din administrația 

publică în domeniul 

prevenirii și combaterii 

discriminării. 

formare continuă 

pentru 

prevenirea și 

combaterea 

discriminării 

destinate 

angajaților din 

instituțiile 

publice și entități 

private care 

livrează servicii 

publice către 

populație, cu 

accent pe 

discriminarea 

multiplă, 

intersecțională 

instituții publice și 

private instruite în 

domeniul 

combaterii 

discriminării  

 

cursuri de 

instruire 

livrate,nu

măr de 

angajați 

participanț

i la 

cursuri,Nu

măr și tip 

de 

materiale 

de instruire 

folosite 

începân

d cu 

2023 

domeni

ul 

combate

rii 

discrimi

nării 

 Informare și 

conștientizare în 

instituțiile 

administrației care 

realizează servicii 

publice în domeniile 

educație, sănătate 

publică, ocuparea forței 

de muncă, locuir 

-Derulare de 

campanii de 

informare-

conștientizare în 

administrația 

publică și în 

rândul 

furnizorilor de 

servicii publice 

cu privire la 

atitudinile 

antirome și 

efectele acestora 

asupra accesării 

serviciilor 

publice de către 

- Personal din 

cadrul 

administrației 

publice și 

afurnizorilor 

privați de servicii 

publice către 

populațieinformați

/conștientizați cu 

privire la efectele 

negative ale 

atitudinilor 

antirome 

 

Număr de 

campanii 

deinformar

e și 

conștientiz

are 

organizate 

Număr de 

participanț

i la 

campaniile 

de 

informare- 

conștientiz

are Număr 

de 

anual Institutiile publice  Buget de 

stat 



categoriile 

discriminate 

 

 

materiale 

de 

informare 

Tipulmater

ialelor de 

informare 

folosite 

  Derulare de 

campanii de 

informare și 

conștientizare 

asupra 

fenomenului și 

implicațiilor 

atitudinilor 

antirome în 

mediul privat 

care livrează 

servicii către 

populație. 

     

 


