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Nr

DIRECȚII DE ACȚIUNE
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BUGET

OBS.

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI DEZVOLTARE COMUNITARĂ, COMUNICARE ŞI PARTICIPARE CIVICĂ

1

Identificarea şi rezolvarea problemelor cu care se
confruntă comunitatea locă , în conformitate cu
strategia guvernului, prin organizarea de întâlniri ale
specialiştilor din primărie / consiliului local şi a
instituţiilor statului cu reprezentanţii comunităţilor de
romi din Roman

2

Stabilirea şi consolidarea de parteneriate durabile
între administraţia locală, cu
organizaţiile permanent
nonguvernamentale în vederea elaborării şi
implementării de proiecte pentru incluziunea socială
a cetăţenilor români de etnie romă

permanent

G.L.L. Mixt pentru Romi;
Expert local pentru romi;

Consiliul local
G.L. L.Mixt pentru Romi
Organizaţii nonguvernamentale
Primar

Nr. de întâlniri;
Procese verbale;

Nr. de parteneriate;

nu necesită
alocări
suplimentare

abordare
DRLC

*bugetul local
Finanţări atrase

abordare
DRLC

Nr. de activități
desfăşurate în
parteneriat;

1
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3

Creşterea capacităţii de a elabora, implementa,
monitoriza şi evalua proiecte de îmbunătăţire a
situaţiei romilor, prin asigurarea participării expertului
local pentru romi la cursuri de formare şi pregătire
profesională .

4

Promovarea dialogului social, a competențelor periodic
primăriei în domeniul serviciilor de asistență și
protecție socială, a competențelor poliției și ONGurilor pentru găsirea unor soluții la problemele
existente în comunitățile defavorizate.

5

Continuarea procesului de identificare punere în
legalitate a persoanelor- cetățenii de etnie romă, permanent
fără adăpost/ cu risc de evacuare, fără acte de stare
civilă și/sau de identitate.

semestrial
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Şef S.R.U.S.
Primar

*Nr. de cursuri de
formare

*bugetul local
Finanţări atrase

abordare
DRLC

Direcția de Asistență Socială
IPJ Neamț
Direcția de Poliție Locală
Grupul Local de Lucru Mixt
pentru Romi
Organizaţii nonguvernamentale

Nr. de întâlniri;
Procese verbale;

Resurse interne
și finanțări atrase

abordare
DRLC

Direcția de Poliție Locală
Direcția Locală de Evidență
a Persoanelor
Direcția de Asistență Socială
Grupul Local de Lucru Mixt
pentru Romi

Nr. de activități;
Nr. de întâlniri;
Procese verbale;
Nr.persoane
identificate;

nu necesită
alocări
suplimentare

abordare
DRLC

2
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6

B
1

2

Organizarea
Campaniilor
de
pregatire
antiinfracțională și antivictimală a cetățenilor de etnie
romă pe linie juridică, civică și de prevenire.

trimestrial

G. L.L. Mixt pentru Romi
D.P.L.Mun Roman
I.S.U.-Neamț
O.N.G.-uri
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*Nr. campanii
Nr. de participanți

*bugetul local
alte finanţări

abordare
DRLC

G.L.L. Mixt pentru Romi
Expert local pentru romi
Unităţile de învăţământ
O.N.G.-uri

Nr .măsuri
Nr.de copii înscrişi
la cursuri
(comparare cu
numărul de copii
înscrişi în anul
precedent)

*bugetul local
Finanţări
atrase
bugete proiecte
FSE la nivel local;

abordare
DRLC

G.L.L. Mixt pentru Romi
Expert local pentru romi
Unităţile de învăţământ
din municipiul Roman

Nr. de teme
discutate;
Nr. de campanii
desfășurate;

nu necesită
alocări
suplimentare

abordare
DRLC

EDUCAȚIE
Elaborarea şi implementarea unor măsuri active
vizând stimularea participării şcolare şi reducerea
abandonului şcolar în rândul copiilor de etnie romă.

permanent

Prevenirea şi combaterea cazurilor de discriminare
permanent
instituţionalizată prin informarea cadrelor didactice
despre legislaţia internă existentă în domeniul ne
discriminării, precum şi prin iniţierea unor campanii
de educaţie civică la nivelul şcolilor din municipiul
Roman

3
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3

Creşterea gradului de ocupare a locurilor speciale
alocate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului si Sportului , elevilor romi în sistemul de
învăţământ preuniversitar şi superior, informarea în
timp util a potenţialilor beneficiari.
Diseminarea prin campanii a informaţiilor în rândul
elevilor şi părinţilor din municipiul Roman
de

mediatori

şcolari

permanent

4

Creşterea numărului
municipiul Roman

în permanent

5

Identificarea şi crearea unei baze de date a copiilor
cu vârstă de şcolarizare cu situaţii familiară anual
vulnerabilă (sărăcie, violență, abandon, etc.),
identificarea soluțiilor și întreprinderea demersurilor
necesare pentru frecventarea şcolii.
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G. L.L. Mixt pentru Romi
Expert local pentru romi
Unităţile de învăţământ din
municipiul Roman în colaborare
cu Inspectoratul Şcolar Judeţean

Nr. de tineri înscrişi
pe locurile speciale
alocate (comparare
cu numărul înscrişi
în anul precedent)

nu necesită
alocări
suplimentare

G.L.L. Mixt pentru Romi
I.Ş.J. Neamț
Centrul Judeţean de Resurse
şi Asistenta Educaţionala

număr de mediatori
şcolari

*bugetul local
bugete proiecte
FSE la nivel local

*baza de date
Nr. cpoii inscriși în
baza de date
Nr. soluții;
Nr.copii care
au fost
integrați/reintegrați

Resurse interne
și finanțări atrase

G.L.L.Mixt pentru Romi
Expert local pentru romi
Unităţile de învăţământ
din municipiul Roman
Mediatorul şcolar

abordare
DRLC

4
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6

Extinderea ,derularea, monitorizarea și mediatizarea
setului de programe de sprijin care vizează
stimularea
participării
școlare
,
reducerea
absenteismului / a abandonului școlar / a anual
analfabetismului, în scopul obținerii succesului școlar
în învățământul preuniversitar și terțiar. pentru copii
din grupuri dezavantajate, aparținând minorității
rome prin continuarea/ dezvoltarea de
Programe educaționale tip :
“Școala după Școală “
“A doua șansă”

7

Extinderea programului “Grădinița de vară” sau al anual
altor inițiative comunitare asemanatoare

8

Introducerea curriculumului specific (limba romani şi
anual
istoria romilor ), în unităţile de învăţământ cu procent
mare de romi.

G.L.L. Mixt pentru Romi
I.Ş.J.Neamț
Centrul Judeţean de Resurse
şi Asistență Educaţionala
Mediatorul Şcolar
O.N.G.-uri
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Nr. programe;

*bugetul local

Nr.de grupe
formate;

buget proiect
Roma Education
Fund

abordare
DRLC

Nr. beneficiari;

I. Ş.J.Neamț
Mediatorul şcolar
O.N.G. - uri

Nr. de grupe
formate;
Nr. copii
beneficiari;

I.Ş.J.Neamț
Mediatorul şcolar
Directorii unităților
de învățământ

Nr. de clase în care
se predă limba
romani și istoria
romilor;

*bugetul local
buget proiect
Roma Education
Fund

abordare
DRLC

*bugetul local
alte finanţări

5
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Nr. copii înscrişi;

anual

G.L.L. Mixt pentru Romi
Unităţile de învăţământ
din municipiul Roman
Mediatorii şcolari

*bugetul local
buget proiect
Roma Education
Fund

Armonizarea și completarea sistemului de asigurare
anual
a calității, cu accent pe managementul educației
incluzive (adaptată la specificul rom)

G.L.L. Mixt pentru Romi
Unităţile de învăţământ
din municipiul Roman

Nr. de măsuri;
Nr. activități;

Resurse interne
și finanțări atrase

Continuarea măsurilor de prevenire a segregării
copiilor și elevilor romi și a celor de eliminare a permanent
eventualelor segregări produse în sistemul
educațional.
Extinderea promovării și cultivării limbii, istoriei si
12
tradițiilor rome în sistemul educațional preuniversitar permanent
și universitar.

G.L.L.Mixt pentru Romi
Unităţile de învăţământ
din municipiul Roman

Nr. de măsuri
Nr. activități

Resurse interne
și finanțări atrase

abordare
DRLC

G.L.L.Mixt pentru Romi
Unităţile de învăţământ
din municipiul Roman

Nr. de măsuri
Nr. activități

Resurse interne
și finanțări atrase

abordare
DRLC

G.L.L.Mixt pentru Romi
Unităţile de învăţământ
din municipiul Roman

Nr. de măsuri
Nr. activități

Resurse interne
și finanțări atrase

abordare
DRLC

9

10

Iniţierea unor proiecte tip " Educaţie prin sport" în
vederea selecţionării şi îndrumării copiilor romi către
disciplinele sportive de performanţă

11

13

Continuarea măsurilor afirmative de formare și de
încadrare a resursei umane rome în sistemul
educațional, care să aibă acces și suport continuu,
direct și eficient în comunitățile rome, care să
cunoască nevoile și soluțiile reale.

permanent

abordare
DRLC

6

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 7 din 28.01.2016
MUNICIPIUL

ROMAN

PLAN LOCAL DE MĂSURI
al Municipiului Roman
pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune
a cetăţenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020

Codul: PLM/ISR
Editia : 1
Revizia : 1
Nr. ex : 1
Pagina : 7 / 16

C SĂNĂTATE, SECURITATE SOCIALĂ, PROTECŢIA COPILULUI ŞI A FAMILIEI
1

Identificarea persoanelor de etnie romă care nu sunt
înscrise la medicul de familie şi demararea permanent
procedurilor de înscriere.

Mediatorul sanitar
Expertul local pentru
romi D.S.P. Neamț
C.J.A.S. nEAMȚ
D.A.S.mun. Roman

*Nr. persoane
identificate si
înscrise

Resurse interne
și finanțări atrase

abordare
DRLC

2

Includerea tuturor persoanelor de etnie romă de pe
raza municipiului Roman în sistemul de asigurări de
permanent
sănătate (realizarea de parteneriate cu ASP,
CJAS,ONG-uri, etc.)

G.L.L. Mixt pentru Romi
Expertul local pentru romi
Mediatorul Sanitar

*NR. de asigurări
*Nr. de pacienţi
asiguraţi

*bugetul local
buget Ministerul
Sănătății
finanțări atrase

abordare
DRLC

3

Creşterea numărului de mediatori sanitari care să-şi
desfăşoare activitatea în cadrul comunităţilor de romi

permanent

Consiliul Local
D.S.P.Neamț

Nr.de mediatori
sanitari

*buget local
buget Ministerul
Sanatatii
bugete proiecte
FSE la nivel local

7
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4

Implicarea activă a mediatorilor sanitari romi în
promovarea sănătății și educația pentru sănătate în
permanent
cadrul comunităților/colectivităților de populație
aparținând minorității rome.

5

Creșterea gradului de informare a mediatorilor
sanitari romi cu privire la diferite teme de sănătate
individuală și colectivă, pentru transmiterea de
informații/mesaje corecte și adecvate cu privire la
diferite aspecte/teme de sănătate individuală și
colectivă.

permanent

G.L.L. Mixt pentru Romi
Expertul local pentru romi
C.J. A.S. Neamț
Mediatorul Sanitar

Consiliul Local
D.S.P. Neamț

NR. de activități
Nr. dezbateri
Procese verbale

*Nr. de mediatori
sanitari

Codul: PLM/ISR
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*bugetul local
buget Ministerul
Sănătății
finanțări atrase

abordare
DRLC

*buget local
buget Ministerul
Sanatatii
bugete proiecte
FSE la nivel local

6

Derularea
periodică
a
unor
activităţi
de
semestrial
informare/instruire sanitară şi de educaţie pentru
sănătate la nivelul comunităţilor de romi ( formarea
de formatori de educaţie pentru sănătate; realizarea
de parteneriate cu ONG-urile,DSP)

G.L.L. Mixt pentru Romi
Expert local pentru romi
Unităţile de învăţământ
Mediatorii sanitari;
O.N.G.-uri

Nr. de mediatori
formaţi

buget Ministerul
Sanatatii
bugete proiecte
FSE la nivel local

7

Campanii pentru creșterea gradului de acoperire
vaccinală a copiilor eligibili la vaccinare,în semestrial
comunitățile de rromi.

Expertul local pentru romi
Mediatorii sanitari
G.L.L. Mixt pentru Romi

Nr. de campanii
Nr. de copii
vaccinaţi

bugetul de stat Planul Naţional
de Imunizare

abordare
DRLC

8

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 7 din 28.01.2016
MUNICIPIUL

ROMAN

PLAN LOCAL DE MĂSURI
al Municipiului Roman
pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune
a cetăţenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020

8

9

10

Campanii de educaţie
HIV/SIDA, BTS .

sanitara

privind

TBC,

Identificare copiilor şi familiilor aflate în dificultate şi
includerea acestora în sistemul de asistentă socială.

Codul: PLM/ISR
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Nr.de campanii
Nr. de persoane
informate

bugetul de stat
alte finanţări

semestrial

G.L.L. Mixt pentru Romi
Expert local pentru romi
Unităţile de învăţământ
Mediatorii sanitari
O.N.G.-uri

permanent

D.A.S.Mun Roman
Unităţile de învăţământ
Expertul local pentru romi
Mediatorii sanitari

Nr. persoane
beneficiere a
serviciilor

bugetul de stat
*bugetul local
alte finanțări

abordare
DRLC

D.A.S. Mun Roman
G.L.L. Mixt pentru Romi
Expert local pentru romi
Unităţile de învăţământ
O.N.G.-uri

Nr. de campanii
de informare;
Nr. de beneficiari
informaţi

*bugetul local
alte finanţări

abordare
DRLC

Desfăşurarea anuală, în colaborare cu ONG-uri şi
semestrial
autorităţi locale, a unor campanii de informare şi de
sensibilizare a opiniei publice cu privire la drepturile
copilului, precum şi la problematica familiilor aflate în
dificultate, în scopul prevenirii abandonului, abuzului
şi a neglijării copilului

9
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D OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
1

2

Îmbunătățirea accesului populaţiei de etnie roma pe
piaţa muncii prin înscrierea în bazale de date, pe
grupe de vârste, calificări, a persoanelor în căutarea
unui loc de muncă

permanent

Organizarea bursei de locuri de munca pentru romi

semestrial

D.A.S. Roman
Unităţile de învăţământ
A.L.O.F.M- Roman
G.L.L.Mixt pentru Romi
Expertul local pentru romi
Întreprinderi de economie
socială de inserție
ONG-uri

Nr. de persoane
înscrise
Nr. de beneficiari
de şomaj
Nr.de beneficiari
de cursuri
de formare /
de reintegrare
Nr. de persoane
angajate

*bugetul local
alte finanţări

A.L.O.F.M. Roman
G. L.L. Mixt pentru Romi
Agenţii Economici

Nr. de participanţi
Nr. de contracte de
ucenicie /contracte
de munca/convenţii
civile încheiate

nu necesită surse
suplimentare

abordare
DRLC

10
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3

Încheierea
unor acorduri de parteneriat cu
întreprinderi de economie socială de inserție, ONG - permanent
uri, fundaţii ale romilor la nivel local având drept
scop facilitarea încadrării pe piaţa muncii a
persoanelor de etnie romă.

4

Acordarea de autorizaţii pentru organizarea şi
desfăşurarea în baza liberei iniţiative a activităţilor
economice ( comerţ stradal, etc. ) pentru persoanele permanent
de etnie romă care comercializează flori și produse
provenite din exercitarea meseriilor tradiţionale.

5

Acordarea, în condiţiile legii de facilitaţi pentru
întreprinzătorii şi agenţii economici care angajează
persoane de etnie romă .

permanent

G.L.L. Mixt pentru Romi
Întreprinderi de economie
socială de inserție
ONG-uri

Codul: PLM/ISR
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Nr. parteneriate

nu necesită surse
suplimentare

Nr. de autorizaţii
emis

nu necesită surse
suplimentare

Nr. facilităţi
Nr.agenţi
economici
beneficiari

*bugetul local

abordare
DRLC

G.L.L.Mixt pentru Romi

D.I.T.L. Mun Roman
Consiliul Local

11
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6

Organizarea unor campanii de stimularea a
înregistrării persoanelor aparţinând minorității romilor
neocupate .
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semestrial

D.A.S. Mun. Roman
G.L.L.Mixt pentru Romi
A.L.O.F.M. Roman

Nr. campanii
Nr. persoane
înregistrate

*bugetul local
alte finanţări

abordare
DRLC

7

Sprijinirea etnicilor romi pentru demararea unei permanent
afaceri,
și accesul la servicii de consiliere
antreprenorială.

D.A.S..Mun. Roman
G.L.L..Mixt pentru Romi
ONG-uri

Nr. persoane
sprijinite
Nr. persoane
care au demarat
o afacere

*bugetul local
alte finanţări

abordare
DRLC

E

JUSTIȚIE ȘI ORDINE PUBLICĂ

1

Identificarea persoanelor de etnie romă care nu au
acte de identitate sau de stare civilă, la nivelul
municipiului Roman,întocmirea unei baze de date cu
acestea şi punerea în legalitate. Reactualizarea
permanentă a bazei de date

G.L.L. Mixt pentru Romi
Unităţile de învăţământ
din municipiul Roman
D.L.E.P. Mun Roman

*Nr. persoane
identificate
*Nr.persoane puse
în legalitate

*bugetul local
alte finanţări

abordare
DRLC

permanent

12
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Prevenirea și combaterea apariţiei stărilor tensionate
sau succeptibile de a genera în violențe prin :
mediere și comunicare
întâlniri lunare între reprezentanţii IPJ si lideri ai permanent
comunitatilor de romi
formarea de abilitaţi în intervenţie nonviolentă la
apariţia stărilor conflictuale

D.A.S. Mun Roman
D.P.L.Mun Roman
G.L.L. Mixt pentru Romi
IPJ NT
Unităţile de învăţământ
din municipiul Roman
O.N.G.-uri

3

Organizarea de acţiuni comune între poliţie, primărie
și şcolii în scopul prevenirii delicvenței juvenile

trimestrial

G.L.L. Mixt pentru Romi
D.P.L. Mun Roman
Unităţile de învăţământ
din municipiul Roman
O.N.G.-uri

4

Promovarea profesiilor de polițist/pompier în rândul
tinerilor de etnie romă.

trimestrial

2

G.L.L. Mixt pentru Romi
D.P.L. Mun Roman
ISU-Neamt
Unităţile de învăţământ
din municipiul Roman
O.N.G.-uri
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*Nr. întâlniri
Nr. campanii de
prevenire a
violenței
Nr. participanți

*bugetul local
alte finanţări

abordare
DRLC

*Nr. campanii
Nr. de
participanți

*bugetul local
alte finanţări

abordare
DRLC

*bugetul local
alte finanţări

abordare
DRLC

*Nr. campanii
Nr. de participanți
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F

LOCUIRE ȘI INFRASTRUCTURĂ

1

Soluţionarea problemelor legate de dreptul de
proprietate asupra terenurilor şi locuinţelor deţinute
de romi şi de reconstituire a dreptului de proprietate
funciară
(stoparea
evacuărilor
abuzive
şi
identificarea de alternative de locuire pentru romi
evacuaţi)

permanent

2

Identificarea nevoilor de reabilitare a locuinţelor și
întocmirea unui plan de măsuri

3

Asigurarea condiţiilor normale de locuit în zonele
populate de romi prin racordarea la serviciile de
permanent
energie electrică, apă potabilă, canalizare, gaz
metan, salubrizare.

anual
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G.L.L. Mixt pentru Romi
Comisia Locală de Fond Funciar
D.U.A.T. Mun Roman

*Nr.de titluri de
proprietate emise

*bugetul local
alte finanţări

abordare
DRLC

G.L.L..Mixt pentru Romi
D.U.A.T. Mun Roman
D.T.Mun. Roman

*Nr. cereri
reabilitare
*Nr. planuri
realizate

*bugetul local
alte finanţări
bugetul de stat
fonduri structurale

abordare
DRLC

G.L.L.Mixt pentru Romi
D.U.A.T.Mun Roman
D.T.Mun. Roman
A.D.I. AQUA NT
A.D.I. ECO NT

*Nr. locuinţe
racordate
Nr. lucrări
Nr. proiecte

*bugetul local
alte finanţări
bugetul de stat
fonduri structurale

abordare
DRLC
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4

Programul
pilot
„Locuinţe
Sociale
pentru
Comunităţile de Romi” realizat prin Agenţia
Naţionala pentru Locuinţe conform H.G Nr.
1237/2008

Codul: PLM/ISR
Editia : 1
Revizia : 1
Nr. ex : 1
Pagina : 15 / 16

G.L.L.Mixt pentru Romi
Consiliul Local

*Nr.de locuinţe
realizate

*bugetul local
alte finanţări
bugetul de stat

G.L.L.Mixt pentru Romi
Consiliul Local
O.N.G.-uri

Nr. evenimente
Nr. participanți

*bugetul local
alte finanţări
bugetul de stat
fonduri structurale

abordare
DRLC

Nr. proiecte
depuse
Nr. proiecte
derulate

*bugetul local
alte finanţări
bugetul de stat
fonduri structurale

abordare
DRLC

G CULTURĂ
1

2

Realizarea unor evenimente culturale specifice
comunitatii de romi:
„Ziua Internaţionala a Romilor” 8 Aprilie
- „Dezrobirea romilor” 14 februarie
- „Sfinta Maria” 8 septembrie
„Ziua Minorităţilor Naţionale din România”
18 decembrie
Dezvoltarea şi finanţarea proiectelor care vizează
informarea şi educarea interculturală şi multiculturală
permanent
în scopul păstrării, dezvoltării și afirmării identității
culturale a minorității rome

G. L.L. Mixt pentru Romi
Consiliul Local
O.N.G.-uri
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Abrevieri:
- G.L.L. -Roman - Grupul Local de Lucru pentru implementarea S.G.R.I.C.R.
- D.A.S. Mun. Roman - Direcțiade Asistență Socială a Municipiului Roman
- D.L.E.P. Mun Roman - Direcția Locală de Evidentă a Persoanelor a Municipiului Roman
- D.P.L. Mun Roman - Direcția de Poliție Locală a Municipiului Roman
- D.I.T.L. Mun Roman - Direcţia de Impozite şi Taxe a Municipiului Roman
- D.U.A.T. Mun Roman - Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a Municipiului Roman
- D.T. Mun Roman - Direcția Tehnică a Municipiului Roman
- I.P.J. NT - Inspectoratul Județean de Poliție Neamț
- I.S.U.-Neamt - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț
- A.L.O.F.M. Romn - Agenția Locală de ocupare a forței de muncă
- D.S.P. Neamț - Direcția de Sănătate Publică Neamț
- C.J.A.S.- . Casa Județeană de Asigurări de Sănătate
- A.D.I. AQUA NT - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Neamț
- A.D.I. ECO NT. - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ
- O.N.G.-uri - Organizaţii nonguvernamentale
- D.R.L.C. - dezvoltare locală plasată sub responsabilitate cetățenească
*bugetul local - în limita bugetului local
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