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PLAN LOCAL DE ACŢIUNE 
pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor in perioada 2014 - 2016 

Măsurile şi acţiuni pentru incluziunea romilor 
 

 
Nr. 
crt. 

Direcţia de acţiune/Măsura Entitatea implicată în realizare/ 
Persoană responsabilă 

Termen de realizare 

A. EDUCAŢIE 
1. Înfiinţarea Grupului de Iniţiativă Local (GIL) Expert local romi 15.02.2014 
2. Organizarea de activităţi de educare a părinţilor de către 

formatori, prezentarea unor programe pentru asigurarea educaţiei 
copiilor, astfel încât să reducă abandonul şcolar 

ISJ, ONG-uri/ Expert local romi Anual 

3. Dezvoltarea unui sistem de culegere şi monitorizare a datelor 
privind cuprinderea copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară într-o 
formă de învăţământ 

ISJ, creşe,  
DGASPC, SPCLEP, ONG-uri 

Anual 

4. Prevenirea infracţionalităţii şi rezolvarea cu operativitate a 
stărilor tensionate sau conflictuale, susceptibile de a genera 
violenţă familială, comunitară sau interetnică 

Poliţia Locala, Politia Municipală/ 
Expert local romi, 

Permanent 

5. Organizarea de întâlniri semestriale ale reprezentantilor 
autoritatii locale cu liderii comunităţii de romi 

Reprezentantii autoritatii locale Semestrial 

6. Acordarea de ajutoare sociale pentru familiile de etnie romă cu 
mulţi copii şi venituri reduse 

AASPS Alexandria/ Expert local 
romi 

Permanent 

7. Stimularea participării şcolare şi reducerea abandonului şcolar 
din rândul romilor 

ISJ/ Expert local romi 
 

Permanent 

8. Implementarea de programe şcolare de completare a studiilor, ISJ, ONG-uri/ Expert local romi Anual 



pentru persoanele de etnie romă care nu şi-au terminat studiile 
primare sau gimnaziale 

9. Participarea copiilor de etnie romă la proiectul  
„Economia bazată pe cunoaştere” 
Se vor iniţia copii de origine romă în utilizarea şi cunoaşterea 
calculatorului şi folosirea internetului 

ISJ/ Expert local romi Permanent 

B. OCUPARE 
10. Acordarea serviciilor de consiliere profesională  

persoanelor aflate în dificultate, inclusiv pentru membrii 
minorităţii romilor în vederea reintegrării sociale, identificarea 
surselor de finanţare pentru derularea de activităţi pe cont 
propriu, sprijin pentru pregătirea unui CV şi pentru participarea 
şi găsirea unui loc de muncă 

AJOFM, ONG-uri/ Expert local 
romi 

Permanent 

11. Constituirea unei baze de date cu cetatenii romi in cautarea unui 
loc de munca 

Expert local romi Permanent 

C. SĂNĂTATE 
12. Campanii de vaccinare a copiilor nevaccinaţi din comunitatea de 

etnie romă 
ONG-uri, DSP/ Expert local romi Permanent 

13. Campanii de educaţie sanitară privind TBC, HIV/SIDA, a 
cetăţenilor de etnie romă 

Medici de familie, ONG-uri, DSP/ 
Expert probleme romi 

Permanent/ 
Semestrial 

14. Campanii de educaţie sanitară privind igiena primară în cadrul 
comunităţilor cetăţenilor români de etnie romă 

Medici de familie, ONG-uri, DSP, 
Profesori/ Expert probleme romi 

Permanent 

15. Campanii de educaţie sanitară privind alimentaţia sănătoasă a 
cetăţenilor români de etnie romă 

Medici de familie, ONG-uri, DSP/ 
Expert probleme romi 

Permanent 

16. Campanii uzuale de vaccinare a cetăţenilor români de etnie romă Medici de familie, ONG-uri, DSP/ 
Expert probleme romi 

Permanent 

D. LOCUIRE ŞI MICĂ INFRASTRUCTURĂ 
17. Elaborarea unei metodologii de pregătire a planului de 

dezvoltare locală pentru zonele cu populaţie dezavantajată şi 
nivel ridicat de sărăcie în scopul identificării de proiecte 

Parteneri sociali, ONG-uri/ Expert 
probleme romi 

Permanent 



integrate 
18. Măsuri pentru creşterea calităţii locuirii - reglementarea modului 

de garantare a calităţii locuirii şi intervenţiei în caz de situaţii de 
urgenţă precum şi creşterea incluziunii sociale prin asigurarea 
creşterii calităţii locuirii în comunitatea de romi 

ONG-uri/ Expert probleme romi Permanent 

 
Intocmit, 

Expert local pentru problemele romilor, 
 

Alexandra Virgiliu 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 

PETCU MARIAN DRAGOS 


