
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL — 

HOT Ă RAREA Nr.  47Y-1  

Din 	21, Ă'0 , 	2018 

Privind: aprobarea Planului de ac ţiune privind incluziunea minorităţii rrome in 
strategia de dezvoltare a localităţii, stabilit in baza procesului de identificare i selec ţie a 
principalelor nevoi ale comunit ăţii locale cu un număr semnificativ de rromi . 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul munici2iu1ui Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de Inregistrare şi data depunerii proiectului: z.PCM.dY  /25.102018; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, innunit in şedinţa ordinară 	in 

data de 31.10.2018; 
Având In vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, inregistrat ă  sub 

nr.  J6 1.29ks,  2018; 
Având 1n vedere raportul de specialitate Intocmit Serviciul Investi ţii, Inregistrat sub 

nr.36130 ic.? 	/0 .   2018; 
Având In vedere raportul de avizare Intocmit de comisiile de specialitate nr. 3 şi 5; 
Având In vedere adresa nr.85656/23.10.2018 a D.A.S.Tecuci; 
Având in vedere HG nr.18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 

incluziune a cet ăţenilor români apar ţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 — 2020, cu 
modificările i complet ările ulterioare; 

Având in vedere art.2, art.3 şi art.6 din Legea nr. 292/2011 asisten ţei sociale cu 
modificările i completările ulterioare; 

Având in vedere prevederile art. 36, alin 2 lit.d) i alin.6, lit. „a", pct.2 din Legea nr. 
215/2001 privind administra ţia publică  locală, republicată  In 2007 cu modificările si completările 
ulterioare; 

Având In vedere art. 45 alin. 1 şi art.115, alin.1, lit.„b" din Legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicat ă  in 2007 cu modificările si completările ulterioare; 

HOT Ă RASTE: 

Art.l. Se aprobă  Planul de ac ţiune privind incluziunea minorită.ţii rrome in strategia de 
dezvoltare a localit ăţii, stabilit in baza procesului de identificare i selec ţie a principalelor nevoi ale 
comunităţii locale cu un număr semnificativ de rromi , conform anexei ce face parte integrant ă  din 
prezenta hot ărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului 
Tecuci 

Art.3Prezenta hot ărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului 
municipiului Tecuci . 

PRIpiakINTE-15E•--ŞEVOINŢĂ , 
SECRETAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.409dino5 IO 2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea Planului de acţiune privind incluziunea minorit ăţii 
rome în strategia de dezvoltare a localit ăţii, stabilit în baza procesului de 
identificare si selecţie a principalelor nevoi ale comunit ăţii locale cu un număr 
semnificativ de romi. 

In procesul de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune a 
cetăţenilor români apar ţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 - 2020, 
aprobată  prin HG nr. 1 8/20 1 5, UAT Municipiul Tecuci a aderat la Programul 
ROMACT , care reprezintă  un program în parteneriat al Comisiei Europene si al 
Consiliului Europei, implementat de cel din urm ă . 

O echipă  centrală  cu sediul la Strasbourg este responsabil ă  de implementarea 
programului, ce include dezvoltarea metodologic ă, furnizarea unor direc ţii privind 
implementarea către echipele de la nivel na ţional si local, monitorizarea 
implementării, precum si conducerea administrativă  si financiară . 

In fiecare ţară, ROMACT este implementat de o echip ă  compusă  din doi 
coordonatori naţionali de proiect si din mai mul ţi facilitatori ce intervin la nivel local 
în municipalităţile participante la programul ROMACT. 

Principalele obiective ale acestui program sunt: 
- promovarea dialogului între autorit ăţile locale si Grupul de Acţiune al 

Comunităţii Rome; 
- evaluarea necesit ăţilor comunităţii rome locale; 
- includerea acestor necesit ăţi în Planul de Ac ţiune pentru Dezvoltare Local ă ; 
- elaborarea de politici, măsuri si proiecte locale menite s ă  implementeze 

Planul de Ac ţiune pentru Dezvoltare Local ă . 
ROMACT urmărete ca autorit ăţile locale, în special oficialii a1ei si 

funcţionarii publici de rang superior, să  răspundă  mai prompt si cu rnai multă  
responsablitate nevoilor comunit ăţilor de romi marginalizate. Programul se 
concentrează  asupra generării unui angajament sus ţinut faţă  de politici, 
lucru care va duce la planuri si măsuri sustenabile de incluziune a romilor. 

ROMACT susţine mecanismele si procesele bunei guvern ări, în conformitate 
cu principiile Consiliului Europei privind buna guvernare la nivel local. Astfel, 
programul promovează  cooperarea si parteneriatul între autorit ăţile locale si 
comunităţile de romipe baza unor strategii de lucru comun stabilite si a 
împărţirii proceselor si rezultatelor. E1 se bazeaz ă  de asemenea pe angajamentul 
comun faţă  de un dialog deschis între majoritate si minoritate. 



ROMACT oferă  administraţiilor locale metodele i instrumentele de lucru 
pentru a ajunge in mod efectiv la comunit ăţile unde tră iesc cei mai vulnerabili 
cetăţeni i pentru a le evalua nevoile. 

0 prioritate majoră  a programului o reprezintă  facilitarea intăririi capacităţii 
autorităţilor locale de a concepe i implementa planuri i proiecte de 
incluziune a romilor. ROMACT le ajută  de asemenea la realizarea de propuneri de 
proiecte cu care să  obţină  sprijin din fondurile europene i na ţionale. 
Programul duce in cele din urmă  la dezvoltarea de servicii publice adresate tuturor la 
nivel local. 

in cadrul acestui program s-a intocmit planul de ac ţiuni privind incluziunea 
minorităţii rome în strategia de dezvoltare a localit ăţii, stabilit 1n baza procesului de 
identificare ş  selecţie a principalelor nevoi ale comunit ăţii locale cu un număr 
semnificativ de romi, care potrivit prevederilor Legii nr.292/2011 trebuie aprobat de 
că -tre consiliul local. 

Având în vedere aceste aspecte, este necesar ă  aprobarea unei hot ărâri a 
consiliului local privind aprobarea planului de ac ţiune privind incluziunea minorităţii 
rome în strategia de dezvoltare a localit ăţii, stabilit 1n baza procesului de identificare 

selecţie a principalelor nevoi ale comunit ăţii locale cu un număr semnificativ de 
romi. 

Primar, 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL INVESTIŢII 

Nr. (YC/3 0  din  025‘ Ăo, 	2018 

RAPORT DE SPECIALITATE, 

Privind: aprobarea Planului de ac ţiune privind incluziunea minorit ăţii 
rome in strategia de dezvoltare a localit ăţii, stabilit in baza procesului de 
identificare i selec ţie a principalelor nevoi ale comunit ăţii locale cu un num ăr 
semnificativ de romi. 

Prin HG nr.18/2015 s-a aprobat Strategia Guvemului României de incluziune 
a cetăţenilor români apar ţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 — 2020. 
Potrivit acestui act normativ autorit ăţile administraţiei publice locale au obligaţia de 
a identifica principalele nevoi ale minorit ăţii rome locale i de a lua măsuri pen-tru 
integrarea acesteiain comunitatea local ă . 

in baza acestei strategii , UAT Municipiul Tecuci a aderat la Programul 
ROMACT — incluziunea romilor la nivel local, program ce este implementat de c ătre 
Consiliul Europei. 

in cadrul acestui program , s-a constituit prin dispozi ţie de primar grupul de 
lucru local, care a ajutat la Intocmirea planului de ac ţiune privind incluziunea 
minorităţilor romi 1n strategia de dezvoltare a localit ăţii , stabilit 1n baza procesului 
de identificare i selec ţie a principalelor nevoi ale comunit ăţii locale cu un număr 
semnificativ de romi. 

Legea nr.292/2011 a asisten ţei sociale cu modificările ş  completările ultrerioare 
prevede obligaţia autorităţilor locale de a lua măsurile necesare incluziunii sociale a 
minorităţilor. 

De asemenea Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  locală  
republicată, cu modificările i completările ulterioare, prevede obliga ţia consiliului 
local de a asigura cadrul necesar pentru fumizarea serviciilor sociale pentru protec ţia 
copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor 
persoane sau grupuri afiate 1n nevoie social ă ; 

Având in vedere aceste aspecte, proiectul de hot ărâre indepline şte condiţiile de 
legalitate ş  oportunitate. 

Serviciul Investi ţii - 



7  (.(04,2Ă0,4 
._ 

Aprobat, 
Primar 

PLAN LOCAL DE ACŢIUNE / MASURI PRIVIND INCLUZIUNEA MINORITAŢII ROME DIN MUNICIPIUL TECUCI 
PENTRU PERIOADA 2018 — 2020 

A. ADMINISTRAŢ
IE PUBLICA I DEZVOLTARE COMUNITARA: Nr. 	

Responsabil 	Indicatori 	 Buget 

crt. 
1. Angajarea Expertului local pentru 	201 8 	Primăria Tecuci; 	Contract de munca 	Buget local 

•roblemele romilor (ELR . 

BJR. 2.
Inflintarea Grupului de Lucru Mixt pt. 2018 — 2020 

	ELR 	
Dispozitie de 	 Buget local 

romi si realizarea intalnirilor lunare. 

constituire. 
Identificarea ş i rezolvarea problemelor 201 8 — 2020 	Grupul local de 	Număr Intalniri; 	Buget local şi surse 

comunitătii rome locale, prin organizarea 	 initiativă  al romilor, 	Procese-verbale 	 externe 
de intalniri lunare / trimestrial intre 

ELR; 	 intălnirj. 
reprezentantii 	autorităţ ii 	locale 	ş i 

BJR; re.rezentantii comunit ătii locale de romi. 
ONG-uri. 

3. Stabilirea ş
i consolidarea de parteneriate 2018 — 2020 

	ELR 	
Numar parteneriate 	Buget local 

durabile intre autoritătile locale ş i ONG- 

fficheiate cu: 
uri locale ale romilor in vederea elabor ării 

instituţ iile şcolare, 

ş i 	implementării 	de proiecte 	de 

AJOFM, Poli ţie, 

imbunătătire a situatiei romilor, por-nind 

ONG-uri rome 
de la Planul Local de Ac iune. 

locale. 
4. i Actualizarea anual ă 

 a Planului Local de 2018 — 2020 	ELR 	
Plan actualizat 	

Buget local 

----1—_—___' Actiune. 

i 
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B. EDUCATIE: 
Nr. 
crt. 

Măsura Terrnen Responsabil Indicatori Buget 

1. Elaborarea 	ş i 	implementarea 	de 	către 
Inspectoratul 	Şcolar Jude ţean 	Galaţ i 	1n 
colaborare 	cu 	Primăria Tecuci 	a 	unor 
măsuri 	active 	vizănd 	stimularea 
participării 	şcolare 	ş i 	reducerea 
abandonului şcolar in rândul romilor. 

2018 - 2020 ISJ Galaţ i; 
Primaria Tecuci prin 

ELR; 
Directorii de 

instituţii şcolare din 
localitate; 

Mediatorii scolari. 

Num ăr copii inscri ş i 
la şcoală  / număr an 

anterior. 

Buget local ş i 
guvernamental; 

Proiecte cu finantare 
nerambursabi l ă . 

Surse externe-.---  2. Prevenirea 	ş i 	combaterea 	cazurilor 	de 
discriminare 	institu ţionalizată 	prin 
informarea 	cadrelor 	didactice 	despre 
legislaţia intemă 	existentă  in 	domeniul 
nediscriminarii, precum ş i 	prin 	iniţ ierea 
unor 	campanii 	de 	educaţie 	civică 	la 
nivelul şcolilor din localitate. Predarea 
unor teme de combatere a discrimin ării 1n 
cadrul orelor de dirigen_ţie. 

Trimestrial 
2018 - 2020 

ISJ Galaţ i; 
Institu ţiile şcolare 

din localitate; 
Mediatorii şcolari. 

Nurnăr de teme / 
informări pentru 

combaterea 
discriminării. 

3. 

. 

Organizarea 	1n 	institu ţiile 	şcolare 	din 
localitate 	a 	unor 	ore 	de 	consiliere 	ş i 
orientare 	şcolară 	pentru 	copiii 	rorni 	ş i 
familiile acestora. 

2018 - 2020 ISJ - Inspectorul 
şcolar pentru romi; 

ELR; 
Mediatorii şcolari; 

Psihologii din cadrul 
şcolilor; 

CJRAE; CREI; 
Liderii romilor din 

localitate• ONG-uri. ,  

Număr de 
beneficiari; 

Număr ore de 
informare; 

Buget local ş i surse 
externe. 

Creşterea gradului de ocupare a locurilor 
special alocate de c ătre MEN, elevilor 
romi 	in 	sistemul 	de 	Invăţământ 
preuniversitar 	ş i 	universitar, 	prin 
informarea 	1n 	timp 	util 	a 	poten ţ ialilor 
beneficiari. 	Diseminarea 	eficientă 	a 
informaţ i i1or 	1n 	rândul 	elevilor 	ş i 
• ărin ţilor.  	  

2018 - 2020 ISJ Galaţi; 
Inspectorul şcolar 

pentru romi; 
BJR; 

Directorii de 
institu ţ ii şcolare din 

localitate; 
Mediatorii şcolari; 

Numă r locuri 
alocate; 

Număr campanii 
informare; 

Nurnăr inscrieri 
raportate de 4tre 

ISI; 
Numă r de locuri 

Buget local; 
Surse externe. 
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5. Implicarea 	mediatorilor 	şcolari 	in 	Permanent 
asistarea cadrelor didactice la clase, acolo 
unde este cazul.  

6. Organizarea unor ore suplimentare de 	Permanent 
consiliere psihologică  pentru elevii aflati 
in prag 	de 	abandon 	şcolar ş i 
monitorizarea acestora. 

7. Programe de asistare şcolară  suplimentară  2018 — 2020 
care s ă  includă  sprijin pentru pregătirea 
temelor, activit ăţ i recreative, in funcţ ie de 
necesităti. 

: Campanii 	de 	informare 	privind 
participarea romilor in cadrul 

i programelor de recuperare scolara de 
tipul "A doua sansa" si cursuri IFR. i 

Promovarea ş i motiva.rea particip ării 
copitlor romi la educatia pre şcolară  in 
cadrul 	programului 	educational 

Liderii romilor din 
localitate; 

Membrii voluntari ai 
ONG.  
ISJ; 

Mediatorii şcolari. 

ISJ — Inspectorul 
şcolar pentru romi; 

Psihologii din cadrul 
şcolilor; 

Mediatorii şcolari.  
ISJ; 

Institutiile şcolare 
din localitate; 

Mediatorii şcolari; 
ONG-uri.  

ISJ — Inspectorul 
şcolar pentru romi; 

Mediatorii şcolari 
sanitari; 

ELR; 
Comunitatea.  

ISJ — Inspectorul 
şcolar pentru romi; 

Directorii de 
instituţ ii şcolare din 

localitate; 
Mediatorii şcolari; 
Liderii romilor din 

localitate; 
Voluntari; 
ONG-uri.  

Primăria Tecuci; 
ISJ — Inspectorul 

şcolar pentru romi: 

ocupate. 

Număr de cadre 
didactice asistate. 

Numarul orelor de 
consiliere; 

Numar beneficiari; 
Realizare baza de 

date; 
Număr etevi incluş i 

1n programme. 

Numar de 
copti şc,olarizaţi; 

Număr evenimente 
de informare; 

Numar beneficiari 
inclu ş i in sistemul de 

invăţământ. 

Număr de grădiniţe 
implicate; 

Buget local i surse 
exteme. 

Buget ISJ; 
Surse externe. 

Buget local ş i 
guvemamental; 

Proiecte cu finantare 
nerambursabil ă . 

Surse locale si exteme. 

Buget local 
guvemamental; 

Buget ISJ; 
Proiecte cu finantare 

nerambursabil ă . 

Buget local ş i 
guvernamental; 

Proiecte cu finantare 
- 3 - 
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10 

' 8. 	Identificarea ş i crearea unei baze de date 	Anual 
a copiilor cu vărsta de şcolarizare ş i 
intreprinderea demersurilor necesare 
pentru includerea in sistemul de 
invătământ. 

Permanent 

Anual 



"Grădini ţa estival ă". Directorii de 
institu ţii pre şcolare 

din localitate; 
Mediatorii şcolari; 
I,iderii romilor din 

localitate; 
Voluntari; 
ONG-uri. 

Număr beneficiari 
copii; 

nerambursabil ă . 

11. Organizarea unor cursuri de formare a 
cadrelor didactice privind : 

- cultura romilor; 
- istoria romilor; 
- condi ţiile specifice ş i mediul in care este 
educat copilul rom. 

2018 — 2020 ISJ — Inspectorul 
şcolar pentru romi; 

CJRAE; CREI; 
Mediatorii şcolari; 

Reprezentanţi ONG- 
uri locale; 

Num ăr ore de 
informare; 

Număr beneficiari 
cadre didactice; 

Surse externe; 
Proiecte cu finantarc 

nerambursabil ă . 

12. 

• 

Organizarea 	de 	activit ăţ i 	pro-active 	in 
comunitate. 

Permanent ELR, SASC; 
Directorii 

instituţiilor şcolare 
din localitate; 

Mediatorii şcolari; 
I,iderii romilor din 

localitate; 
ONG-uri; 
Voluntari. 

Număr activităţ i; 
Număr participan ţ i / 

beneficiari; 
Număr procese 

verbale activit ăţ i. 

Buget local ş i surse 
externe. 
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Număr de pacien ţ i 
asiguraţ i; 

Număr evenimente 
de inforrnare; 

Număr de 
parteneriate 
Incheiate. 

Număr evenimente 
de informare; 

Număr evenimente 
de instruire; 
Număr de 
beneficiari; 
Număr de 

Număr de copii ş i 
familii aflate in 

Buget local i surse 
externe. 

Buget local i surse 
externe. 

Buget local 
;uvemamental: 

C. SĂNĂTATE, SECURITATE SOCIALĂ , PROTECTIA COPILULUI SI A FAMILIEI:  
Nr. 	 Măsura 	 j 	Termen 	Responsabil 	Indicatori 	 Buget crt,  

1 	. 
1. 	Catagrafierea popula ţ iei de etnie romă , 	Permanent 

crearea unei baze de date ş i identificarea 
problemelor din domeniul medical. 

2. Identificarea persoanelor de etnie rom ă 	Permanent. 
care nu sunt inscrise la medicul de familie 
ş i demararea procedurilor de Inscriere. 

3. Includerea tuturor persoanelor de etnie 	Permanent. 
romă  de pe raza localităţ ii in sistemul de 
asigurări de sănătate (realizarea de 
parteneriate cu ASP, CJAS, ONG-
uri,etc.). 

4. Derularea periodic ă  a unor activit ăţ i de 	Semestrial 
informare/instruire sanitar ă  ş i de educa ţie 
pentru s ănătate la nivelul comunit ăţ ii 
locale de romi (realizare 
parteneriate cu ONG-uri, DSP,etc.). 

5. Identificarea copiilor ş i a fămiliilor aflate 	Permanent 
1 in dificultate ş i  includerea acestora in 

DSP-mediatorii 
sanitari; 

Medicii de familie; 
Mediatorii şcolari. 
Liderii romilor din 

localitate; 
ONG-uri.  

ELR, SASC; 
Mediatorii sanitari; 
Asistenţii medicali 

comunitari; 
Medicii de familie; 
Liderii romilor din 

localitate; 
ONG-uri.  

DSP — Mediatorii 
sanitari, 

Asisten ţii medicali 
comunitari; 

Liderii romilor din 
localitate; 

Medicii de familie; 
ONG-uri.  

Primăria TecucI prin 
SASC; 

DSP-mediatorii 
sanitari; 

Medicii de familie; 
Mediatorii şcolari. 

ELR, SASC; 
Medicii de famili 

Număr de persoane 	Buget local i surse 
catagrafiate; 	 exte•ne, 

Realizare baz ă  de 
date. 

Număr de persoane 	Buget local i surse 
identificate ş i 
	

externe. 
inscrise la medicul 

de familie. 
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Permanent 

Permanent 

Anual 

Preotul; 	 dificultate; 
Poliţistul comunitar; 	Număr de familii 
Mediatorii sanitari; 	incluse în sistemul 
Asistenţii medicali 	de asisten ţă  socială ; 

comunitari; 	Bază  de date. 
DMSSF; 

DGASPC; 
Mediatorii scolari; 
I,iderii romilor din 

localitate; 
ONG-uri. 

Proiecte cu finantarc 
nerambursabil ă . 

Surse atrase 
(donaţ i i .sponsori ză ri 1: 
Proiecte cu finan ţare 

nerambursabi I ă ; 

Buget local ş i surse 
externe. 

Buget local ş i 
guvernamental; 

Proiecte cu finantare 
nerambursabi l ă . 

	

Primăria Tecuci; 	Num ăr 
ELR; 	proiecte/campanii; 

	

Liderii romilor din 	Număr de 
localitate; 	beneficiari; 
ONG-uri. 
Directorii 

institu ţiilor scolare 
din localitate; 

Mediatorii sanitari; 
Mediatorii şcolari. 

Număr campanii de 
informare; 
Număr de 

beneficiari; 

ELR,SPAS; 
Poli ţia Local ă ; 

Institu ţ iile scolare 
locale; 

Medicii de familie; 
Mediatorii sanitari; 
Mediatorii scolari; 

Preotul; 
ONG-uri. 

Număr campanii de 
informare; 
Număr de 

beneficiari; 

sistemul de asisten ţă  social ă . 

6. Dezvoltarea unor proiecte cu caracter de 
urgenţălcampanii de străngere de fonduri 
pentru sprijinirea familiilor cu venituri 
foarte mici care s ă  constea în 
imbrăcăminte, alimente, rechizite,etc.  

7. Desfăşurarea periodic ă  de campanii de 
informare in domeniul s ăn ătăţ ii de către 
mediatorii sanitari in colaborare cu 
mediatorii şcolari, în cadrul orelor de 

8. Organizarea anual ă, a unor campanii de 
informare ş i sensibilizare a opiniei 
publice eu privire la drepturile copilului, 
precum ş i la problematica familiilor afiate 
in dificultate, in scopul prevenirii 
abandonului, abuzului si a•neglij ării 
copilului, in colaborare cu ONG-uri 
locale ş i autoritatea public ă  local ă . 
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2 

D ACTE DE IDENTITATE JUSTITIE ŞI ORDINE PUBLICĂ :  
Termen 	Responsabil 

Nr. 	 Măsura 
crt. 

Prevenirea ş i combaterea apari ţiei stărilor 
tensionate sau susceptibile de a genera 
violenţe prin: 
-mediere ş i comunicare corespunz ătoare; 
-organizarea de intâlniri periodice 'intre 
şefii poliţ iei cu reprezentan ţi ai romilor 
pentru asigurarea unui climat de bun ă  
convieţuire intre cet ăţeni romani de etnie 
romă  ş i ceilalţi locuitori; 
-formarea de abilit ăţi 1n interven ţii 
nonv io I ente la apari ţia stărilor 
conflictuale;  
Introducerea de c ătre IPJ a m ăsurilor 
afirmative în procesul de recrutare a 
ofiţerilor ş i agenţilor de poli ţie din rândul 
cetăţenilor de etnie romă . 

1.I Identificarea persoanelor de etnie rom ă 	Permanent. 
care nu au acte de identitate sau de stare 
civil ă, intocmirea unei baze de date cu 
acestea ş i punerea 'in legalitate. 
Actualizarea permanent ă  a bazei de date. 

Ori de câte ori 
este necesar. 

Anual 	IPJ Galaţ i 
BJR; 
ELR. 

Indicatori 

 

Buget 

Număr persoane 
identificate; 

Număr persoane 
puse 1n legalitate; 

Bază  de date. 

Numă'r de medieri; 
Număr 1ntâlniri 

organizate; 
Număr cursuri 

forrnare specifice; 
Număr estimat de 

beneficiari. 

Buget local 
guvernamental; 

Proiecte cu finantare 
nerambursabil ă . 

Buget local ş i 
guvernamental: 

Proiecte cu finantare 
nerambursabil ă . 

Număr candidaţi de 
etnie romă  
identificaţ i; 

Număr de ofiţeri ş i 
agenţi de poliţ ie de 
etrne rom ă  angajaţi; 
Număr evenimente 

informare. 

Bugetul de stat. 

SPCLEP; 
Poli ţia 

Locală/Naţ ională ; 
ELR; 

Mediatorii sanitari; 
Mediatorii şcolari; 

SPAS; 
Liderii romilor din 

localitate; 
Membrii voluntari 

ONG-uri.  
IPJ Galaţ i — 

detaşamentul de 
Interven ţie Rapidă ; 

Poliţia Locală ; 
IJJ Galaţi; 

BJR; 
ELR; 

Liderii romilor din 
localitate; 

Membrii voluntari 
ONG-uri. 
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,>( 

•G' I ftrITINTV DF.7.VOI .TARF. Cs(IMITNITAR Ă  MF,DITI: 

Nr. 
ert. 

Măsura Termen Responsabil Indicatori Buget 

1. Informări 	privind 	soluţionarea 
problemelor 	legate 	de 	dreptul 	de 
proprietate 	asupra 	terenurilor 	ş i 
locuinţelor deţinute de romi. 

Permanent Primăria Tecuci; 
Oficiul de Cadastru; 
Registrul Agricol 

Tecuci. 

Bază  de date. Surse private; 
Proiecte cu finan ţare 

nerambursabil ă . 

2. Identificarea 	nevoilor 	de 	reabilitare 	a 
locuinţelor. 

Permanent ELR, SASC; 
Liderii romilor din 

localitate. 

Bază  de date. 	Buget local ş i surse , 
externe: 

Proiecte cu finan ţare 
nerambursabil ă . 

3. Asigurarea condi ţiilor normale de locuit 
in zonele populate de romi prin racordare 
la 	scrviciile 	de 	energie 	electrică , 	apă  
potabil ă , 	canalizare, 	gaz 	metan, 
salubrizare. 

Permanent. Primăria Ţe_cuci-----  
_ 	_ 	- 	 - 

Furnizorii de servicii 
publice. 

Num ăr de cazuri 
identificate; 

Num ăr de locuin ţe 
racordate la utilit ăţ i. 

Buget local ş i 
guvernamental: 

Proiecte cu finantare 
nerambursabil ă : 

Surse private 
(donaţii,sponsorizări. 

. Implementarea 	unor 	programe 	de 
reabilitare 	ş i 	ecologizare 	a 	zonelor 
periferice locuite de romi. 

Permanent. Primăria Tecuci; 
ONG-uri. 

Centralizare nevoi 
identificate; 

Număr de programe. 

BUQCt de stat: 
Proiecte cu finantare 

nerambursabil ă . 

S. Construirea de locuin ţe sociale de care s ă  
beneficieze ş i familiile de romi cu mul ţi 
copii ş i cu venituri foarte mici. 

2018 — 2020 Primăria Tecuci; 
Ministerul 

Dezvoltării regionale 
ş i Administraţ iei 

Publice; 
ONG-uri. 

Număr de locuin ţe 
construite; 

Număr estimativ de 
beneficiari; 

Număr anchete 
sociale realizate; 

Bază  de date.  

Buget local si 
guvernamental; 

Proiecte cu finantare 
nerambursabil ă : 

Surse private 
(donaţ ii.sponsorizări. 

. Implementarea programelor de dezvoltare 
comunitară  in beneficiul comunităţ ii 
locale de romi. 

2018 — 2020 Primăria Tecuci; 
I,iderii romilor din 

localitate; 
ONG -uri. 

Nr. programe; 
Nr. campanii 

informare; 
Nr. estimativ de 

beneficiari; 
Nr. pers de etnie 
romă  implicate: 

Proiecte cu finamare 
nerambursabil ă ; 

Surse private 
(donaţ i i.sponsorizări . 
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Permanent ALOFM Tecuci; 
ELR; 

SASC; 
Liderii romilor din 

localitate; 
ONG-uri. 

Număr de persoane 
Inregistrate; 

Număr de persoane 
incluse în programe; 
Număr evenimente 

informare. 

Bugetul Asigurărilor 
pentru Şomaj; 

Proiecte cu finantare 
nerambursabil ă . 

ALOFM Tecuci; 
ELR; 

SASC; 
Liderii romilor din 

localitate; 
ONG-uri. 

ALOFM Tecuci; 
ELR; 

SASC; 
Liderii romilor din 

localitate; 
ONG-uri. 

Număr 
evenimente/campanii 

organizate; 
Număr persoane 

participante; 
Număr persoane 

angaj ate; 
Număr articole de 

mediatizare in pres ă ; 
Bază  de date.  

Număr de autorizaţ ii 
obţinute. 

Bugetul Asigurărilor 
pentru Şomaj; 

Proiecte cu finantare 
nerambursab i ă . 

Buget local 
guvernamental; 

B ugetul Asigurărilor 
pentru Şomaj; 

Proiecte cu finantare 
nerambursabi l ă . 

2018 – 2020 

2018 – 2020 

F. LOCURI DE MUN _ — 
r. , 

crt. 

CĂ , FORMARE PROFESIONALĂ  ŞI LIBERA  
Măsura 	 Termen 	ţ 	Responsabil Indicatori Buget 

2, 

3 

Imbunătăţirea accesului popula ţiei rome 
pe piaţa muncii prin: 
- Inscrierea In baza de date a AJOFM 
Galaţ i a persoanelor de etnie rom ă  aflate 
in căutarea unui loc de munc ă  ş i 
includerea lor in programe de mediere a 

I muncii, consiliere ş i / sau formare 
profesională .  
Creşterea gradului de ocupare a for ţei de 
muncă  în răndul romilor la nivelul 
localităţii Tecuci prin organizarea Bursei 
Locurilor de Munc ă, a Caravanei 
Ocupării, etc., prin ini ţierea unor 
campanii de infotmare corespunz ătoare a 
acestor ac ţiuni. 

Sprijinirea 	etnicilor 	romi 	pentru 
demararea unei afaceri şi obţinerea 
documentelor necesare. Acordarea de 
autorizaţii pentru organizarea ş i 
desfăşurarea activităţ ilor provenite din 
exercitarea meseriilor tradi ţionale, comerţ  
stradal, comercializarea florilor, obiecte 
de podoabă , etc. 
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G. PĂSTRAREA $1 REV1GOR ARF.A TP ABITTI fl1 pniur rrf TT riîr) Ă TI CITTT rur, - 	 .....-, .a. 	 -/ _a ,. J. \,. S-7 I ţ.IF■ , .k... l_1-1-J i k-) "1"i. IŞ1 11_, U .1_  
' Nr. 

crt. 
Măsura Termen Responsabil Indicatori Buget 

1. Sprijinirea 	ş i 	finanţarea unor proiecte—  
privind realizarea unor evenimente 
eulturale cu specific inspirit din folclorul 
ş i cultura romani: 
- Ziva Dezrobirii Romilor — 20 februarie; 
- Ziva Internaţ ională  a Romilor — 8 
aprilie; 
- 	 Ziva 	Minorităţilor 	Naţionale 	— 	 18 
decembrie. 

Anual Primăria Tecuci; 
BJR; 

Mediatorii sanitari; 
Mediatorii şcolari; 
Liderii romilor din 

localitate; 
ONG-uri. 

Număr evenimente. Buget local ş i 
guvernamental; 

Proiecte cu finantare 
nerambursabil ă ; 

Surse private 
(donaţ ii;sponsorizări. 

.._ 2. Dezvoltarea ş i finanţarea proiectelor care 
vizează  informarea şi educarea 
interculturala ş i multiculturala la nivelul 
localităţ ii Tecuci. 

2018 — 2020 Primăria Tecuci; 
Institu ţ iile şcoIare 

locale; 
Mediatorii şcolari; 
Liderii romilor din 

localitate; 
Membrii voluntari 

ONG-uri. 

Număr activităţ i; 
Număr proiecte; 
Număr persoane 

implicate/participante. 

Buget local ş i 
guvernamental; 

Proiecte cu finantare 
nerambursabil ă : 

Surse private 
(donaţii;sponsorizări) 

Intacmit, 
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