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Plan de măsuri  
privind incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru  anul 2018 

 

 
Obiectiv 

 
Acţiuni pentru realizarea 

obiectivului 

 
Termen realizare 

 

 
Resurse 

previzionate 
 
 

Indicatori 
de 

performan
ţă propuşi 

 
Instituţia 

responsabilă 
 

Educaţie  

Creșterea participării copiilor 
romi la educația preșcolară 

Înscrierea tuturor copiilor de vârstă 
preșcolară (3-6 ani) la grădinițe, 
conform calendarului MENCS 

Calendarul 
MENCS 

- - Liceul ”C.R.-Vivu” 
Teaca 

 Facilitarea participării la învățământul 
preșcolar a copiilor provenind din familii 
sărace și vulnerabile prin derularea în 
bune condiții a programului de acordare 
tichete sociale conf. L.248/2015. 

An școlar 
2017/2018 

Bugetul de 
stat 

 Liceul ”C.R.-Vivu” 
Teaca; Primăria 

Teaca 

 Organizarea de ”Grădinițe estivale” și 
acordarea unei mese calde pentru copiii 
romi care urmează să înceapă școala 

An școlar 
2017/2018 

Asociația 
OvidiuRo 

 Liceul ”C.R.-Vivu” 
Teaca 

 Desfășurarea de ateliere cu scopul 
dezvoltării personale și emoționale a 50 
de preșcolari; Acordarea de 
îmbrăcăminte și încălțăminte pentru 50 
de preșcolari 

2018 POCU, AP4, 
PI 9ii, OS4.1 

 Liceul ”C.R.-Vivu” 
Teaca prin 

Proiect IMPACT 
Teaca 

Monitorizarea și sprijinirea 
programelor școlare menite să 
stimuleze reducerea 
absenteismului, a abandonului 
școlar; finalizarea educației 
obligatorii 

Extinderea rețelei școlare de mediatori 
școlari 

2018/ 
Plan managerial 

  Liceul ”C.R.-Vivu” 
Teaca 
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 Realizarea unor programe de orientare, 
consiliere școlară. Orientarea/ 
îndrumarea tinerilor neșcolarizați spre 
unitățile școlare furnizoare de programe 
de tip ”școala după școală”, ”Frecvență 
redusă” și ”A doua șansă” 

2018 Buget local, 
ONG 

 Liceul ”C.R.-Vivu” 
Teaca, BJR, 

Primăria Teaca 
(pers. cu atribuții 
expert romi) în 
parteneriat cu 

ONG 

 Organizarea și derularea programelor de 
educație parentală; Organizare de 
tabere școlare de vară cu tematica: 
”Spune DA educației!” 

2018 POCU, AP4, 
PI 9ii, OS4.1 

 Liceul ”C.R.-Vivu” 
Teaca prin 

Proiect IMPACT 
Teaca 

Stimularea participării romilor la 
nivelurile superioare de educație 

Oferirea de sprijin financiar pentru elevii 
și studenții cu rezultate bune (burse de 
merit) și pentru cei cu situație materială 
precară (burse sociale) 

2018 Buget de stat, 
ONG 

 Liceul ”C.R.-Vivu” 
Teaca, Primăria 
Teaca (pers. cu 
atribuții expert 

romi), GLL 
(membr. Stoica 

Al.) 

Ocuparea forţei de muncă 

Creșterea gradului de ocupare a 
persoanelor de etnie romă 

Identificarea persoanelor aparținând 
etniei rome care dețin atestate, 
certificate de calificare sau competențe 
în diverse meserii în scopul organizării 
caravanelor locurilor de muncă sau 
bursa locurilor de muncă 

2018 Buget local, 
AJOFM; BJR 

 Primăria Teaca 
(pers. cu atribuții 
expert romi)  

Creșterea adaptabilității și 
integrării pe piața muncii a 
populației de etnie romă 

Acordarea de servicii gratuite de 
informare și consiliere profesională a 
persoanelor de etnie romă, apte de 
muncă și aflate în căutarea unui loc de 
muncă în conf. cu Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru 
șomaj și stimularea forței de muncă cu 

2018 Buget local, 
ONG 

 Primăria Teaca 
(pers. cu atribuții 
expert romi) în 
parteneriat cu 
ONG 
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modificările și completările ulterioare 
(prima de încadrare sau instalare, 
stimularea mobilității forței de muncă 

      

Sănătate 

Combaterea bolilor transmisibile 
și conștientizarea populației 
asupra importanței vaccinării 
împotriva bolilor copilăriei 

 Organizarea de campanii de informare  
axate pe cunoașterea și prevenția bolilor 
transmisibile. Asigurarea de servicii 
specializate integrate de sănătate în 
domeniul protecției prin imunizare a 
copiilor romi 

2018 Buget de stat 
și local 

 D.S.P., Cab. 
Med.de familie, 
Primăria Teaca 
(mediator 
comunitar 
sanitar) 

Creșterea ponderii populației 
rome care are acces la servicii 
de sănătate de bază 

Monitorizarea persoanelor de etnie romă 
înscrise la medicul de familie; Campanii 
de informare, consiliere cu privire la 
accesul populației la servicii de sănătate/ 
pachet minimal de servicii pentru 
persoane neasigurate (drepturi și 
responsabilități 

2018 Buget de stat 
și local 

 D.S.P., Cab. 
Med.de familie, 
Primăria Teaca 
(mediator 
comunitar 
sanitar) 

Sănătatea=componenta 
esențială a calității vieții 

Sprijin în domeniul serviciilor medicale și 
socio-medicale pentru 1000 persoane 
(700 romi); Furnizarea de servicii socio-
medicale în sprijinul persoanelor cu 
posibilități motrice reduse (fizioterapie, 
kinetoterapie) 

2018 POCU, AP4, 
PI 9ii, OS4.1 

 Primăria  prin 
Proiect IMPACT 
Teaca 

Locuire şi mica infrastructură 

Îmbunătățirea condițiilor de 
locuire pentru familii 
dezavantajate de etnie romă 

Centralizare locuințe ce au nevoie de 
reparații din comunitatea marginalizată 
romă: Teaca, Pinticu și Viile-Tecii; 
Realizarea de expertize tehnice privind 
stabilirea gradului de risc și 
recomandarea soluțiilor constructive; 
Proiectarea tehnică a execuției lucrărilor 

2018/2020 POCU, AP4, 
PI 9ii, OS4.1 

 Primăria  prin 
Proiect IMPACT 
Teaca 
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de îmbunătățire a condițiilor de locuit; 
Realizarea execuției lucrărilor de 
îmbunătățire a condițiilor de locuit; 
Campanie de informare privind 
menținerea în bune condiții a lucrărilor 
efectuate 

Facilitarea accesului la utilități Extinderea rețelelor de apă, canalizare, 
infrastructura de acces în comunitățile 
de romi 

2018 Buget 
Județean și 

local 

 Consiliul 
Județean, 
Consiliul Local  

Cultură 

Păstrarea și valorificarea 
tradițiilor rome. Crearea și 
promovarea unui spațiu cultural 
al etniei rome  

Promovarea costumelor tradiționale 
rome; Susținerea trupei de dans 
țigănesc în participarea la diferite 
festivaluri locale, naționale în scopul 
promovării dansului țigănesc 

2018 Buget local,  
ONG, FSE 

 

 Primăria Teaca 
(pers. cu atribuții 
expert romi) în 
parteneriat cu 
școala, ONG, BJR 

 Crearea unei rețele de informare în 
domeniul cunoașterii limbii romani  
(diseminarea în comunități de materiale 
scrise). 
Muzica – mijloc de manifestare culturală 
al romilor. Prezentare materiale 
audio/video: elemente din istoria, 
cultura și ritualul muzical local ; Balul 
țiganilor (5 noiembrie) 

2018 Buget local  Primăria Teaca 
(pers. cu atribuții 
expert romi),  
GLL (membr. 
Stoica Al.) 

Infrastructură şi servicii sociale 

a.Protecţia copilului      

Monitorizarea copiilor de etnie 
romă cu părinți plecați în 
străinătate. Prevenirea 
abandonului nou-născuților de 
etnie romă în unitățile sanitare și 
de protecție socială.  

Solicitarea personalului cu atribuții în 
domeniul asistenței sociale de efectuare 
verificări în comunitățile de romi a 
cazurilor semnalate pe orice cale, 
indiferent de sursă, în scopul informării 
privind acordarea de drepturi și beneficii 
sociale în sprijinul  familiei 

2018 Buget de stat   Școala, Poliția 
Primăria Teaca( 
pers. cu atribuții 
expert romi; 
Comp. Asist. 
Socială) 
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monoparentale și a familiilor cu copii, 
defavorizate (HG 691/2015; L.61/1993; 
OUG 111/2010, L.227/2010; 
L.416/2001) 

Campanii de informare și 
sensibilizare în vederea prevenirii 
abuzului și a oricărei forme de 
violență sau abuz asupra 
copilului 

Întâlniri cu părinții copiilor din școli 
pentru informarea și sensibilizarea 
acestora în vederea prevenirii abuzului și 
violenței 

2018 Buget local  Școala, Primăria 
Teaca ( pers. cu 
atribuții expert 
romi; Comp. 
Asist. Socială 

Prioritizarea principiului 
”Interesul superior al copilului” 
în administrația publică locală 
privind înregistrarea copiilor romi 

Facilitarea prin informare asupra 
procedurilor de înregistrare în actele de 
stare civilă, a copiilor români, născuți în 
alte țări, eliberarea certificatelor de 
naștere precum și punerea acestor copii 
în drepturi, în conformitate cu legislația 
în vigoare, în cazul repatrierii familiei. 

2018 Buget de stat 
și local 

 SPCJEP BN, 
AJPIS BN, 
Primăria Teaca 
(pers. cu atribuții 
expert romi; 
Comp. Asist. 
Socială) 

b. Justiţie şi ordine publică      

Identificarea și punerea în 
legalitate a persoanelor de etnie 
romă care nu posedă acte de 
stare civilă sau documente de 
identitate 

Continuarea procesului de identificare a 
persoanelor fără acte de identitate și 
stare civilă, constituirea în acest sens, a  
unei evidențe a persoanelor de etnie 
romă raportat la comunitatea Teaca 
Solicitarea deplasării caravanei în 
teritoriu pentru emiterea actelor . 

2018 Buget de stat 
și local 

 Postul de poliție, 
Primăria Teaca 

Campanie de informare cu 
privire la dreptul real principal de 
proprietate privată 

Elaborarea unei metodologii privind 
furnizarea de asistență juridică pentru 
acte de proprietate 

2018/2020  
POCU, AP4, 
PI 9ii, OS4.1 

 Primăria  prin 
Proiect IMPACT 
Teaca 

 Centralizarea și selecția locuințelor ce 
vor beneficia de serviciile de asistență 
juridică pentru dobândirea dreptului de 
proprietate 

2018/2020 POCU, AP4, 
PI 9ii, OS4.1 

 Primăria  prin 
Proiect IMPACT 
Teaca 
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  Întocmit,                                                                                                                            
       Budulicean Ramona-Garofița 

 Oferirea serviciilor de asistență juridică 
pentru dobândirea dreptului de 
proprietate 

2018/2020 POCU, AP4, 
PI 9ii, OS4.1 

 Primăria  prin 
Proiect IMPACT 
Teaca 


