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REVIZIA 1 – 24.06.2014 

 

I. EDUCAȚIE 

Obiective:  EDUCAȚIE 

1. Dreptul la educaţie  

Statul asigură cetăţenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ gimnazial, preuniversitar şi superior, precum şi la 

învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nici o formă de discriminare.  

 

2. Promovarea educației 

 Diseminarea de experienţe educaţionale de succes în promovarea educaţiei romilor;  

 Dezvoltarea de strategii pentru a efectua acţiuni de succes Târgu Jiu;  

 Implicarea romilor în selectarea de bune practici educative desfăşurate în comunităţile lor;  

 Stabilirea reţelelor de coordonare între coordonatori, comunităţile de romi şi Mediatorii școlari cu scopul de a combate abandonul scolar și 

problemele create de acesta. 

3. Promovarea mediatorilor . 

Prin promovarea mediatorilor școlari se dorește ca:  



 Să se elaboreze o viziune comună, pentru soluționarea problemelor și să conducă procesul de punere în practică a acestei viziuni; 

 Să se acționeze ca un catalizator în comunitate pentru a se asigura că dreptul la educaţie al fiecărui copil este respectat aşa cum se cuvine; 

 Să se asigure un mediu şcolar sigur şi prietenos pentru toţi copiii, cu un accent pe cei mai vulnerabili, inclusiv pe cei de etnie romă; 

 Să se asigure resursele necesare şcolii; 

  Să faciliteze implicarea părinţilor şi stabilirea unor legături strânse între comunitatea și școală pentru atingerea unei rate ridicate de 

participare a copiilor la educaţie. 

 

4. Promovarea limbii materne, a istoriei și tradițiilor romilor și a culturii rome prin identificarea și angajarea cadrelor didactice de etnie romă; 

 

Cartier Obreja Târgu Jiu 

Nr. 

crt. 
ACȚIUNI LA NIVEL LOCAL RESPONSABIL TERMEN 

SURSE DE 

FINANȚARE 
REZULTATE 

1. 

Școli cu pondere de romi din 

municipiul Târgu Jiu cartierul Obreja 

 Școala generală nr, 2(Ecaterina 

Teodoroiu) 

 Școala generală nr, 3 

 Școala generală nr, 4(Alexandru 

Șterfulescu) 

 Școala generală nr, 6(Sfântul 

Nicolae) 

Școli cu pondere de romi din 

municipiul Târgu Jiu cartierul Meteor și 

cartierul Luncilor 

 Școala generală nr, 5(Voievod 

Litovoi 

     Campanii de informare în care sa fie 

implicați Psihologi, Juriști , mediatori 

școlari, mediatori sanitari, profesori de 

limba romani. 

     Pentru acest lucru este necesară 

implicarea directa a instituțiilor 

abilitate(Inspectoratul Școlar, Direcția 

de Sănătate Publică, Primăria , Poliția 

 Inspectoratul 

Școlar Județean; 

 Mediatorul Școlar; 

 Primăria și 

Consiliul Local;  

 Poliția(Serviciul de 

Proximitate); 

 Grup de Inițiativă 

Locală; 

Permanent 

 Bugetul de stat; 

 Bugetul local; 

 Sponsorizări; 

 Proiecte și programe 

educaționale. 

 Reducerea procentului de  

abandon școlar; 

 Scăderea analfabetismului; 

 Promovarea modelelor de 

etnie romă - cadre didactice 

rome, mediator școlar, 

studenți romi, liceeni din  

rândul elevilor aparținând 

minorității rome; 

 Creșterea promovabilității; 

 Afirmarea în societate 



prin serviciul de proximitate) 

 

     Activități de facilitare a accesului la 

educație, realizate de către  mediator 

școlar /cadru didactic de limbă romani 

maternă 

 

2. 

     Extinderea grupei pregătitoare la 

durata de doi ani pentru toți copiii 

dezavantajați; 

     Asigurarea spațiului adecvat pentru 

a primi toți copiii; acest lucru s-ar 

putea face prin construirea de noi spații 

de clasă, revizuirea orarelor sau a 

cerințelor referitoare la numărul de 

copii pe clasă; 

     Crearea de programe educaționale 

vizând sporirea accesului la educație a 

copiilor de etnie romă în grădinițe, 

unități școlare, licee și universități. 

 Inspectoratul 

Școlar Județean; 

 Mediatorul Școlar; 

 Primăria și 

Consiliul Local;  

 Grup de Inițiativă 

Locală; 

Permanent 

 Bugetul de stat; 

 Bugetul local; 

 Sponsorizări; 

 Proiecte și programe 

educaționale. 

 Reducerea procentului de  

abandon școlar; 

 Scăderea analfabetismului; 

 Promovarea modelelor de 

etnie romă - cadre didactice 

rome, mediator școlar, 

studenți romi, liceeni din  

rândul elevilor aparținând 

minorității rome; 

 Creșterea promovabilității; 

 Afirmarea în societate 

3. 

Monitorizarea, mediatizarea, 

implementarea și finanțarea, după caz a 

programelor de sprijin pentru 

stimularea participării școlare, 

programe de tip: 

 A doua șansă; 

 Școală de după școală; 

 Cantină școlară; 

 Prevenirea abandonului școlar - 

căsătoriile timpurii; 

 Activități de educație informală și 

nonformală. 

  Implementarea standardelor de 

predare care încorporează indicatori 

pentru educația de calitate, standardele 

care încorporează concluziile formulate 

în diverse proiecte și programe din 

domeniul educației incluzive, educației 

 Inspectoratul 

Școlar Județean; 

 Mediatorul Școlar; 

 Primăria și 

Consiliul Local; 

 Grup de Inițiativă 

Locală; 

 Expert pentru romi 

 

Permanent 

 Buget de stat 

 Buget local 

 Sponsorizări și donații 

 Proiecte și programe 

educaționale; 

  finanțări externe 

 Creșterea accesibilității și 

îmbunătățirea condițiilor în 

învățământul preșcolar, pentru 

a stimula înscrierea timpurie, 

deoarece educația timpurie este 

deosebit de importantă pentru 

dezvoltarea socială și 

educațională mai ales a 

copiilor din grupurile 

dezavantajate, inclusiv romii; 

 Scăderea numărului de 

persoane analfabete; 

Stimularea continuării      

studiilor; 

 Socializarea și dezvoltarea 

aptitudinilor de comunicare 

și afirmare în societatea ale 

copilului. 



pentru comunitățile rome și cele 

dezavantajate. 

  Să continue formarea, angajarea și 

implicarea mediatorilor școlari în 

procesul educativ. 

Monitorizarea familiilor dezavantajate 

si a copiilor în vederea eliminării 

cauzelor de abandon școlar 

 

4. 

Campanii de promovare a locurilor 

distincte pentru elevii aparținând 

minorității rome - liceu, universități, 

colegii. 

Inspectoratul Școlar 

Județean 

Universitatea 

“Constantin Brâncuși 

”Târgu Jiu 

Primăria și Consiliul 

Local .... 

Grup de Inițiativă 

Locală 

Expert pentru romi 

 

Permanent Buget de stat 

Creșterea numărului de locuri 

ocupate de elevi de etnie romă 

în învîțământul preuniversitar și 

universitar. 

5.  

Organizarea de: concursuri, activități 

extrașcolare, extracurriculare, tabere 

școlare, comemorări și celebrări după 

calendarul evenimentelor istorice din 

rândul etniei rome.  

Autoritatea Publică 

Locală 

ONG-uri 

Asociații și/sau 

fundații 

Grup de Inițiativă 

Locală 

Expert pentru romi 

 

 

Permanent 

 Buget local 

 Sponsorizări 

 Proiecte și programe 

educaționale 

 Îmbunătățirea situației 

școlare a elevilor de etnie 

romă; 

 Promovarea și conștientizarea 

evenimentelor istorice din 

viața etnicilor romi; 

 Dezvoltarea competențelor și 

abilităților de comunicare, 

socializare, memorare; 

orientare și deprinderi de 

conduită morală și civică. 

6. 

Organizarea unor campanii de 

promovare a diversității, a 

interculturalității și multiculturalității, 

de prevenire și combatere a 

discriminării etnice. 

ONG-uri 

Asociații, fundații 

G.I.L. 

Expert pentru romi 

 

Permanent 

Buget de stat 

Buget local 

ONG-uri, asociații, 

fundații 

Alte surse 

Informare cu privire la serviciile 

disponibile în școli, grădinițe și 

licee. 

Monitorizarea, evaluarea 

calității serviciilor existente în 

acest sens. 

7. 
Pregătirea și cooptarea de resurse 

umane rrome în educație, care, prin 
 Inspectoratul 

Școlar Județean; 
Permanent 

Buget de stat 

Buget local 

Continuitatea pe termen lung a 

pregătirii educaționale a romilor 



prezența lor în unitățile de învățământ 

și în comunitatea rromă, să crească 

motivația frecventării școlare de către 

rromi prin: 

 mediatori școlari rromi 

 profesori de limba și literatura 

romani, de istoria și tradițiile 

romilor 

  institutori și profesori pentru 

(pedagogia învățământului primar 

și preșcolar)  

 formarea de viitori profesori de 

limba romani pentru gimnaziu și 

liceu 

 Mediatorul Școlar; 

 Primăria și 

Consiliul Local; 

 Grup de Inițiativă 

Locală; 

 Expert pentru romi 

 

 in vederea integrării lor în 

societate. 

Păstrarea și transmiterea  

tradițiilor si a istoriei romilor. 

Formarea si urmarea unui traseu 

descendent în educație. 

 

 

II. SĂNĂTATE 

Obiective: 

1. Formarea si angajarea de mediatori sanitari si cadre medicale specializate din rândul etniei rome; 

2. Identificarea tuturor problemelor de sănătate; 

3. Înscrierea tuturor persoanelor in sistemul de sănătate publică oferindu-lise calitatea de asigurat ; 

4. Servicii de planificare familiară; 

5. Pachete de tratament in stațiunile baleno-climaterice 

Cartier Obreja Târgu Jiu 

Nr. 

crt. 
ACȚIUNI LA NIVEL LOCAL RESPONSABIL TERMEN 

SURSE DE 

FINANȚARE 
REZULTATE 

1.  

Evaluarea contribuţiei mediatorului 

sanitar pentru romi la asigurarea 

accesului romilor la serviciile de 

sănătate 

 

Primăria și Consiliul 

Local .... 

G.A.L. 

Direcția de Sănătate 

Publică 

 

Permanent 

Buget de stat 

Buget local 

ONG-uri, asociații, 

fundații 

 

O mai bună coordonare în 

identificarea disfuncționalităților 

in cea ce privește furnizarea 

serviciilor medicale  

2.  

Realizarea unei radiografii a stării de 

sănătate a populației de etnie romă prin 
identificarea persoanelor de etnie romă, care 

Primăria și Consiliul 

Local .... 

Grup de Inițiativă 

Permanent 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

ONG-uri 

Creșterea serviciilor medicale și 

includerea persoanelor de etnie 

romă în sistemul de asigurări de 



nu sunt înscrise la un medic de familie, 

demararea procedurilor de înscriere și 

asigurare medicală a persoanelor 

dezavantajate; 
Identificarea mediatorilor sanitari, 

formarea și angajarea acestora. 

Sprijinirea cadrelor medicale de specialitate 

de etnie romă in vederea angajării acestora 

in unitățile spitalicești , policlinici sau 

centre medicale. 

Locală 

Expert pentru romi 

Casa de Asigurări de 

Sănătate 

Direcția de Sănătate 

Publică 

Medici de familie 

sănătate; 

3.  

Asigurarea serviciilor de planificare 

familială, organizarea de acțiuni de 

informare, educare, comunicare pe teme de 

planificare familială, distribuirea de 

materiale educative pe teme de planificare 

familială, însoțirea femeilor de etnie romă, 

care acceptă metodele de planificare 

familială la serviciile medicale de 

specialitate. 

Autoritate Publică 

Locală 

Expert pentru romi 

Grup de Inițiativă 

Locală 

Casa de Asigurări de 

Sănătate 

Direcția de Sănătate 

Publică 

Medici de familie 

Mediator sanitar 

Permanent 

Buget de stat 

Buget local 

ONG-uri, asociații, 

fundații 

 

Reducerea abandonului de copii și 

a numărului de nașteri în rândul 

minorelor. 

4.  

Analiza gradului de cunoaștere la nivel 

local de către diferiți actori cheie a 

politicilor publice care vizează 

îmbunătățirea accesului romilor la serviciile 

de sănătate publică 

Catagrafierea populației de etnie romă, 

întocmirea bazei de date cu ocazia vizitelor 

la domiciliul familiilor de etnie romă. 

Primăria și Consiliul 

Local .... 

Expert pentru romi 

Mediatori sanitari 

D.S.P. 

 

Permanent 

Buget de stat 

Buget local 

Sponsorizări și 

donații 

Proiecte și 

programe 

educaționale 

finanțări externe 

Includerea persoanelor de etnie 

romă în sistemul asigurărilor de 

sănătate. 

5.  

Evaluarea percepţiei romilor faţă de 

programele naţionale de sănătate specifice . 

Gradul de cunoaștere de către romi a 

politicilor de sănătate care îi vizează 

Evaluarea gradului de preocupare a 

romilor fata de propria sănătate 

 
 

Expert pentru romi 

Mediatori sanitari 

 

Permanent Buget de stat 
Diseminarea informațiilor cu 

privire la drepturile copilului. 

6.   Colaborarea cu cadrele medico-sanitare în Autoritate Publică Permanent Buget local Sesizarea instituțiilor competente 



ceea ce privește prevenirea sau controlul 

situațiilor epidemiologice. 

Locală 

Expert pentru romi 

Grup de Inițiativă 

Locală 

Casa de Asigurări de 

Sănătate 

Direcția de Sănătate 

Publică 

Medici de familie 

Mediator sanitar  

Sponsorizări județene în ceea ce privesc 

problemele de sănătate identificate, 

a cazurilor de boli transmisibile, 

parazitare. 

7.  
Accesul la pachetele de sănătate in centrele 

de tratament ți stațiunile balneoclimaterice 

Grup de Inițiativă 

Locală 

Casa de Asigurări de 

Sănătate 

Direcția de Sănătate 

Publică 

Medici de familie 

Mediator sanitar 

Permanent 

Buget de stat 

Buget local 

Sponsorizări 

Vindecarea sau ameliorarea bolilor 

profesionale sau incurabile 

8.  Etc...     

 

 

III. OCUPARE - FORȚĂ DE MUNCĂ 

Obiective: 

Stimularea creșterii ocupării forței de muncă a persoanelor aparținând minorității romilor și creșterea atractivității pentru investiții 

Cartier Obreja Târgu Jiu 

Nr. 

crt. 
ACȚIUNI LA NIVEL LOCAL RESPONSABIL TERMEN 

SURSE DE 

FINANȚARE 
REZULTATE 

1. 

Selectarea, consilierea și îndrumarea 

persoanelor de etnie romă aflate în 

căutarea unui loc de muncă, persoane 

care au finalizat studiile primare și/sau 

gimnaziale spre învățământul superior. 

Primăria și Consiliul 

Local .... 

Grup de Inițiativă 

Locală 

Expert pentru romi 

Parteneri sociali 

AJOFM - oraș 

Permanent 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Fonduri structurale 

ONG-uri 

Alte surse 

Îmbunătățirea situației 

socio-economice a 

persoanelor de etnie 

romă; 



ONG-uri, fundații, 

asociații 

2. 

Programe de reconversie profesională 

în funcție de specificul tradițional al 

romilor conform cerințelor pe piață 

 

Primăria și Consiliul 

Local .... 

Grup de Inițiativă 

Locală 

Expert pentru romi 

Parteneri sociali 

AJOFM - oraș 

ONG-uri, fundații, 

asociații Mediator 

sanitar 

Permanent 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Fonduri structurale 

ONG-uri 

Alte surse 

Îmbunătătțirea 

situației socio-

economice a 

persoanelor de etnie 

romă; 

3. 

Desfășurarea activităților de informare 

și consiliere profesională și mediere 

pentru persoanele aflate în căutarea 

unui loc de muncă. 

Primăria și Consiliul 

Local .... 

Grup de Inițiativă 

Locală 

Expert pentru romi 

Parteneri sociali 

AJOFM - oraș 

ONG-uri, fundații, 

asociații  

Mediator sanitar  

Permanent 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Fonduri structurale 

ONG-uri 

Alte surse 

Îmbunătătțirea 

situației socio-

economice a 

persoanelor de etnie 

romă; 

4. 

Organizarea de burse ale locurilor de 

muncă pentru toate categoriile de 

persoane aflate în căutarea unui loc de 

muncă, inclusiv persoane de etnie romă 

sau ori de câte ori există solicitare pe 

piața muncii.. 

Primăria și Consiliul 

Local .... 

Grup de Inițiativă 

Locală 

Expert pentru romi 

Parteneri sociali 

AJOFM - oraș 

ONG-uri, fundații, 

asociații 

 Mediator sanitar 

 

Permanent 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Fonduri structurale 

ONG-uri 

Alte surse 

Îmbunătătțirea 

situației socio-

economice a 

persoanelor de etnie 

romă; 

 

 

IV. LOCUIRE 



Obiective: 

1. Identificarea numărului de imobile fără acte de proprietate 

2. Identificarea persoanelor fără acte de identitate 

3. Plan urbanistic zonal a imobilelor identificate pentru punerea in legalitate 

Cartier Obreja Târgu Jiu 

Nr. 

crt. 
ACȚIUNI LA NIVEL LOCAL RESPONSABIL TERMEN 

SURSE DE 

FINANȚARE 
REZULTATE 

1. 

  

EXTRAS DIN Regimul general al 

cadastrului si publicitarii imobiliare 

Capitolul I - Dispozitii generale 
 

Cadastrul si cartea funciara formează un 

sistem unitar si obligatoriu de evidenta 

tehnica, economica si juridica, de importanta 

naționala, a tuturor imobilelor de pe întregul 

teritoriu al tarii. 

 asigurarea publicitarii drepturilor reale 

imobiliare, a drepturilor personale, a actelor si 

faptelor juridice, precum si a oricăror altor 

raporturi juridice, prin cartea funciara;  

c) furnizarea de date instituțiilor publice ale 

statului, necesare sistemului de impozitare si 

pieței imobiliare;  

d) contribuie la asigurarea securității 

tranzacțiilor imobiliare si la facilitarea 

creditului ipotecar.  

(2) Cadastrul realizează identificarea, 

măsurarea, descrierea si înregistrarea 

imobilelor in documentele cadastrale si 

reprezentarea acestora pe harți si planuri 

cadastrale.  

(3) Cartea funciara cuprinde descrierea 

imobilelor si înscrierea referitoare la 

drepturile reale imobiliare, la drepturile 

personale, la actele, faptele sau la raporturile 

juridice care au legătură cu imobilele.  

Primăria și Consiliul 

Local .... 

Grup de Inițiativă 

Locală 

Expert pentru romi 

Parteneri sociali 

ONG-uri, fundații, 

asociații 

Permanent 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Fonduri structurale 

ONG-uri 

Alte surse 

Determinarea 

informațiilor tehnice, 

economice si juridice 

referitoare la imobile 

Punerea în legalitate a 

imobilelor in vederea 

impunerii unei taxe 

corecte si legale  



 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                                                              Aviz de legalitate, 

Dl. Primar,                                                                                                                                                                       Secretar, 

 

(4) Evidenta imobilelor înscrise in planul 

cadastral si in cartea funciara se realizează si 

se actualizează din oficiu, la cererea 

persoanelor interesate sau la inițiativa 

autoritarilor publice. Autoritățile publice si 

titularii de drepturi asupra imobilelor au 

obligația de a sprijini crearea si actualizarea 

cadastrului prin punerea la dispoziție cu titlu 

gratuit a datelor si informațiilor detinute. 

Autoritățile administrației publice locale 

sunt obligate să acorde sprijin 

informațional, tehnic si de alta natură, in 

limitele competențelor, la crearea si 

actualizarea sistemului de cadastru si carte 

funciară. 

2. 

Atragerea de surse si fonduri pentru familiile 

defavorizate in vederea întocmirii actelor de 

proprietate și identitate 

 

Primăria și Consiliul 

Local .... 

Grup de Inițiativă 

Locală 

Expert pentru romi 

Parteneri sociali 

ONG-uri, fundații, 

asociații  

Permanent 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Fonduri structurale 

ONG-uri 

Alte surse 

Îmbunătățirea situației 

privind starea și 

identitatea 

persoanelor de etnie 

romă; 

3. 

a) coordonarea si executarea lucrărilor de 

cadastru si asigura înscrierea imobilelor in 

registrul O.C.P.I. Gorj;  

b) executarea lucrărilor de cartografie, 

topografie, geodezie, fotogrammetrie si 

teledetecție;  

d) desemnarea unei persoanele fizice si 

juridice care poată executa lucrări de 

specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei 

si cartografiei, in condițiile legii;  

 Permanent 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Fonduri structurale 

ONG-uri 

Alte surse 

Determinarea 

informațiilor tehnice, 

economice si juridice 

referitoare la imobile 

Punerea în legalitate a 

imobilelor in vederea 

impunerii unei taxe 

corecte si legale 



 


