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Acord pentru implementareu Programului ROMACT
tn localitatea Bolintin Vale
ROMACT este un program derulat in pafteneriat de cdtre Cornisia E,uropeand ;i Consiliului Europei, fiind
irnplementat in RornAnia din anul 2013, cu scopul de a intdri capacitatea autoritdtilor locale de arealiza qi de a
irnpletnenta politici publice incluzive de dezvoltare locald, precum gi planuri de incluziune sociala a comLrnitatilor
de rorni.

in urma procesului de consultare Ei a schimbului de informa{ii, localitatea Bolintin Vale, care a implernentat deja
procesul ROMACT intre noiembrie 2016 Ei septernbrie 2018 este de acord sd redevind activd in cadrul
Prograrnului ROMACT Ei se angajeazd:

o
o
o
o
.
.
o

Sd desemneze un reprezentant de rang inalt din rAndurile funclionarilor sdi in calitate de Coordonator,
fi responsabil pentru managementul Ei monitorizarea procesului ROMACT;
Sh desemueze un reprezentant din rdndul functionarilol' care va fi preghtit Ei mentorat pentru a prelua
sarcinile facilitatorilor la finalul perioadei de irnplernentare;
Sd delege reprezentan(i din departamentele relevante ale autoritdlii locale pentru a parlicipa la Grupul de
Coordonare (Taskforce) pentru incluziunea romilor;
SE asigure participarea personalului relevant al autoritatii locale la activitdtile de consolidare a capacitalii
care va

institulionale planificate in cadrul procesului ROMACT;
Atunci c6nd este cazul, sd contribuie la elaborarea sau la imbundtdfirea Planului de Ac{iLrne pentru
Incluziurrea Romilor, cu contribu{ia Grupului de Ac{iune Cornunitard infiin[at cu suportul programului
ROMACT, gi sa sprijine adoptarea acestuia de cdtre Consiliul Local;
Atunci cdnd este cazul, sd prolnoveze, acolo unde este relevant, integrarea conlinutului Planului de
Acfiune pentru Incluziunea Rornilorin Strategia;i in PlanulGeneralde Dezvoltare a localitdlii;
Sd unndreascd itnpletnentarea Planului de Ac{iune pentru Incluziunea Rornilor, inclusiv a activitatilor
integrate, in Strategia qi in Planul General de Dezvoltare a localitd{ii, prin alocarea de resurse locale,
preculn ;i prin finanlare externd, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene, acolo unde este relevant.

Ca partea a acestui Acord, Programul ROMACT va pune la dispozilie:
. Sprrjin punctual din paftea Lrnui Facilitator care va oferi fonnare;i coaching (mentorat) personaluluidin
dilbritele depaftamente ale primdriei pentru elaborarea. finanlarea;i irnplernentarea mdsurilor pentru
incluziunea romilor. Facilitatorul va sprijini. de asernenea. dialogul qi cooperarea dintre localitate ;i
comunitatea de rorni;
o Acolo unde este necesar. experlizd tehnicd (pentru dezvoltarea capacitdlii gi accesarea de fonduri) prin
intennediul unor experfi de specialitate.
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