
 
 
 

PLAN LOCAL DE ACŢIUNE 

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SITUAȚIEI CETĂȚENILOR ROMÂNI DE ETNIE ROMĂ 

 DIN ORAȘUL TÂRGU BUJOR JUDEȚUL GALAȚI  

PENTRU PERIOADA 2021 - 2023 

- PLAN REALIZAT ÎN CADRUL PROGRAMULUI ROMACT- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

I. Administrație publică și dezvoltare comunitară: 
Consolidarea capacităţii administrative a autorităţilor locale în vederea accesării de fonduri externe, nerambursabile, destinate 
incluziunii romilor, utilizând expertiza persoanelor formate în acest domeniu, precum şi contribuţia autorităţilor locale şi judeţene. 
 

Nr. 
crt 

Activităţi Termen Indicatori Responsabili Finanţare 
 

1 Asigurarea salariului Expertului local 
pentru problemele romilor 

2021 - 2023 - 1 Expert local pentru problemele romilor angajat 
cu contract pe perioadă nedeterminată 

- APL - Buget local 

2 Înființarea Grupului de Lucru Mixt pentru 
romi si realizarea întâlnirilor periodice 

2021 - 2023 - Dispoziție de constituire GLM 
- Nr. întâlniri realizate 

- Primar/Viceprimar 
- BJR Galați 
- Expert local 

- Buget local 
- Agenția Națională 
pentru Romi 

3 Identificarea şi rezolvarea problemelor cu 
care se confruntă comunitatea romă locală, 
prin organizarea de întâlniri lunare / 
trimestrial între reprezentanţii autorităţii 
locale şi reprezentanţii comunităţii locale 
de romi 

2021 - 2023 - Nr. întâlniri realizate - APL 
- Grupul de inițiativă 
al romilor 
- Expert local 
- BJR 

- Buget local 
- Guvernul României 
- Comisia Europeană 

4 Actualizarea anuală a Planului local de 
acţiune 

2021 - 2023 - Plan de acțiune actualizat - APL 
- BJR Galați 

- Buget local 
 

5 Introducerea în programe de pregătire a 
specialiştilor din administraţia publică, 
asistenţă socială, sănătate, ordine publică, 
învăţământ a  cetăţenilor romi și neromi 
care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
instituțiilor locale cu rol în implementarea 
Strategiei Guvernului României de 
Îmbunătățire a Situației Romilor 

2021 - 2023 - 50 de persoane beneficiare de cursuri de instruire 
în domenii privind educație interculturală, 
administrație publică, achiziții publice, 
managementul parteneriatelor, atragerea de fonduri 
nerambursabile și implementarea de proiecte, etc. 

- APL 
- ROMACT 
- Asociații și fundații 

- Consiliul Europei 
- Comisia Europeană 
- Buget local 

6 Accesarea de fondurilor nerambursabile 
pentru implementarea proiectelor integrate 
care pot contribui la îmbunăţirea situaţiei 
economice şi sociale a comunităţii de romi 

2021 - 2023 - Nr. de proiecte depuse spre finanțare 
- Nr. de proiecte pentru care s-a obținut finanțare 

- APL 
- ROMACT 
- Asociații și fundații 

- Ministerul  
Fondurilor Europene 
- Granturile SEE și  
Norvegiene 
- Banca Mondială 
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7 Desfăşurarea unor activităţi în cadrul 
instituţiilor publice locale, instituţiilor 
comunitare şi societății civile care să 
conducă la un dialog social, reducerea 
stereotipurilor şi prejudecăţilor la adresa 
minorităţii rome, creşterea solidarităţii 
umane şi a respectului reciproc, cunoaşterea 
legislaţiei în vigoare 

2021 - 2023 - Crearea unui cadru social deschis întrajutorării 
sociale, al respectului reciproc între instituţii şi 
cetăţenii aparţînând minorităţii rome, între cetățenii 
neromi și cetățenii de etnie romă 

- APL 
- BJR 
- ROMACT 
- Expert local 
- Mediatori școlari și 
sanitari 
- Lideri locali 
- Asociații și fundații 

- Buget local 
- Consiliul Europei 
- Comisia Europeană 
 

 
 
 
II. Educaţie:  

Asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al cetăţenilor români aparţînând minorităţii rome la educaţie de calitate la toate 
nivelurile, în sistemul public de învăţământ, pentru a sprijini creşterea economică şi dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere. 
 

Nr. 
crt 

Activităţi Termen Indicatori Responsabili Finanţare 
 

1 Asigurarea salariului mediatorului școlar 
angajat pentru a lucra în comunitatea romă 
 
 
 

2021 - 2023 - 1 mediator şcolar angajat 
- reducerea părăsirii timpurii a şcolii cu un număr 
de 30 de elevi. 
- ridicarea nivelului de educaţie în rândul elevilor 
de etnie romă  cu cel puțin 30 de elevi de etnie 
romă care să își continue studiile liceale și 
superioare. 

- APL 
- Liceul Tehnologic  
“Eremia Grigorescu”,  
Târgu Bujor  
- Școala Gimnazială  
nr. 2 “Grigore Hagiu”  
Târgu Bujor 

- Centrul Judeţean  
de Resurse şi de  
Asistenţă  
Educaţională 
(CJRAE) 
Galaţi 

2 Campanii de informare şi consiliere a 
elevilor şi părinţilor privind importanţa 
educaţiei. 

2021 - 2023 - 100  de elevi care îşi continuă studiile; 
- 200 părinţi consiliaţi cu privire la importanţa 
educaţiei în viaţa copiilor lor. 

- ISJ Galați 
- Mediator școlar 
- Asociații și fundații 

- Buget local  
- Ministerul   
Educației  
Naționale 
- Comisia  
Europeană 
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3 Implementarea de programe şcolare de tip 
“A două şansă” 
 
 
Implementarea de programe şcolare de tip 
“Școală după școală” 
 
Organizarea de cursuri de formare 
profesională / reconversie profesională / 
recunoașterea competențelor obținute în 
sistem informal 

2021 - 2023 - 40 de tineri și adulți înscriși în cadrul programelor 
,,A Două Șansă ciclul primar și secundar inferior; 
 
 60 de elevi beneficiari ai cursurilor “Școală după 
școală”; 
 
-100 de persoane care pot accesa un loc de muncă 
sau cursuri de formare profesională/ reconversie 
profesională / recunoașterea  
competențelor obținute în sistem informal 
 

- ISJ Galați 
- CJRAE Galați 
- Mediatori şcolari 
- Asociații și fundații 

- Ministerul  
Educației  
Naționale 
- CJ Galați 
- Comisia  
Europeană 
- Granturile SEE  
și Norvegiene  
- Banca Mondială 

4 Organizarea unor cursuri de formare a 
cadrelor didactice privind : 
 -istoria și cultura romilor; 
- condiţiile specifice şi mediul în care este 
educat copilul rom în familie 

2021 - 2023 - 30 de cadre didactice participante la cursuri de 
formare 

- APL 
- ISJ Galați 
- ROMACT 

- Buget local  
- Ministerul   
Educației  
Naționale 
- Consiliul  
Europei 

5 Accesarea de fonduri pentru implementarea 
de proiecte prin care: 
-să se prevină riscul de părăsire timpurie a 
şcolii; 
- să se realizeze programe de remediere 
şcolară a elevilor aflaţi în risc de abandon 
şcolar; 
- să se realizeze dezvoltarea stimei de sine 
în rândul elevilor proveniţi din grupuri 
vulnerabile 

2021 - 2023 - 100  de elevi beneficiari de programe  de 
remediere şcolară  proveniţi din familii vulnerabile 
  
 

- APL 
- ISJ Galați 
- Asociații și fundații 

- Ministerul  
Fondurilor  
Europene 
- Granturile SEE  
și Norvegiene  
- Banca Mondială 



 5 

6 Campanii de informare şi prevenire a 
căsătoriilor timpurii 

2021 - 2023 - 100 de tinere conştientizate despre riscurile 
căsătoriei timpurii; 
- 200 de părinți informați despre riscurile căsătoriei 
timpurii 

- APL 
- Liceul Tehnologic  
“Eremia Grigorescu”,  
Târgu Bujor  
- Școala Gimnazială  
nr. 2 “Grigore Hagiu”  
Târgu Bujor  
- Mediatori şcolari și  
sanitari 
- ROMACT 
- DGASPC Galați 
- Asociații și fundații  
rome 
- Lideri locali romi 
- Mediatori şcolari  

- Buget local  
- CJ Galați 
- Comisia  
Europeană 

 
 
 
III. Sănătate:  

Stimularea măsurilor de promovare a sănătăţii care să contribuie la creşterea accesului cetăţenilor aparţînând minorităţii rome la 
serviciile de sănătate publică şi creşterea speranţei de viaţă. 

 
Nr. 
crt 

Activităţi Termen Indicatori Responsabili Finanţare 
 

1 Asigurarea salariului mediatorului sanitar 
angajat pentru a lucra în comunitatea romă 
 
 

 

2021 - 2023 - 1 mediator sanitar angajat 
 

- APL 
- DSP Galați 

- Bugetul local 
- Ministerul  
Sănătății 
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2 Campanii de consiliere în vederea obţinerii 
calităţii de asigurat 

2021 - 2023 - 150 de persoane vor fi sprijinie și consliate în 
vederea inscrierei pe listele unui medic de familie 
  
. 

- APL 
- DSP Galați 
- Mediatori sanitari 
- Asistenți comunitari 
- Asociații și fundații  
rome  

- Buget local  
- Ministerul  
Sănătății 
- Comisia  
Europeană 

3 Campanii de informare privind pachetul 
minimal de servicii medicale 

2021 - 2023 - 200 de persoane de etnie romă informate privind 
pachetul minim de servicii medicale 

- APL 
- DSP Galați 
- Mediatori sanitari 
- Asistenți comunitari 
- Asociații și fundații  
rome  

- Buget local  
- Ministerul  
Sănătății 
- Comisia  
Europeană 

4 Campanii de sănătate privind igiena 
personală şi a locuinței 

2021 - 2023 - 300 de persoane beneficiare ale campaniilor de 
sănătate privind igiena personală şi a locuinței 

- APL 
- DSP Galați 
- Mediatori sanitari 
- Asistenți comunitari 
- Asociații și fundații  
rome  

- Buget local  
- Ministerul  
Sănătății 
- Comisia  
Europeană 

5 Campanii de planning familial 2021 - 2023 - 200 de familii informate şi consiliate cu privire la 
metodele de contracepţie 
 

- Mediatori sanitari 
- Asistenți comunitari 
 

- Buget local 
- DSP Galați 

6 Campanii de depistare şi prevenire a bolilor 
infecțioase (COVID - 19, tuberculoză) 

2021 - 2023 - 350 de familii informate - APL 
- DSP Galați 
- Mediatori sanitari 
- Asistenți comunitari 
- Asociații și fundații  
rome  

- Buget local  
- Ministerul  
Sănătății 
- Comisia  
Europeană 

7 Campanii de vaccinare 2021 - 2023 - Organizarea de campanii de vaccinare pentru 
copii; 
- Organizarea de campanii de vaccinare contra 
Virusului SARS COV-2 (COVID 19) 

- APL 
- DSP Galați 
- Mediatori sanitari 
- Asistenți comunitari 
- Asociații și fundații  
rome   
- Lideri locali 

- Buget local  
- Ministerul  
Sănătății 
- Comisia  
Europeană 
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IV.   Ocupare:  
Stimularea creşterii ocupării forţei de muncă a persoanelor aparţînând minorităţii rome şi creşterea atractivităţii pentru investiţii. 

 
Nr. 
crt 

Activităţi Termen Indicatori Responsabili Finanţare 
 

1 Atragerea de fonduri nerambursabile pentru 
organizarea de cursuri de formare 
profesională / reconversie profesională / 
recunoașterea competențelor obținute în 
sistem informal 

2021 - 2023 -100 de persoane care pot accesa un loc de muncă 
sau cursuri de formare profesională/ reconversie 
profesională / recunoașterea  
competențelor obținute în sistem informal 
 

- APL 
- AJOFM Galați 
- Asociații și fundații 

- Comisia  
Europeană 
- Granturile SEE  
și Norvegiene  
- Banca Mondială 

2 Promovarea antreprenoriatului în rândul 
cetățenilor aparținând minorității rome 

2021 - 2023 - Nr. de persoane participante la activități de 
informare privind dezvoltarea unei afaceri și / sau 
dezvoltarea de intreprinderi de economie socială 

- APL 
- AJOFM Galați 
- ROMACT 

- Buget local 
- Ministerul  
Muncii și  
Protecției Sociale 
- Consiliul  
Europei 
- Comisia  
Europeană 

3 Acordarea serviciilor de consiliere 
profesională persoanelor aflate în dificultate 
în vederea reintegrării sociale: 
- mijloacele de identificare a unui loc de 
muncă; 
- întocmirea unui CV şi participarea la un 
interviu; 
- identificarea surselor de finanţare pentru 
demararea unor activităţi pe cont propriu. 

2021 - 2023 - 50 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile 
iniţiate în tehnici de căutare a unui loc muncă / 
demararea unei activități pe cont propriu; 
 

- APL 
- AJOFM Galați 
- ROMACT 

- Buget local 
- Ministerul  
Muncii și  
Protecției Sociale 
- Consiliul  
Europei 
- Comisia  
Europeană 
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V.Cultură:  
Păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii culturale (limbă, tradiții, obiceiuri, patrimoniu) a minorităţii rome. 

 
Nr. 
crt 

Activităţi Termen Indicatori Responsabili Finanţare 
 

1 Desfăşurarea sărbătorilor oficiale rome, în 
vederea dezvoltării identităţii entice şi 
reducerea stereotipurilor şi prejudecăţilor la 
adresa minorităţii rrome: 
- Dezrobirea romilor, în dată de 20 
februarie a fiecărui an în baza legii nr. 28/ 
2011; 
- Ziua Internaţională a Romilor, în dată de 8 
aprilie a fiecărui an în baza legii nr.66/ 
22.04.2006; 
 - Hederlezii, sărbatoare tradiţională a 
romilor;  
- Ziua Holocaustului, în dată de 09 
octombrie a fiecărui an în baza HG 672/ 
05.05.2004; 
- Ziua Minorităţilor Naţionale din România, 
în dată de 18 decembrie a fiecărui an în 
baza legii nr. 881/ 9.12.1998. 

2021 - 2023 - Dezvoltarea identităţii rome 
- Crearea unui dialog social pornind de la 
cunoaşterea culturii şi istoriei rrome; 
- Reducerea prejudecăţilor şi stereotipurilor la 
adresa minorităţii rrome; 
- Crearea unui cadru de bună întelegere între 
populaţia majoritară şi minoritatea rromă. 
 
 

- APL 
- BJR 
- ROMACT 
- Expert local 
- Mediatori școlari și  
sanitari 
- Lideri locali 
- Asociații și fundații 
- Voluntari 

- Buget local 
- Agenția  
Națională pentru  
Romi 
- Centrul Național  
de Cultură al  
romilor 
- Camera  
Deputaților,   
Grupul  
parlamentar al  
minorităţilor  
naţionale 
- Consiliul  
Europei 
- Comisia  
Europeană 

2 Promovarea culturii rome prin desfăşurarea 
de acţiuni de prezentare a obiceiurilor şi 
tradiţiilor rome. 

2021 - 2023 - Minim o acţiune pe an, prin care se vor face 
cunoscute tradiţiile, obiceiurile şi cultură romă. 

- APL 
- Liceul Tehnologic  
“Eremia Grigorescu”,  
Târgu Bujor  
- Școala Gimnazială  
nr. 2 “Grigore Hagiu”  
Târgu Bujor  
- Mediatori şcolari 
- Lideri romi 
- Voluntari 

- Buget local 
- Consiliul  
Europei 
- Ministerul  
Educației  
Naționale 
- Centrul Național  
de Cultură al  
romilor 

 



 9 

 VI. Locuire:  
Asigurarea de către instituţiile centrale, locale şi partenerii sociali a condiţiilor de locuit decente în comunităţile defavorizate din 
punct de vedere economic şi social precum şi asigurarea accesului la serviciile publice şi mică infrastructură. 

 
Nr. 
crt 

Activităţi Termen Indicatori Responsabili Finanţare 
 

1 Identificarea persoanelor de etnie romă care 
nu au acte de identitate sau de stare civilă, 
la nivelul Orașului Tg. Bujor, întocmirea 
unei baze de date cu acestea şi punerea în 
legalitate. Reactualizarea permanentă a  
bazei de date. 

2021 - 2023 - Număr de persoane identificate; 
- Număr de persoane puse in legalitate; 
- Creare bază de date. 

- APL 
- SPCLEP Tg. Bujor 
- Poliția locală și  
națională 
- Mediatori școlari și  
sanitari 
- Liderii romi 
- Voluntari 

- Buget local 

2 Informare / consiliere privind soluţionarea 
problemelor legate de dreptul de proprietate 
asupra terenurilor şi locuinţelor deţinute de 
romi. 

2021 - 2023 - Bază de date cu locuințele / terenurile cu 
probleme legate de actele de proprietate  

- APL 
 

- Buget local 

3 Atribuirea în concesiune a  unui număr de 
20 de loturi de teren intravilan pentru 
familiile rome 

2021 - 2023 - 20 de loturi de teren intravilan atribuite unui nr. de 
20 de familii de romi 

- APL - Buget local 

4 Reabilitarea unui număr de 50 de locuinţe 
pentru familiile vulnerabile 

2021 - 2023 - 50 de locuințe ale romilor reabilitate - APL 
- Asociații și fundații 

- Buget local 
- Guvernul  
României 
- Comisia  
Europeană 
- Granturile SEE  
și Norvegiene  
- Banca Mondială 
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5 Asigurarea condiţiilor normale de locuit în 
zonele populate de romi prin racordare la 
serviciile de energie electrică, apă potabilă, 
canalizare, gaz metan, salubrizare. 

2021 - 2023 - Număr de locuințe identificate ca nefiind 
racordate la utilități; 
- Număr de locuințe racordate la utilități. 

- APL 
- BJR 
- Asociații și fundații 

- Buget local 
- Guvernul  
României 
- Comisia  
Europeană 
- Granturile SEE  
și Norvegiene  
- Banca Mondială 

 
  

 
VII. Infrastructură socială:  

Protecția copilului: 
Iniţierea unor programe de prevenire şi combatere a discriminării cu care se confruntă copiii romi, inclusiv prin încurajarea 

realizării de parteneriate între organizaţiile neguvernamentale şi structurile publice locale pentru protecţia copilului. 
 

Nr. 
crt 

Activităţi Termen Indicatori Responsabili Finanţare 
 

1 Campanii pentru prevenirea abuzului şi 
neglijării copilului şi a tuturor fenomenelor 
care pot determina separarea copilului de 
familie 

2021 - 2023 -100 de familii consiliate în privinţa îngrijirii şi 
protejării copilului. 

- APL 
- Asociații și fundații 

- Buget local 

2 Campanie antidiscriminare 2021 - 2023 - o  campanie pentru prevenirea abuzului asupra 
copilului pe an. 

- APL 
- Asociații și fundații 

- Buget local 

 
 
 
 
 
 



 11 

VIII. Justiție și ordine publică:  
Continuarea măsurilor afirmative în procesul de recrutare a personalului pentru structurile Poliției Române şi ale Jandarmeriei 

Române, din rândul  cetăţenilor români aparţînând minorităţii rome, în conformitate cu prevederile legale. 
 

Nr. 
crt 

Activităţi Termen Indicatori Responsabili Finanţare 
 

1 Prevenirea şi combaterea apariţiei stărilor 
tensionate sau succeptibile de a genera 
violente prin: 
-medierea şi comunicare corespunzătoare; 
-organizarea de întâlniri lunare între şefii 
poliţiei cu reprezentanţi ai romilor pentru 
asigurarea unui climat de bună convieţuire 
între cetăţeni romani de etnie romă şi 
ceilalţi locuitori; 
-formarea de abilităţi în intervenţii 
nonviolente la apariţia stărilor conflictuale; 

2021 - 2023 - 300 de cetăţeni informaţi  şi consiliaţi - APL 
- Asociații și fundații 

- Buget local 

2 Desfăşurarea unor programe de educaţie 
juridică, civică şi de   prevenire a 
infracţionalităţii. 

2021 - 2023 -300 de persoane informate cu privire la un 
comportament civilizat, la drepturile și obligațiile 
cetaţenilor, la activităţile ce pot fi considerate 
infracţiuni. 

- APL 
- Asociații și fundații 

- Buget local 

  
 IX. Dispoziția nr.288/16.07.2021 privind: constituirea Grupului de Coordonare (Taskforce) care va contribui la realizarea “PLANULUI LOCAL DE 
ACŢIUNE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SITUAȚIEI CETĂȚENILOR ROMÂNI DE ETNIE ROMĂ  pentru perioada 2021 – 2023” este Anexa la 
prezentul plan local. 
 
 
   

Intocmit, 
Expert Local pentru Problemele Romilor 

Costel Pițigoi 


