
 

H O T Ă R Â R E 
 

Referitor la: aprobarea Planului local de acţiune pentru romi pe anul 2014 

  

 Având în vedere: 
- Raportul nr. 1658/24.02.2014 al Compartimentului Expert pentru romi din cadrul 

Primăriei oraşului Balş; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1221/2011 privind Strategia Guvernului 

României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru 
perioada 2012 - 2020; 

- adresa nr. 16444/14.02.2014 a Instituţiei Prefectului Judeţului Olt ; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a) pct. 2 şi art. 
45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
 HOTĂRĂŞTE:  

 
 

 Art. 1. – Se aprobă „Planul local de acţiune pentru romi pentru anul 2014”, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, 
serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, Compartimentului Expert pentru romi 
pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt 
 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
MILITARU EUGEN 

 
 
 
 

                                                                Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 
                                                                              lit a) din Legea nr. 215/2001 

                                                 SECRETAR 
                                                                                             Jr. Dinu Constantin   
Balş, 27.02.2014 

Nr. 21 

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi) 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL OLT 

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 235100, Olt 

Tel. 0249-450145; Fax 0249-450140 

www.bals.ro 
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                                                                                                                                                                    ANEXA LA HCL NR. 21/27.02.2014 
Planul local de actiune  pentru anul 2014 

 în vederea aplicării Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români  
aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012 - 2020  

 

Nr. 
Crt. 

Măsura Activitatea Instituţii 
responsabile 

Termen 

A. EDUCAŢIE 

1. 

 
 
Asigurarea accesului egal, gratuit şi 
universal al cetăţenilor aparţinând 
minorităţii rome la educaţie de calitate la 
toate nivelurile în sistemul public de 
învăţământ. 

1.1. Realizarea bazei de date anuale a copiilor romi 
prescolari/scolari 

Expert local  
Mediator scolar  
Cadre didactice 

Aprilie 

1.2. Inscrierea copiilor de vârsta prescolara in grupe de gradinita 
in vederea prevenirea dificultatilor de adaptare la inscrierea la 
scoala 

Mediator scolar  
Cadre didactice 

2014 

1.3.   Realizarea unei campanii de sensibilizare a parintilor si 
comunitatii privind necesitatea frecventarii scolii si gradinitei 

ISJ Olt 
Autoritati locale 
Mediator scolar 

Expert local 

Sem II 
2014 

1.4 Realizarea recensământului tuturor copiilor cu vârste între 3 şi 
6 /7 ani  

Expert local  
Mediator scolar  
Cadre didactice 

Permanent 

2. 

 
 
 
Extinderea, derularea, monitorizarea şi 
mediatizarea setului de programe de 
sprijin care vizează stimularea participării 
şcolare, reducerea absenteismului şi 
obţinerea succesului şcolar în 
învăţământul preuniversitar. 

2.1. Monitorizarea frecventei zilnice pentru prevenirea 
absenteismului si a abandonului scolar 

Cadre didactice Permanent 

2.2. Creşterea gradului de ocupare a locurilor speciale alocate de către 

Ministerul Educaţei, elevilor de etnie romă, în cadrul sistemul de 

învăţământ preuniversitar sau superior , prin activităţi de informare în 

timp util, a potenţialilor beneficiari 

Expert local 
Mediator scolar 

Mai – Iunie 

Mediatizarea programelorde burse RMUSP, LPH, RHSP, RISP. 
Expert local 

 
Aprilie - 
August 

2.3. Identificarea persoanelor care nu si-au finalizat studiile 
obligatorii si cuprinderea lor in priecte de tip “A doua sansa”. 

Expert local 
Mediator scolar  

Permanent 

 
10. 

 
Participarea comunităţii locale la activităţi 
şi programe de îmbunătăţire a accesului 
nediscriminatoriu al copiilor din grupuri 
dezavantajate, aparţinând minorităţii 
romilor, la învăţământ obligatoriu, în 
învăţământul de stat. 

10.1.  Organizarea de activitati cu caracter informativ si de 
consiliere cu parintii in vederea cresterii numarului de persoane 
care se autoidentifica drept romi – cresterea stimei de sine.  
 

Expert local 
 

Semestrial 

10.2. Promovarea şi derularea unor activitati de educaţie 
parentală in vederea schimbarii atitudinii parintilor care nu sunt de 
etnie roma cu privire la  acceptarea incluziunii si interculturalitatii 

Expert local  
Mediator scolar  
Cadre didactice  

Semestrial 

B. OCUPARE  

12. Adaptarea, la  nevoile   pieţei  muncii, a  12.1. Identificarea si consilierea cetatenilor romani apartinand    
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cursurilor de  formare profesională, 
oferite de către Centrul de Formare 

Profesională din structura AJOFM 
Olt.  

etniei rome aflati in cautarea unui loc de munca si orientarea 
acestora catre angajatori.    Prin Programul de formare 
profesională pentru anul 2014,  sunt prevăzute a fi cuprinse la 
cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare 6 persoane de 
etnie romă, dintre care 2 femei. 

Expert Local 2014 

14. 

Acordarea serviciilor de consiliere   
profesională persoanelor aflate în 
dificultate, inclusiv  pentru membrii 
minorităţii romilor,  în  vedere reintegrării    
sociale: identificarea surselor de finanţare 
pentru demararea de activităţi pe cont 
propriu, sprijin pentru pregătirea unui CV 
şi pentru participarea la un interviu,  
găsirea  unui  loc de muncă, facilitarea    
accesului   la  locuinţă    socială, publică, 
privată. 

 
14.1. Identificarea si consilierea cetatenilor romani apartinand  
etniei rome aflati in cautarea unui loc de munca si orientarea 
acestora catre angajatori.     

Expert Local Permanent 

 
14.2. Crearea unei baze de date cu agentii economici potentiali 
angajatori 

Expert local 
 

Permanent 

14.3  Identificarea si diseminarea informatiilor referitoare la 
programele de formare profesionala organizate de AJOFM Expert local 

 
Permanent 

15. 

Eficientizarea  parteneriatelor  cu actori  
relevanţi  pe pia ţa muncii din plan local: 
sindicate, patronate, universităţi, centre de 
formare profesională,   unităţi   de  
învăţământ, ONG-uri, autorităţii publice 
locale, etc. 

 
 
 
15.1. Incheierea unui parteneriat intre Organizatia  ''Romi Bals'' si  
angajatori  

ONG 
Expert local 

2014 

16. 

Organizarea  de cursuri  prin care  
persoanele  aparţinând minorităţii  rome 
sunt  învăţate cum să elaboreze  un plan 
de afaceri  şi să iniţieze o afacere,  
f o r m a r e  în  managementul afacerilor. 

 
16.1. Informarea şi îndrumarea persoanelor aparţinând minorităţii 
rome către furnizori autorizaţi să desfăşoare programe in 
domeniul antreprenorial.  

Expert local 2014 

C. SĂNĂTATE 

 
 
 
 
 

19.  

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

19.2. Campanie de promovare a normelor de igienă. Serviciul de Evaluare 
şi Promovare a 

Sănătăţii  
Mediatorii sanitari 

Mai-iunie 

19.3. Campanie de prevenire a cancerului de col uterin Serviciul de Evaluare 
şi Promovare a 

Sănătăţii  
Mediatorii sanitari 

2014 

19.4. Campanie de educaţie sanitară privind bolile cu transmitere 
sexuală.  

DSP Olt 
Mediatorii sanitari 

Trim. III 
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19.5. Campanie de educaţie sanitară şi de prevenire  a TBC. DSP Olt 
Mediatorii sanitari 

2014 

19.7 Întâlnire de informare a părinţilor privind importanţa vaccinării 
. 

Serviciul de Evaluare 
şi Promovare a 

Sănătăţii  
Compartimentul de 

Epidemiologie 
Mediatorii sanitari 

2014 

19.12. Campanie de promovare a principiilor generale de educaţie 
sanitară a cetăţenilor români de etnie romă. 

DSP Olt 
Mediatorii sanitari 

trimestrial 

19.14. Campanii uzuale de vaccinare a cetăţenilor români de etnie 
romă conform Planului Naţional de Imunizare. 

DSP Olt 
Mediatorii sanitari 

2014 

19.16. Evaluarea stării de sănătate din comunităţile de romi. DSP Olt 
Mediatorii sanitari 

semestrial 

D. LOCUIRE ŞI MICA INFRASTRUCTURĂ 
 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 servicii 
publice şi mică infrastructură. 

20.2. Finalizarea locuinţelor sociale bl T7.  Expert local 
APL 

2014 

20.3. Extindere retea canalizare str Popa  Sapca Expert local 
APL 

2014 

20.4 Extindere retea alimentare cu apa potabila str Cuza Voda 
Expert local 

APL 
2014 

E. CULTURĂ 

22.  

Iniţierea unor proiecte culturale de 
reconstrucţie şi afirmare identitară a 
cetăţenilor români aparţinând minorităţii 
rome. 

Organizarea unei expozitii cu produse traditionale rome 
 Expert local 

 
2014 

F. INFRASTRUCTURA SOCIALĂ 
F1. PROTECŢIA COPILULUI 

 

Inițierea unor programe de 
prevenire și combatere a  
discriminării cu care se confruntă copiii 
romi, inclusiv prin încurajarea realizării de 
parteneriate între organizațiile 
neguvernamentale și structurile publice 
locale pentru protecția copilului. 

24.2. Desfășurarea unor acțiuni în unitățile școlare unde sunt elevi 
copii instituționalizați sau de etnie romă din comunitate, în 
vederea informării privind drepturile copilului, cu accent deosebit 
pe prevenirea și combaterea discriminării copiilor. 

DGASPC Olt 
Expert local 

 
semestrial 

25. 

Organizarea de campanii pentru 
prevenirea abuzului și neglijării, precum 
și a tuturor fenomenelor care pot 
determina separarea copilului de familie. 

25.1. Derularea de acțiuni de informare privind drepturile copilului, 
pentru prevenirea separării de familie, prevenirea și combaterea 
abuzului/neglijării/exploatării, combaterea violenței; elaborarea și 
distribuirea de materiale informative (în școli, unități sanitare, în 
comunități). 

DGASPC Olt 
Expert local 

 
semestrial 

27. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la 27.1. Susținerea unor campanii de informare și de sensibilizare a DGASPC Olt semestrial 
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drepturile copilului și problematica 
copilului și a familiei în situație de risc 
sau dificultate. 

opiniei publice cu privire la drepturile copilului, precum și la 
problematica familiei în situație de risc, organizate în comunitate 
(primării, școli). 

Expert local 
 

F2. JUSTIŢIE ŞI ORDINE PUBLICĂ 

28.  

Organizarea unor campanii de promovare 
şi respectare a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului (a drepturilor 
civile, politice şi sociale), în general, şi a 
dreptului la nediscriminare, în special, 
inclusiv a dreturilor persoanelor 
aparţinând minorităţilor naţionale, în 
conformitate cu normele şi obligaţiile 
internaţionale asumate de către România. 

28.1. Organizarea unor campanii de promovare şi respectare a 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, cunoaşterii 
legislaţiei în domeniu, prevenirii absenteismului şcolar, 
consumului de droguri şi efectele nocive ale substanţelor şi 
plantelor cunoscute generic sub denumirea de „etnobotanice” 
având ca beneficiari elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din 
instituţiile de învăţământ cu elevi preponderent de etnie romă şi în 
localităţile unde există comunităţi de romi. 

IJJ 
Expert local 

 
Semestrial 

28.2. Desfăşurarea activităţilor de informare asupra respectării 
drepturilor omului şi implicit a drepturilor minorităţilor în special a 
minorităţii rome  IJJ 

Expert local 
 

Trimestrial 

29. 

 
Continuarea măsurilor afirmative în 
procesul de recrutare a personalului 
pentru structurile Jandarmeriei Române şi 
din Poliţiei Române din rândul cetăţenilor 
români aparţinând minorităţii rome, în 
conformitate cu prevederile legale. 

29.2. Asistenţă de specialitate privind informarea corectă a 
cetăţenilor români de etnie romă asupra condiţiilor de participare 
la concursuri de admitere în  instituţiile de învăţământ din cadrul 
Ministerului Administraţiei şi  Internelor. 

IJJ, IPJ 
Expert local 

 
 

 
mai – iulie 

 

30. 

Monitorizarea cazurilor de discriminare şi 
abuz asupra romilor săvârşite de autorităţi 
precum şi popularizarea sancţiunilor luate 
împotriva acestora, precum şi a accesului 
romilor la serviciile publice 

30.1. Întocmirea de rapoarte de informare semestrial asupra 
cazurilor de discriminare şi abuz asupra cetăţenilor români de 
etnie romă de care iau la cunoştinţă cadrele unităţii pe timpul 
îndeplinirii misiunilor specifice. 
 

IJJ, IPJ 
Expert local 

 
 

 
 

semestrial 
 
 

 30.3. Mediatizarea sancţiunilor luate în  cazurile de discriminare şi 
abuz asupra romilor precum şi modul de realizare a  accesului 
romilor la serviciile publice pe timpul executării misiunilor 
specifice. 

IJJ, IPJ 
Expert local 

 
2014 

31.  

Dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de 
parteneriat dintre jandarmerie, poliţie şi 
romi precum şi organizarea de întâlniri ale 
reprezentanţilor jandarmeriei şi poliţiei cu 
reprezentanţii  comunităţilor de romi. 

31.1. Întâlniri ale reprezentanţilor jandarmeriei cu reprezentanţi ai 
comunităţilor de romi pentru  desfăşurarea în bune condiţii a unor 
activităţi comune  

IJJ 
Expert local 

Reprezentantii 
comunitatii 

 

2014 
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31.3. Identificarea, prevenirea şi rezolvarea operativă prin 
mediere comunitară, fără caracter judiciar, a stărilor conflictuale 
susceptibile a genera violenţă în familie, comunitară sau 
interetnică. 

IJJ 
Expert local 

2014 

31.5. Organizarea de întâlniri cu liderii comunităţilor de romi în 
vederea rezolvării operative a stărilor conflictuale precum şi 
pentru desfăşurarea în bune condiţii a unor activităţi comune.  

IPJ 
Expert local 

Reprezentantii 
comunitatii 

 

Trimestrial 

F3. ADMINISTRAŢIE ŞI DEZVOLTARE COMUNITARĂ 

32. 

Consolidarea capacităţii administrative a 
structurilor de implementare a Strategiei 
Guvernului României de Incluziune a 
cetăţenilor români aparţinând minorităţii 
romilor pentru perioada 2012 – 2020. 

32.7. Continuarea procesului de identificare a persoanelor fără 
acte de stare civilă şi de identitate în vederea emiterii acestora. 

Expert local 2014 

32.8. Înfiinţarea/reorganizarea grupurilor de lucru mixte create la 
nivel local în vederea evaluării problemelor din comunităţile de 
romi. 

Expert local Aprilie 

32.9. Realizarea rapoartelor privind indeplinirea planului local de 
actiune pe anul 2014 

Expert local Trimestrial 

 
 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
MILITARU EUGEN 


