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Nr 
crt 

Nevoia 
identificată 

Măsuri pentru rezolvarea 
nevoilor 

Termen Cine 
răspunde 

Indicatori 
pentru 

evaluare 
1 Lipsa 

locurilor de 
muncă în 

rândul 
minorităţii 

rome 

Elaborarea şi realizarea unor 
programe de dezvoltare 

comunitară care să vizeze 
dezvoltarea capacităţii 

antreprenoriale a romilor. 
Proiecte generatoare de venit. 

Permanent A.J.O.F.M. 
A.N.R. 

A.N.E.S. 

Numărul de 
persoane de 
etnie romă 

participante. 

2 Nivel de 
educaţie 
scăzut 

Stimularea participării şcolare şi 
reducerea abandonului şcolar din 

rândul populaţiei rome prin 
înscrierea şi frecventarea 

Centrului de zi. 
Formarea profesională pentru 

romi(arte şi meserii, formare şi 
reconversie profesională). 

2013 -
2014 

Primăria 
oraşului 
Făurei 
Liceul 

Teoretic „ G. 
Vâlsan” 

Inspectoratul 
Şcolar 

Judeţean 

Numărul de 
romi care sunt 
înscrişi într-o 

formă de 
învăţământ 
Numărul de 

copii romi care 
frecventează 
Centrul de zi 

3 Lipsa 
accesului la 
serviciile de 

sănătate 
publică 

Includerea romilor în sistemul 
asigurărilor de sănătate, acordarea 

medicaţiei compensate. 
Plan de desfăşurare în parteneriat 

cu organizaţiile 
neguvernamentale, CNAS, DSP, 

a unor proiecte de informare 
sanitară, planning familial pentru 

femei, cu accent pe protecţia 
mamei şi copilului. 

Permanent Medicul de 
familie 
C.J.A.S. 
D.S.P. 
A.N.R. 

Numărul 
persoanelor 
asigurate de 
etnie romă 

4 Dialogul 
social 

Organizarea de ateliere de lucru 
în cadrul Grupului Local de 

Lucru 
Informare şi consiliere cu privire 

la drepturile şi obligaţiile 
persoanelor de etnie romă 
conform legilor în vigoare. 

2014 G.L.L. Numărul de 
persoane 

informate şi 
consiliate  



Nr 
crt 

Nevoia 
identificată 

Măsuri pentru rezolvarea 
nevoilor 

Termen Cine 
răspunde 

Indicatori 
pentru 

evaluare 
5 Lipsa 

parteneriatelor 
între 

administraţia 
publică şi 

reprezentanţii 
societăţii 

civile rome 

Stabilirea şi consolidarea de 
parteneriate durabile între 

autorităţile centrale şi locale, pe 
de o parte şi reprezentanţii ONG-

lor pe de altă parte în vederea 
elaborării şi implementării de 
proiecte pentru îmbunătăţirea  
situaţiei romilor, pornind de la 

planurile locale de acţiune. 

Permanent A.J.O.F.M. 
A.J.P.I.S. 

D.G.A.S.P.C. 
I. S. J. 
B.J.R. 

ONG-uri 

Numărul 
parteneriatelor. 

Număr 
activităţi 

desfăşurate în 
parteneriat. 

6 Lipsa actelor 
de proprietate 

Continuarea abordării şi 
rezolvării problemelor legate de 

dreptul de proprietate asupra 
terenurilor şi locuinţelor deţinute 

de romi şi de reconstituire a 
dreptului de proprietate. 

Permanent Primăria 
oraşului 
Făurei 

Numărul 
persoanelor 
rome care au 

dobândit 
dreptul de 
proprietate. 

7 Lipsa 
locuinţelor/ 
accesului 
romilor la 
condiţii de 

locuit 
adecvate 

Atribuire de terenuri în folosinţă 
gratuită pentru construirea de 

locuinţe. 

Permanent Primăria 
oraşului 
Făurei 

 

Numărul de 
persoane de 
etnie romă 

care primesc 
teren în 
folosinţă 
gratuită. 

 
 

 


