HOTARÂRE Nr. 430 din 25 aprilie 2001
privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunatatire a situatiei romilor
Text în vigoare începând cu data de 28 aprilie 2006
Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I, pâna la 28 aprilie 2006:
- Hotarârea Guvernului nr. 522/2006.
În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
ARTICOL UNIC
Se aproba Strategia Guvernului României de îmbunatatire a situatiei romilor, prevazuta
în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.
ANEXA 1
STRATEGIA GUVERNULUI ROMÂNIEI
de îmbunatatire a situatiei romilor
I. CONSIDERATII GENERALE
Guvernul României,
în dorinta de a îmbunatati situatia minoritatilor nationale în conformitate cu prevederile
Constitutiei României, demonstrata prin aderarea voluntara la instrumente internationale
ale Consiliului Europei, cum ar fi: Conventia-cadru pentru protectia minoritatilor
nationale, Rezolutia ECRI nr. 3, Recomandarea 1.203 a Adunarii Parlamentare a
Consiliului Europei, Conventia O.N.U. privind eliminarea tuturor formelor de discriminare
rasiala, precum si alte documente internationale,
luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2001 - 2004 cu privire la
prevenirea discriminarii si la elaborarea unei strategii pentru îmbunatatirea semnificativa a
situatiei romilor,
reafirmând dreptul oricarei minoritati, implicit al minoritatii romilor, de a participa activ
la elaborarea, implementarea si evaluarea politicilor publice referitoare la aceasta
minoritate, precum si faptul ca problematica minoritatilor trebuie considerata în ansamblul
societatii românesti,
tinând seama de faptul ca romii au constituit de-a lungul istoriei obiectul robiei si al
discriminarii, fenomene care au lasat urme profunde în memoria colectiva peste tot în
lume si au condus la marginalizarea romilor în societate,
luând în considerare dificultatile cu care se confrunta cetatenii români de etnie roma si
având în vedere dorinta de a identifica solutii optime pentru rezolvarea acestora,
adopta prezenta Strategie de îmbunatatire a situatiei romilor.
II. PRINCIPII DIRECTOARE

Guvernul României adopta urmatoarele principii directoare pentru aplicarea Strategiei
de îmbunatatire a situatiei romilor:
1. Principiul consensualitatii - Strategia de îmbunatatire a situatiei romilor este
rezultatul unui efort comun al Guvernului si al organizatiilor reprezentative ale
comunitatilor de romi. Aplicarea programelor si proiectelor din planul de implementare a
strategiei se va realiza în consultare cu reprezentantii organizatiilor de romi.
2. Principiul utilitatii sociale - Strategia raspunde nevoilor specifice cu care se confrunta
etnicii romi si realizeaza acel cadru social prin care romii se pot integra functional în
comunitate si în societate.
3. Principiul diviziunii sectoriale - Strategia este conceputa si aplicabila pe domenii de
responsabilitate sectoriala.
4. Principiul descentralizarii în executie - Aplicarea strategiei se va realiza prin
responsabilitati specifice ale institutiilor si autoritatilor publice si prin atragerea
organizatiilor neguvernamentale în implementarea programelor locale desprinse din planul
general de masuri pentru aplicarea prezentei strategii.
5. Principiul compatibilitatii legislative - Prevederile strategiei sunt în consonanta cu
Constitutia si cu legile României, precum si cu legislatia si practica internationala în
domeniu.
6. Principiul diferentierii identitare - Strategia vizeaza edificarea unui sistem
institutional de dezvoltare comunitara, combaterea discriminarii fata de romi, promovarea
educatiei interculturale, crearea de elite din rândul romilor, în vederea resolidarizarii
sociale si reconstructiei identitare.
7. Principiul egalitatii - Protectia cetatenilor români de etnie roma nu trebuie sa afecteze
drepturile si libertatile celorlalti cetateni români.
III. SCOPUL SI OBIECTIVELE GENERALE ALE STRATEGIEI
Scop: Îmbunatatirea semnificativa a situatiei romilor din România, prin promovarea
unor masuri de incluziune sociala
Obiective:
1. Institutionalizarea obiectivelor politice asumate de Guvern în problematica romilor si
responsabilizarea autoritatilor publice centrale si locale în aplicarea masurilor concrete de
îmbunatatire a situatiei cetatenilor români de etnie roma
2. Sprijinirea formarii si promovarii unei elite intelectuale si economice din rândul
romilor, care sa functioneze ca facilitator al politicilor de integrare sociala si de
modernizare
3. Eliminarea stereotipurilor, prejudecatilor si a practicilor anumitor functionari din
institutiile publice centrale si locale, care încurajeaza discriminarea cetatenilor români de
etnie roma fata de ceilalti cetateni
4. Producerea unei schimbari pozitive în opinia publica în legatura cu etnia romilor, pe
baza principiilor tolerantei si solidaritatii sociale
5. Stimularea participarii etniei romilor la viata economica, sociala, educationala,
culturala si politica a societatii prin atragerea în programe sectoriale de asistenta si
dezvoltare comunitara
6. Prevenirea discriminarii institutionale si sociale a cetatenilor români de etnie roma în
accesul acestora la serviciile oferite de societate
7. Asigurarea conditiilor pentru garantarea de sanse egale pentru etnicii romi, în vederea
atingerii unui standard decent de viata.

IV. GRUPURI-TINTA:
1. Cetatenii români de etnie roma
2. Liderii politici
3. Conducerea institutiilor si autoritatilor publice centrale si locale
4. Functionarii publici
5. Mass-media
6. Opinia publica
V. DURATA: 10 ani (2001 - 2010), cu un plan de masuri pe termen mediu de 4 ani
(2001 - 2004) si un plan general de masuri pentru perioada 2006 - 2008
VI. DOMENII SECTORIALE:
A. Administratie publica si dezvoltare comunitara, comunicare si participare civica
B. Locuinte
C. Sanatate
D. Justitie si ordine publica
E. Economie, securitate sociala
F. Protectia copilului, educatie, cultura si culte
VII. DIRECTII DE ACTIUNE
A. Administratie publica si dezvoltare comunitara, comunicare si participare civica
1. Cresterea capacitatii institutionale a structurilor de implementare a Strategiei
Guvernului României de îmbunatatire a situatiei romilor
2. Crearea de retele si consolidarea de parteneriate durabile în scopul elaborarii de
masuri/proiecte/programe pe domeniile sectoriale de îmbunatatire a situatiei romilor.
B. Locuinte
1. Îmbunatatirea accesului romilor la o locuinta decenta si la servicii publice de tip
apa, electricitate, canalizare si sisteme de încalzire
2. Alocarea resurselor financiare locale destinate constructiilor de locuinte pentru
grupurile dezavantajate, inclusiv pentru persoanele apartinând minoritatii romilor
3. Elaborarea unei baze de date si a unei strategii privind reabilitarea locuintelor
deteriorate în urma calamitatilor naturale
4. Implementarea strategiei de constructie/reabilitare a locuintelor.
C. Sanatate
1. Cresterea resurselor umane necesare îmbunatatirii accesului romilor la serviciile de
sanatate publica
2. Cresterea capacitatii si eficientizarea serviciilor publice de sanatate, astfel încât sa
fie capabile sa furnizeze servicii si tratament egal persoanelor apartinând minoritatii
romilor.
3. Asigurarea accesului universal la pachetul minim de servicii medicale prevazut de
lege, inclusiv pentru populatia de etnie roma.

D. Justitie si ordine publica
1. Respectarea drepturilor persoanelor apartinând minoritatilor nationale, în special
minoritatii romilor
2. Introducerea masurilor afirmative privind minoritatea roma în procesul de recrutare
a personalului din structurile Ministerului Administratiei si Internelor si ale Ministerului
Apararii Nationale.
E. Economie, securitate sociala
1. Cresterea eficientei masurilor active destinate includerii romilor pe piata fortei de
munca
2. Reglementarea si promovarea unor masuri active pentru beneficiarii de venit minim
garantat, prin facilitarea accesului la cursuri de reconversie profesionala.
F. Protectia copilului, educatie, cultura si culte
1. Includerea resurselor umane rome, absolventi ai învatamântului de specialitate,
inclusiv a femeilor, în institutiile de protectie, ocrotire si educare a copilului
2. Cresterea accesului la un învatamânt de calitate, prescolar si scolar
3. Continuarea oportunitatilor de acces în învatamântul preuniversitar si universitar
pentru tinerii apartinând minoritatii rome
4. Revizuirea curriculei scolare în vederea promovarii în mediul scolar a unui climat
favorabil incluziunii sociale a categoriilor defavorizate, inclusiv a romilor
VII^1. FINANTAREA STRATEGIEI
Finantarea activitatilor prevazute în Planul general de masuri pentru perioada 2006 2008 se asigura din fonduri de la bugetul de stat, din fondurile de preaderare, din alte
fonduri provenite de la Uniunea Europeana, precum si prin atragerea altor resurse
interne si externe.
VIII. STRUCTURI
Pentru buna organizare si coordonare a îndeplinirii Planului general de masuri pentru
aplicarea Strategiei Guvernului de îmbunatatire a situatiei romilor se constituie
urmatoarele structuri:
1. Grupul de lucru pentru politicile publice pentru romi;
2. comisiile ministeriale pentru romi;
3. birourile judetene pentru romi;
4. experti locali pentru problemele romilor.
Înfiintarea structurilor pentru implementarea si monitorizarea Strategiei Guvernului de
îmbunatatire a situatiei romilor se va realiza în conformitate cu calendarul de activitati
prevazut în Planul general de masuri pentru perioada 2006 - 2008, capitolul "Masuri
organizatorice".
1. Grupul de lucru pentru politicile publice pentru romi
În conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea
consiliilor interministeriale permanente, în cadrul Consiliului interministerial pentru
educatie, cultura, cercetare, tineret, sport si minoritati a fost înfiintat Grupul de lucru
pentru politicile publice pentru romi.

Conform atributiilor stabilite potrivit Hotarârii Guvernului nr. 750/2005, Grupul de
lucru pentru politicile publice pentru romi coordoneaza si monitorizeaza implementarea
politicilor publice pentru romi, inclusiv a activitatilor prevazute în Planul general de
masuri pentru aplicarea Strategiei Guvernului de îmbunatatire a situatiei romilor.
Grupul de lucru pentru politicile publice pentru romi este format din secretarii de stat
din ministerele responsabile pentru aplicarea strategiei.
Ca membru în Grupul de lucru pentru politicile publice pentru romi, Agentia Nationala
pentru Romi raspunde de coordonarea si controlul executarii activitatilor prevazute în
Planul general de masuri pentru aplicarea Strategiei Guvernului de îmbunatatire a
situatiei romilor.
În cadrul reuniunilor Grupului de lucru pentru politicile publice pentru romi, Agentia
Nationala pentru Romi va prezenta si punctele de vedere ale reprezentantilor
organizatiilor romilor reuniti în subcomitetul format pe lânga aceasta institutie.
Grupul de lucru pentru politicile publice pentru romi se întruneste în sedinte
trimestriale sau ori de câte ori este necesar, pentru a analiza stadiul îndeplinirii
activitatilor prevazute în Planul general de masuri.
Componenta nominala a Grupului de lucru pentru politicile publice pentru romi se
aproba de catre ministrul de stat pentru coordonarea activitatilor din domeniul culturii,
învatamântului si integrarii europene, la propunerea Agentiei Nationale pentru Romi.
Secretariatul tehnic al Grupului de lucru pentru politicile publice pentru romi va fi
asigurat de aparatul de lucru al ministrului de stat, în strânsa colaborare cu cabinetul
secretarului de stat al Agentiei Nationale pentru Romi.
2. Comisiile ministeriale pentru romi
Ministerele implicate în implementarea Strategiei Guvernului de îmbunatatire a
situatiei romilor raspund de organizarea, planificarea, coordonarea si controlul
executarii activitatilor cuprinse în sectorul lor de responsabilitate, parte a Planului
general de masuri.
Comisiile ministeriale pentru romi se înfiinteaza în cadrul ministerelor implicate în
implementarea Strategiei Guvernului de îmbunatatire a situatiei romilor si se
subordoneaza Grupului de lucru pentru politicile publice pentru romi.
Comisiile ministeriale pentru romi se întrunesc în sedinte lunare sau ori de câte ori este
necesar, pentru a analiza stadiul activitatilor prevazute în Planul general de masuri din
propriul sector de activitate.
Presedintele comisiei ministeriale pentru romi este secretarul de stat care este si
membru al Grupului de lucru pentru politicile publice pentru romi.
Comisia ministeriala cuprinde 4 - 5 membri (sefi de directii si experti), a caror
responsabilitate este îndeplinirea sarcinilor ce le revin din aplicarea Planului general de
masuri în sectorul de activitate al ministerului.
Unul dintre membrii Comisiei ministeriale pentru romi este delegat de presedintele
Agentiei Nationale pentru Romi dintre angajatii agentiei.
3. Birourile judetene pentru romi
Birourile judetene pentru romi sunt structuri organizate la nivel judetean în cadrul
institutiilor prefectului si se subordoneaza Ministerului Administratiei si Internelor.
În scopul realizarii unitare a planului general de masuri pentru aplicarea Strategiei
Guvernului de îmbunatatire a situatiei romilor, din punct de vedere tehnic activitatea
birourilor judetene pentru romi este coordonata de Agentia Nationala pentru Romi.

Principalele responsabilitati ale birourilor judetene pentru romi sunt organizarea,
planificarea si coordonarea activitatilor pentru îndeplinirea obiectivelor si sarcinilor din
Planul general de masuri, la nivel judetean. În componenta birourilor judetene pentru
romi vor fi desemnati prin ordin 3 - 4 experti, dintre care unul în mod obligatoriu membru
al minoritatii romilor.
Activitatea birourilor judetene pentru romi, performantele expertilor si stadiul
îndeplinirii planului general de masuri vor fi evaluate anual de catre Ministerul
Administratiei si Internelor si Agentia Nationala pentru Romi.
Birourile judetene pentru romi formeaza la nivel de judet grupurile de lucru mixte
pentru romi, alcatuite din subprefecti, reprezentantii birourilor judetene pentru romi,
reprezentantii birourilor regionale ale Agentiei Nationale pentru Romi, reprezentantii
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale
administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, care îsi au sediul în judetele
respective, mediatori scolari si sanitari, inspectori pentru romi si cadre didactice rome,
reprezentantii organizatiilor neguvernamentale si reprezentanti delegati de comunitatile
de romi.
Grupul de lucru mixt se întruneste în sedinte lunare sau ori de câte ori este necesar, în
scopul analizarii, planificarii, organizarii si implementarii activitatilor sectoriale pentru
îndeplinirea obiectivelor si sarcinilor din planul general de masuri, la nivel judetean.
Secretariatul Grupului de lucru mixt este asigurat de institutia prefectului.
4. Expertii locali pentru romi
Expertii locali pentru romi reprezinta principalii mediatori între comunitatile locale de
romi si autoritatile administratiei publice locale.
Expertii locali pentru romi sunt responsabili pentru organizarea, planificarea,
coordonarea si desfasurarea pe plan local a activitatilor pentru îndeplinirea obiectivelor
si sarcinilor cuprinse în planul general de masuri.
În sensul prezentei hotarâri, expert local pentru romi este o persoana buna
cunoscatoare a problemelor romilor din zona, recomandata de catre romii din
comunitatea locala pentru a o reprezenta în relatia cu primaria.
Expertii locali pentru romi sunt angajati în cadrul primariilor, se subordoneaza atât
primarului, cât si birourilor judetene pentru romi.
Si la nivelul comunelor, functia de expert local pentru romi va fi exercitata de catre o
persoana cunoscatoare a problemelor romilor, delegata de catre romii din comunitatea
locala pentru a o reprezenta în relatia cu comuna.
IX. PLAN DE MASURI PE TERMEN MEDIU (2001 - 2004)
________________________________________________________________________________
Nr.
Proiectul/Activitatea
Termenul
Raspunde
Observatii
crt.
________________________________________________________________________________
Masuri organizatorice
1. Adoptarea Hotarârii Guvernului
10 mai 2001
privind Strategia Guvernului
României de îmbunatatire a
situatiei romilor, cu precizarea
obligativitatii ministerelor de
a respecta termenele si de a-si
asuma responsabilitatile
sectoriale
2. Înfiintarea Comitetului mixt de 29 iunie 2001
monitorizare si implementare

M.I.P.

M.I.P.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(Cmixt) a Planului general de
masuri pentru aplicarea
strategiei, format din
reprezentanti ai ministerelor,
agentiilor guvernamentale si ai
Conventiei-cadru a romilor
Adoptarea Hotarârii Guvernului
privind înfiintarea Consiliului
National pentru Prevenirea
Discriminarii (C.N.P.D.) în
conditiile Ordonantei Guvernului
nr. 137/2000
Constituirea prin ordin al
ministrului, la nivelul
ministerelor, a comisiilor
ministeriale pentru romi
(C.M.R.), formate din experti
ai directiilor de specialitate,
experti delegati ai
Conventiei-cadru a romilor,
experti independenti etc., în
vederea aplicarii sectoriale a
strategiei
Constituirea la nivelul
prefecturilor a birourilor
judetene pentru romi (B.J.R.),
în vederea implementarii
Strategiei de îmbunatatire a
situatiei romilor. Birourile
vor elabora Planul judetean de
actiune "Romii 2001 - 2004" si
vor coordona activitatea
consilierilor pentru romi de la
nivelul primariilor
Numirea la nivelul primariilor,
acolo unde organizatiile de
romi solicita acest lucru, a
consilierilor locali pentru romi
(C.L.R.), în vederea aplicarii
Strategiei guvernamentale de
îmbunatatire a situatiei romilor
în plan local. Consilierii vor
elabora Planul local de actiune
"Romii 2001 - 2004"
Înfiintarea Comisiei de evaluare
a proiectelor (C.E.P.) pentru
îndeplinirea strategiei
Constituirea Fundatiei de
interes public pentru romi

9. Demararea cursului de instruire
a personalului (10 zile) din
cadrul comisiilor ministeriale,
birourilor judetene, precum si
a consilierilor locali pentru
romi, în vederea dobândirii
abilitatilor de a gestiona
proiectele sectoriale si locale
de implementare a strategiei si
standardizarii procedurilor de
evaluare a starii populatiei de
romi, de elaborare, finantare,
planificare, coordonare,
implementare si evaluare a
proiectelor
10. Organizarea la nivel
local/judetean a unor grupuri
de lucru mixte alcatuite din
reprezentanti ai birourilor

24 mai 2001

M.I.P.

31 mai 2001

M.I.P.

28 septembrie
2001

M.A.P.

28 septembrie
2001

M.A.P.

28 septembrie
2001

M.I.P.

1 septembrie
2001

M.I.P.,
organizatiile
de romi
M.I.P.

30 octombrie
2001

15 octombrie
2001

M.A.P.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

judetene pentru romi/consilieri
pentru romi, ai organizatiilor
neguvernamentale si
reprezentanti alesi ai
comunitatilor de romi, în
vederea evaluarii principalelor
nevoi ale populatiei de romi si
aplicarii programelor de
sprijinire a acestora
Prezentarea de catre comisiile
ministeriale pentru romi a
Planului de îndeplinire
sectoriala a Strategiei
guvernamentale de îmbunatatire
a situatiei romilor
Prezentarea de catre consilieri
la nivelul primariilor, în urma
evaluarii nevoilor comunitatilor
locale, a Planului local de
actiune "Romii 2001 - 2004"
Prezentarea de catre birourile
judetene pentru romi, pe baza
centralizarii planurilor locale,
a Planului judetean de actiune
"Romii 2001 - 2004"
Prezentarea de catre
organizatiile neguvernamentale
a proiectelor care raspund
directiilor de actiune cuprinse
în Strategia guvernamentala de
îmbunatatire a situatiei romilor
Selectia proiectelor si
acordarea de asistenta
financiara si tehnica în
implementarea acestora
Evaluarea stadiului de
implementare a Strategiei
guvernamentale de îmbunatatire
a situatiei romilor. Publicarea
anuala a unui raport de evaluare

15 octombrie
2001

Cmixt

30 noiembrie
2001

C.L.R.

14 decembrie
2001

B.J.R.

21 ianuarie
2002 - anual

O.N.G.

15 martie anual

C.E.P.

15 martie anual

Cmixt

lunar

primari

decembrie/
iunie

prefecti/M.A.P.

ianuarie/
iulie

M.I.P./
Conventia-cadru
a romilor

permanent

M.A.P.,

Administratie publica si
dezvoltare comunitara
17. Organizarea de întâlniri lunare
ale primarilor cu liderii
comunitatilor de romi, în
vederea identificarii si
rezolvarii problemelor cu care
se confrunta romii, în
conformitate cu prevederile
Strategiei guvernamentale de
îmbunatatire a situatiei romilor
18. Întocmirea de catre prefecti a
unui raport semestrial privind
stadiul îndeplinirii
obiectivelor din Strategia
guvernamentala de îmbunatatire
a situatiei romilor
19. Organizarea de întâlniri
semestriale ale liderilor
nationali ai romilor cu
primul-ministru în vederea
analizei situatiei generale
a romilor si a stadiului de
îndeplinire a Strategiei
guvernamentale de îmbunatatire
a situatiei romilor
20. Participarea Ministerului

Administratiei Publice si a
Ministerului Lucrarilor Publice,
Transporturilor si Locuintei la
derularea Programului "Planul
national de dezvoltare locala a
comunitatilor de romi", în
colaborare cu Ministerul
Informatiilor Publice
21. Elaborarea de catre Agentia
Nationala a Functionarilor
Publici a unui program de
formare a functionarilor
publici cu tema "Prevenirea si
combaterea discriminarii în
raporturile dintre cetatean si
autoritatile publice", cu durata
de 4 ani. Includerea în modulul
de formare a functionarilor
publici a unui segment ce se
refera la istoria minoritatilor
si la relationarea autoritatilor
publice cu minoritatile etnice,
inclusiv cu cea a romilor
22. Monitorizarea aplicarii
prevederilor
Ordonantei Guvernului
nr. 137/2000 în institutiile
publice. Raport anual de
evaluare a discriminarii
cetatenilor în raporturile cu
administratia publica centrala
si locala
23. Precizarea normelor privind
conditionarea recrutarii si
promovarii functionarilor
publici în raport de criteriul
"nediscriminare" în relatia cu
alte persoane

M.L.P.T.L.

16 iulie 2001

A.N.F.P.

permanent
15 februarie
- anual

C.N.P.D.

3 septembrie
2001

A.N.F.P.

Locuinte
24. Prezentarea unui plan national
1 aprilie
de rezolvare în cel mult 4 ani
2002
a problemelor legate de dreptul
de proprietate asupra
terenurilor si locuintelor
detinute de romi si de
reconstituire a dreptului de
proprietate funciara
25. Prezentarea de catre primarii
1 martie 2002
si prefecturi a nevoilor
teritoriale de reabilitare a
locuintelor si a mediului
înconjurator. Centralizarea
situatiilor la Ministerul
Administratiei Publice si
prezentarea, împreuna cu
Ministerul Lucrarilor Publice,
Transporturilor si Locuintei,
a unui program national de
reabilitare a locuintelor si a
mediului înconjurator, inclusiv
a celor din zonele locuite de
romi. Programul va fi dezvoltat
pe o perioada de 10 ani, cu
masuri urgente de reabilitare a
locuintelor si a zonelor locuite
de romi în primii 4 ani
26. Elaborarea unui program de
20 aprilie

Cmixt

M.A.P.,
M.L.P.T.L.,
M.A.P.M.

M.A.P.,

finantare guvernamentala si/sau
2002
în parteneriat a firmelor de
stat sau private si a
organizatiilor neguvernamentale
pentru proiecte locale care
vizeaza asigurarea conditiilor
normale de locuit în zonele
populate de romi (energie
electrica, apa potabila,
canalizare, gaz metan,
salubrizare)
27. Elaborarea criteriilor de
10 martie
finantare a unor proiecte locale
2002
de cointeresare a comunitatilor
de romi pentru reabilitarea
locuintelor si a mediului
înconjurator sau pentru
constructia de locuinte
28. Prezentarea unui plan national
10 iunie 2002
pentru construirea de locuinte
sociale pentru familiile
numeroase si cu venituri reduse,
pe o perioada de 10 ani, cu
accesul nediscriminatoriu al
familiilor de romi
29. Finantarea partiala a
februarie
proiectelor care vizeaza lucrari 2001 - 2004
de reabilitare a locuintelor sau
de constructie de locuinte în
comunitatile de romi

M.L.P.T.L.

M.L.P.T.L.

M.L.P.T.L.,
M.M.S.S.

C.E.P.

Securitate sociala
30. Prezentarea de catre serviciile
sociale ale primariilor, în
colaborare cu organizatiile
romilor si cu Ministerul de
Interne, a unui plan de
obtinere, în cel mult 6 luni de
la finalizarea planului, a
documentelor de identitate si
de stare civila pentru toti
cetatenii de etnie roma care au
acest drept
31. Întocmirea de catre serviciile
sociale ale primariilor, în
colaborare cu organizatiile
romilor, a unui grafic de
alocare graduala cetatenilor de
etnie roma care au dreptul la
alocatie pentru copii, pensii,
ajutoare sociale, indemnizatii
de nastere, pensii, pensii
pentru handicap, ajutor de somaj
etc., în cel mult 6 luni de la
obtinerea actelor de identitate
32. Monitorizarea si evaluarea
anuala a accesului cetatenilor
români de etnie roma la
serviciile publice. Raport
anual catre primul-ministru
privind accesul romilor la
serviciile publice
33. Elaborarea unui studiu pe piata
ofertelor profesionale, care sa
defineasca nisele profesionale
cele mai favorabile pentru romi,
din perspectiva formarii si
reconversiei profesionale

15 noiembrie
2001

primarii,
M.I.

30 mai 2002

primarii,
M.M.S.S.

permanent
15 februarie
- anual

Cmixt, M.I.P.

20 septembrie
2001

M.M.S.S.

34. Elaborarea în colaborare cu
organizatiile neguvernamentale
si cu organizatiile romilor a
unui program anual de formare si
reconversie profesionala în
meserii cu grad ridicat de
solicitare pe piata muncii si
care corespund nivelului
educational al romilor
35. Întocmirea unui program de
instruire si monitorizare a
personalului din cadrul
agentiilor judetene si locale
pentru ocuparea fortei de munca
cu privire la facilitarea
accesului pe piata muncii a
romilor, în special a celor
care au urmat cursuri de
calificare si formare
profesionala
36. Elaborarea unui program anual
de sprijinire a tinerilor
absolventi romi în vederea
angajarii si monitorizarea
evolutiei profesionale a
tinerilor romi cu studii
superioare
37. Elaborarea reglementarilor
necesare în vederea acordarii
de subventii organizatiilor
neguvernamentale care
înfiinteaza si administreaza
unitati de asistenta sociala
38. Elaborarea de propuneri privind
posibilitatea sporirii
facilitatilor fiscale pentru
persoanele juridice care
angajeaza persoane din familiile
cu mai multi copii si cu
venituri reduse
39. Cresterea cuantumului
ajutoarelor sociale pentru
familiile cu mai multi copii si
cu venituri reduse
40. Prezentarea si sprijinirea, în
colaborare cu organizatiile
neguvernamentale, a unui
program de formare profesionala
a însotitorilor romi pentru
persoanele cu handicap din
rândul etnicilor romi
41. Prezentarea unui plan de
sprijinire a includerii
asistentilor sociali proveniti
din comunitatile de romi în
structurile guvernamentale
centrale si locale responsabile
cu implementarea Strategiei
guvernamentale de îmbunatatire
a situatiei romilor
42. Elaborarea masurilor pentru
stimularea parteneriatului
dintre Guvern, autoritati locale
si institutii neguvernamentale,
în vederea implementarii
proiectelor de asistenta si
interventie sociala pentru
grupurile defavorizate, inclusiv
pentru comunitatile de romi

15 ianuarie
2002

M.M.S.S.,
A.N.O.F.M.

15 februarie
2002

M.M.S.S.,
A.N.O.F.M.

10 aprilie
2002

M.M.S.S.,
A.N.O.F.M.,
M.E.C.

10 octombrie
2001

M.M.S.S., M.F.P.

20 octombrie
2001

M.M.S.S., M.F.P.

10 ianuarie
2002

M.M.S.S.

25 iunie 2002

M.M.S.S., M.S.F.

20 iunie 2001

M.I.P., M.E.C.,
M.M.S.S.

15 august
2001

M.M.S.S., M.A.P.

Sanatate
43. Elaborarea, împreuna cu
organizatiile neguvernamentale,
a unui program national de
îmbunatatire a accesului romilor
la serviciile medicale publice
preventive si curative
44. Întocmirea unui plan national,
în colaborare cu organizatiile
neguvernamentale si cu
directiile judetene de sanatate
publica, pentru formarea si
coordonarea mediatorilor
sanitari, cu rol de profilaxie
si tratament în rândul
comunitatilor de romi
45. Identificarea solutiilor pentru
includerea în cel mult un an a
tuturor romilor în sistemul
asigurarilor de sanatate,
înscrierea la medicul de
familie, acordarea medicatiei
compensate etc.
46. Planul de desfasurare în
parteneriat cu organizatiile
neguvernamentale a unor
proiecte de informare sanitara,
consultanta medicala si planning
familial pentru femei, în cadrul
comunitatilor de romi, cu accent
pe protectia mamei si copilului
47. Planul Proiectului "Dispensare
medicale mobile în comunitatile
de romi"
48. Campanii de vaccinare în rândul
comunitatilor de romi prin
comisii mixte formate din cadre
medicale locale si de la nivelul
DSP (Compartimentul
epidemiologie boli
transmisibile)
49. Campanii de depistare a TBC,
infectiilor HIV/SIDA,
afectiunilor dermatologice,
bolilor cu transmitere sexuala
etc.
50. Prezentarea unui raport anual
privind starea de sanatate în
rândul comunitatilor de romi
51. Propuneri privind crearea unui
sistem de stimulare financiara
a personalului medical care îsi
desfasoara activitatea în zonele
foarte sarace locuite de romi
52. Prezentarea unui pachet de
masuri pentru sprijinirea
familiilor monoparentale, în
special a celor cu venituri
scazute
53. Întocmirea unui program anual
de recrutare si formare a
mediatorilor sanitari,
infirmierelor, asistentelor
medicale si a medicilor din
cadrul comunitatilor de romi,
prin masuri de actiune
afirmativa

10 februarie
2002

M.S.F.

10 aprilie
2002

M.S.F., M.M.S.S.

30 septembrie
2001

M.S.F., M.M.S.S.

25 martie
2002

M.S.F.

10 iunie 2002

M.S.F.

permanent

M.S.F.

permanent

M.S.F.

anual 15 februarie

M.S.F.

30 august
2001

M.S.F., M.F.P.

15 septembrie
2001

M.S.F., M.M.S.S.

25 martie
2002

M.S.F., M.M.S.S.

Economie
54. Formularea de propuneri privind
acordarea de facilitati fiscale
întreprinzatorilor care
angajeaza etnici romi
55. Prezentarea, în colaborare cu
liderii romilor si cu
organizatiile neguvernamentale,
a unui set de masuri pentru
finantarea partiala a
proiectelor bazate pe activitati
generatoare de venit si pe mici
afaceri pentru familiile si
comunitatile de romi
56. Prezentarea de catre liderii
comunitatilor de romi a unui
proiect de finantare partiala a
unor ateliere mestesugaresti
în comunitatile de romi, prin
care sa se asigure producerea
si comercializarea obiectelor
casnice si de artizanat, precum
si revitalizarea altor meserii
traditionale
57. Prezentarea unui set de masuri
destinate împroprietaririi si
stimularii activitatilor
agricole pentru romi
58. Sprijinirea, în conditiile
legislatiei în vigoare, a
întreprinderilor mici si
mijlocii apartinând persoanelor
provenite din rândul etniei
romilor, prin sistemul de
credite avantajoase. Acordarea
de microcredite, în conditiile
Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 118/1999
59. Prezentarea unui pachet de
masuri pentru includerea
comunitatilor defavorizate de
romi în programul zonelor
defavorizate
60. Favorizarea proiectelor de
creare a locurilor de munca
pentru femeile de etnie roma

15 septembrie
2001

M.I.M.M.C.,
M.F.P., M.I.R.

10 martie
2002

M.I.M.M.C.,
M.F.P., Cmixt

30 ianuarie
2002

M.I.M.M.C.,
M.F.P., Cmixt

30 iunie 2002

M.A.A.P., M.A.P.

permanent

M.I.M.M.C.,
Cmixt

14 decembrie
2001

M.A.P., Cmixt

permanent

Cmixt, M.M.S.S.

15 august
2001

M.J., M.I.,
M.I.E.

anual 15 martie

M.J., M.A.E.,
M.I.P., M.I.

15 iunie 2001

M.I., M.J.,

Justitie si ordine publica
61. Prezentarea unui raport privind
analiza si evaluarea efectelor
discriminatorii ale
reglementarilor actuale si
perfectionarea cadrului juridic
existent
62. Prezentarea de catre Guvernul
României a unui raport anual
privind respectarea drepturilor
fundamentale ale omului, a
drepturilor civile, politice si
sociale, precum si a drepturilor
persoanelor apartinând
minoritatilor nationale, în
acord cu normele si cu
obligatiile internationale
asumate de România
63. Prezentarea de catre Ministerul

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

de Interne, Ministerul Justitiei
si Ministerul Afacerilor Externe
a unui plan de solutionare, pâna
la sfârsitul anului 2001, a
cazurilor de apatridie a romilor
proveniti din România
Prezentarea de catre Ministerul
de Interne, în colaborare cu
organizatiile romilor si cu
serviciile sociale ale
primariilor, a unui plan de
obtinere în cel mult 6 luni de
la finalizarea planului a
documentelor de identitate si
de stare civila pentru toti
cetatenii de etnie roma care
au acest drept
Prezentarea de catre Ministerul
de Interne a unui pachet de
masuri privind prevenirea si
combaterea discriminarii în
relatia cetateanului cu
Ministerul de Interne
Sanctionarea politistilor care
comit acte de discriminare si
prezentarea acestor fapte în
buletinele de informare interna
si în bilantul anual al
Ministerului de Interne
Identificarea si rezolvarea
operativa a starilor tensionate
sau conflictuale, susceptibile
sa genereze violenta familiala,
comunitara sau interetnica
Prezentarea unui program
national de prevenire a
infractionalitatii si de educare
juridica a populatiei de romi si
difuzarea în cadrul
comunitatilor de romi a unor
publicatii cu caracter educativ
(buletine de prevenire, brosuri,
pliante etc.)
Prezentarea de catre Ministerul
de Interne a unui plan anual de
promovare a profesiei de
politist si de recrutare a
ofiterilor si a subofiterilor
de politie din rândul
cetatenilor de etnie roma
Monitorizarea integrarii si a
evolutiei profesionale a
personalului Ministerului de
Interne provenit din rândul
minoritarilor romi
Prezentarea unui plan de
adaptare a programelor de
probatiune, recuperare si
reabilitare sociala la
particularitatile detinutilor
de etnie roma
Dezvoltarea unei relatii de
parteneriat si organizarea de
întâlniri lunare ale sefilor
politiei locale cu liderii
comunitatii de romi, în vederea
prevenirii si combaterii
infractionalitatii în rândul
cetatenilor de etnie roma

M.A.E.

15 noiembrie
2001

M.I., primarii

15 august
2001

M.I.

permanent

M.I.

permanent

M.I.

20 ianuarie
2001

M.I.

15 iunie 2001

M.I.

permanent

M.I.

15 februarie
2002

M.I., M.J.

permanent

M.I.

Protectia copilului
73. Prezentarea unui raport anual
privind participarea femeilor
de etnie roma la realizarea
programelor de protectie si
educatie a copilului
74. Elaborarea unui set de masuri
pentru prevenirea si combaterea
discriminarii copiilor romi
institutionalizati, precum si
pentru celelalte categorii de
copii aflati în dificultate
75. Întocmirea unui plan de
parteneriat între organizatiile
neguvernamentale ale romilor si
structurile publice locale
pentru protectia copilului
76. Prezentarea unui raport anual
privind evaluarea situatiei
copiilor proveniti din familiile
de romi si din institutiile de
ocrotire
77. Prezentarea unui plan anual de
angajare de asistenti sociali
si de îngrijitori din rândul
etniei romilor în institutiile
de ocrotire a minorilor
78. Dezvoltarea, în colaborare cu
organizatiile neguvernamentale,
biserica etc., a unor proiecte
de sprijin de urgenta
(alimente, îmbracaminte,
rechizite) pentru copiii
proveniti din familiile cu
venituri scazute
79. Prezentarea, în colaborare cu
organizatiile neguvernamentale
si Ministerul Muncii si
Solidaritatii Sociale, a unui
program de formare a
mediatorilor sociali si a
formatorilor din rândul
tinerilor romi, pentru
comunitatile de romi
80. Evaluarea necesarului de resurse
la nivel national, în vederea
îmbunatatirii conditiilor de
viata si a protectiei copilului
în unitatile de tip rezidential,
inclusiv în cele destinate
copilului cu deficiente sau cu
handicap
81. Formularea de propuneri privind
dezvoltarea unor proiecte de
promovare a alternativelor de
tip familial pentru copiii
institutionalizati
82. Desfasurarea unor campanii
anuale de prevenire a
abandonului, a abuzului si a
neglijarii copilului, precum
si a tuturor fenomenelor care
determina intrarea în
dificultate a copilului
83. Evaluarea, în colaborare cu
organizatiile neguvernamentale,
a fenomenului "copiii strazii"

anual 15 februarie

A.N.P.C.A.

15 iulie 2001

A.N.P.C.A.

permanent

A.N.P.C.A.,
M.A.P., primarii

anual 15 februarie

A.N.P.C.A.

15 decembrie
2001

A.N.P.C.A.,
M.M.S.S.

permanent

M.M.S.S.,
M.I.P., M.A.P.,
A.N.P.C.A.

20 martie
2002

A.N.P.C.A.,
M.M.S.S.

20 mai 2002

A.N.P.C.A.

15 iunie 2001

A.N.P.C.A.

anual 15 iunie

A.N.P.C.A.,
M.I.P., M.I.

15 februarie
2002

A.N.P.C.A., M.I.

si prezentarea unor proiecte
nationale si locale de
interventie sociala
84. Desfasurarea anuala, în
colaborare cu Ministerul
Informatiilor Publice, a unor
campanii de informare si
sensibilizare a opiniei publice
cu privire la drepturile
copilului si la problematica
copilului si a familiei în
situatie de risc sau de
dificultate

anual 15 martie

A.N.P.C.A

anual 15 februarie

M.E.C

30 ianuarie
2002

M.E.C.

15 iunie 2002

M.E.C

permanent

M.E.C.

30 martie
2002

M.E.C.

15 mai 2002

M.E.C.

20 noiembrie
2001

M.E.C.

permanent

M.E.C.

15 februarie
2002

M.E.C

Educatie
85. Întocmirea unui raport anual
privind situatia scolara a
elevilor proveniti din familiile
de romi
86. Prezentarea unui plan de
stimulare a participarii scolare
si reducere a abandonului scolar
în rândul populatiei de romi
87. Efectuarea unui studiu privind
oportunitatea înfiintarii unor
institutii de învatamânt primar,
secundar si de formare
profesionala pentru romi (arte
si meserii, învatamânt
vocational, formare si
reconversie profesionala etc.)
88. Sprijinirea organizatiilor
neguvernamentale în dezvoltarea
unui proiect de educatie la
distanta în limba romani, în
raport cu solicitarile
89. Prezentarea, în colaborare cu
organizatiile neguvernamentale
si cu comunitatile de romi, a
unor programe de formare a
mediatorilor scolari si de
formare si perfectionare pentru
cadrele didactice în domeniul
educatiei interculturale
90. Luarea masurilor de introducere
a temelor de prevenire si
combatere a discriminarii în
trunchiul comun al programei
scolare
91. Prezentarea setului de masuri
prin care Ministerul Educatiei
si Cercetarii si institutiile de
învatamânt vor promova cadre
didactice din rândul etniei
romilor în posturi ale
administratiei scolare
(directori de scoli si
inspectori scolari)
92. Organizarea bilunara de
întâlniri între liderii
comunitatii de romi, parintii
elevilor romi si cadrele
didactice din institutiile de
învatamânt, în vederea
încurajarii participarii scolare
a tinerilor romi
93. Prezentarea masurilor de
extindere a proiectului de

94.

95.

96.

97.

98.

99.

facilitare a accesului romilor
la colegii universitare si
facultati, prin acordarea de
locuri subventionate speciale
pentru tinerii romi
Prezentarea, în colaborare cu
20 mai 2002
liderii romilor, a unui plan
national de organizare la
nivelul inspectoratelor scolare
judetene a unor cursuri de
recuperare scolara pentru romi,
prin toate formele de învatamânt
aprobate, în raport cu
solicitarile individuale si ale
organizatiilor romilor din zona
de responsabilitate
Prezentarea masurilor necesare
15 iunie 2002
pentru introducerea, în regim
optional, a orelor de limba
romani si de istorie a romilor
în institutiile de învatamânt
Prezentarea de catre Ministerul 15 martie
Educatiei si Cercetarii a unui
2002
plan anual de pregatire
suplimentara elevilor romi din
licee pentru admiterea în
învatamântul superior
Prezentarea de catre Ministerul anual Educatiei si Cercetarii,
15 iulie
Ministerul de Interne,
Ministerul Apararii Nationale si
Serviciul Român de Informatii a
planului anual de atragere si
recrutare din rândul romilor a
candidatilor pentru institutiile
de formare a functionarilor
publici si a personalului din
institutiile publice (facultati
de asistenta sociala,
administratie publica, facultati
de medicina, Academia de Politie,
academii militare si scoli
militare pentru formarea
subofiterilor de politie,
Ministerul Apararii Nationale,
Serviciul Român de Informatii
etc.)
Adoptarea masurilor necesare în 15 august
vederea asigurarii unei mese pe
2001
zi pentru toti elevii din ciclul
primar si secundar
Efectuarea unui studiu de
15 septembrie
oportunitate privind înfiintarea
2002
Grupului scolar de arte si
meserii ca institutie publica de
formare culturala si
profesionala

M.E.C.

M.E.C.

M.E.C.

M.E.C., M.I.,
M.Ap.N., S.R.I.

M.E.C., M.F.P.

M.C.C., M.M.S.S.,
M.F.P.

Cultura si culte
100. Initierea unor proiecte
20 ianuarie
culturale de reconstructie a
2002
identitatii etniei romilor si
de sporire a stimei fata de sine
101. Conceperea si implementarea, în 1 martie 2002
colaborare cu organizatiile
romilor, a unui plan de
desfasurare a evenimentelor
culturale cu specific inspirat

M.C.C., M.I.P.

M.C.C.

din folclorul si cultura romani
102. Realizarea unui plan saptamânal
de emisiuni pe posturile publice
de televiziune si radio, în care
sa fie prezentate istoria si
cultura romilor
103. Efectuarea unui studiu privind
oportunitatea întemeierii
Teatrului romilor
104. Prezentarea, împreuna cu
organizatiile romilor, a
proiectului de finantare si
fondare a Muzeului culturii si
civilizatiei romilor si a
Ansamblului cultural-artistic
al romilor
105. Prezentarea unui plan anual al
actiunilor de educare
interculturala în scoli, prin
care sa se faciliteze
comunicarea între elevii de
etnii diferite si învatarea
sociala a tolerantei
106. Prezentarea unui plan de
finantare partiala a producerii
si distribuirii de materiale
documentare despre romii din
România (filme documentare,
publicatii, carti)
107. Prezentarea, împreuna cu
organizatiile romilor, a
proiectului de fondare a
Centrului cultural al romilor ca
institutie de prezentare a
valorilor si traditiilor romilor
din România
108. Sprijinirea proiectelor de
cercetare si educatie
interculturala

15 ianuarie
2002

M.C.C.

15 aprilie
2002

M.C.C.

30 august
2002

M.C.C., M.F.P.

anual 15 noiembrie

M.E.C., M.C.C.

30 mai 2002

M.C.C., M.I.P.

10 septembrie
2001

M.C.C.

2001 - 2004

M.C.C.

15 octombrie
2001

M.I.P.

20 noiembrie
2001

M.I.P.

10 mai 2002

M.I.P., M.M.S.S.

15 iunie
2002

M.I.P., M.S.F.

30 iulie 2002

M.I.P., M.M.S.S.

Comunicare si participare civica
109. Realizarea unui program national
de informare si educare publica
în vederea prevenirii si
combaterii discriminarii
110. Initierea unui proiect de
combatere a discriminarii în
mass-media
111. Prezentarea în colaborare cu
Ministerul Muncii si
Solidaritatii Sociale si cu
organizatiile neguvernamentale a
unui program de informare si
educare privind dezavantajele
muncii "la negru" pentru etnicii
romi
112. Întocmirea, în colaborare cu
Ministerul Sanatatii si Familiei
si cu organizatiile
neguvernamentale, a unui program
national de informare si educare
a romilor pe tema "Contraceptia
si planificarea familiala"
113. Prezentarea, în colaborare cu
Ministerul Educatiei si
Cercetarii, Ministerul Muncii si
Solidaritatii Sociale si
organizatiile neguvernamentale,

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

a unui program de informare si
educare a romilor "Scoala
profesionala - un prim pas catre
un loc de munca"
Elaborarea, în colaborare cu
Autoritatea Nationala pentru
Protectia Copilului si Adoptii
si cu organizatiile
neguvernamentale, a unui program
de informare si educare "Abuzul
si drepturile fundamentale ale
copilului"
Prezentarea, în colaborare cu
Ministerul Educatiei si
Cercetarii, Ministerul Sanatatii
si Familiei si cu organizatiile
neguvernamentale, a unui program
de informare si educare
"Impactul casatoriilor premature
asupra viitorului educational si
profesional al parintilor romi,
precum si asupra sanatatii
copilului"
Întocmirea, în colaborare cu
Ministerul de Interne,
Ministerul Justitiei si cu
organizatiile neguvernamentale,
a unui program de informare si
educare a romilor "Drepturile
tale în fata justitiei"
Prezentarea, în colaborare cu
organizatiile neguvernamentale,
a unui program de informare si
educare a romilor "Alegerile si
participarea civica"
Initierea unui program de
colaborare cu mass-media în
vederea popularizarii cazurilor
de discriminare a romilor
Organizarea unor întâlniri
semestriale între ministri si
reprezentantii societatii civile
a romilor în scopul prevenirii
si combaterii discriminarii
etnicilor romi si al evaluarii
modului de aplicare sectoriala
a Strategiei guvernamentale de
îmbunatatire a situatiei romilor
Sprijinirea proiectelor
organizatiilor neguvernamentale
care vizeaza informarea si
educarea interculturala a
majoritatii, cu participarea
etnicilor romi
Participarea liderilor romilor
la procesul de luare a
deciziilor care afecteaza direct
comunitatile de romi, la toate
nivelurile administratiei
publice
Prezentarea de catre liderii
organizatiilor de romi a unui
raport anual de evaluare a
modului de aplicare a Strategiei
guvernamentale de îmbunatatire
a situatiei romilor
Prezentarea unui proiect de
mediatizare a exemplelor de
succes obtinute în rezolvarea

30 august
2002

M.I.P.,
A.N.P.C.A.

15 septembrie
2002

M.I.P., M.E.C.,
M.S.F.

20 octombrie
2002

M.I.P., M.I.,
M.J.

1 martie 2003

M.I.P.

1 martie 2002

M.I.P.

decembrie/
iunie

M.I.P.

permanent

M.I.P., M.C.C.

permanent

M.I.P., M.A.P.

anual 15 august

M.I.P.

15 noiembrie
2001

M.I.P.

problemelor comunitatilor de
romi
________________________________________________________________________________

X. PLAN GENERAL DE MASURI PENTRU APLICAREA STRATEGIEI DE
ÎMBUNATATIRE A SITUATIEI ROMILOR 2006 - 2008
NOTA:
În rubrica "Raspunde Initiator/parteneri" se considera ca initiatorul este prima
institutie mentionata, urmatoarele fiind partenere.
______________________________________________________________________________
|Nr. |
Proiect/Activitate
|
|crt.|
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|
Termen
|Raspunde
| Indicatori/Surse de
| Surse buget |Alte |
|
|
|Initiator/ | indicatori
| de stat
|surse/|
|
|
|parteneri |
|
|Surse |
|
|
|
|
|
|CE
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
|
| Masuri organizatorice
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|
|
|
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 1.| Angajarea la nivelul primariilor, pe baza unei recomandari din partea
|
|
| comunitatii locale, a unui expert local pentru romi, în vederea
|
|
| aplicarii strategiei la nivel local - prin modificarea si completarea
|
|
| pct. 4 al cap. VIII din H.G. nr. 430/2001 - reactualizat.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Trimestrul 2
|Prefecti, |Numarul total de
|Surse locale |
|
|
|2006
|ANR,
|contracte de angajare |
|
|
|
|
|Consilii
|
|
|
|
|
|
|locale
|
|
|
|
|
|________________|___________|_______________________|_____________|______|
|
| Analiza gradului de angajare, la nivelul primariilor, a expertilor
|
|
| locali pentru romi.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Anual, începând |
|Numarul de persoane
|
|
|
|
|cu anul 2006.
|
|angajate.
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 2.| Reconstituirea la nivelul institutiilor prefectului a birourilor
|
|
| judetene pentru romi (B.J.R.).
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Trimestrul 2
|MAI,
|Numarul Ordinelor de
|Bugetul
|
|
|
|2006
|Prefectii, |reconstituire a BJR,
|institutiilor|
|
|
|
|ANR
|GLM
|prefectului |
|
|
|________________|___________|_______________________|_____________|______|
|
| Reorganizarea la nivel judetean, a grupurilor de lucru mixte, alcatuite |
|
| din subprefecti, reprezentantii birourilor judetene pentru romi,
|
|
| reprezentantii Birourilor regionale ale Agentiei Nationale pentru Romi, |
|
| reprezentantii institutiilor publice deconcentrate, ale ministerelor si |
|
| ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea|
|
| Guvernului, cu sediul în judetul respectiv, mediatori scolari si
|
|
| sanitari, inspectori pentru romi si cadre didactice rome, reprezentantii|
|
| organizatiilor neguvernamentale si reprezentanti delegati de catre
|
|
| comunitatile de romi.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|
|
|Numarul întâlnirilor
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 3.| Întocmirea Planului local de actiune "Romii 2006 - 2008" în urma
|
|
| evaluarii nevoilor comunitatilor locale si prezentarea acestuia în
|
|
| cadrul sedintelor Consiliilor locale.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Trimestrul 2
|Primarii, |Numarul de Planuri
|Surse locale |
|
|
|2006
|Expertii
|locale de actiune
|
|
|

|
|
|locali
|Numarul comunitatilor |
|
|
|
|
|pentru
|facilitate
|
|
|
|
|
|problemele |
|
|
|
|
|
|romilor
|
|
|
|
|
|
|din
|
|
|
|
|
|
|primarii
|
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 4.| Centralizarea planurilor locale de actiune de catre Birourile judetene |
|
| pentru romi si elaborarea Planului judetean de actiune "Romii 2006 |
|
| 2008".
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Trimestrul 3
|Prefectii, |Baza de date cu
|Bugetul MAI |
|
|
|2006
|BJR, ANR, |planurile locale
|
|
|
|
|
|MAI
|centralizate la BJR
|
|
|
|
|________________|___________|_______________________|_____________|______|
|
| - Introducerea Planului judetean de actiune "Romii 2006 - 2008", pe
|
|
| agenda Comisiei Judetene Consultative, dezbaterea lui si însusirea prin |
|
| consens, conform prevederilor Legii nr. 215/2001.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Trimestrul 3
|
|Planul judetean de
|
|
|
|
|2006
|
|actiune,
|
|
|
|
|
|
|Numarul de judete care |
|
|
|
|
|
|si-au însusit
|
|
|
|
|
|
|planurile judetene de |
|
|
|
|
|
|actiune.
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 5.| Introducerea Planului judetean de actiune "Romii 2006 - 2008" în
|
|
| programul anual orientativ de dezvoltare economica si sociala al
|
|
| judetului.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Trimestrul 3
|Prefectii, |Programul orientativ
|
|
|
|
|2006
|BJR
|anual
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 6.| Evaluarea stadiului de implementare a Strategiei de îmbunatatire a
|
|
| situatiei romilor. Publicarea anuala a unui raport de evaluare.
|
|
| Analiza structurilor de implementare a Strategiei Guvernului de
|
|
| îmbunatatire a situatiei romilor. Publicarea anuala a unui raport de
|
|
| evaluare.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|anual Iunie
|Primarii, |Raportul anual
|Buget ANR
|
|
|
|2006 - 2008
|BJR, ANR
|publicat
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 7.| Evaluarea anuala a activitatii, performantei personalului din cadrul
|
|
| Birourilor Judetene pentru Romi si a personalului din cadrul Birourilor |
|
| Regionale de catre MAI si ANR
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|trimestrial
|MAI/ANR
|Fisa de evaluare
|
|
|
|
|2006 - 2008
|
|
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 8.| Includerea pe agenda Primului Ministru, în cadrul video-conferintelor
|
|
| organizate cu Prefectii a unui punct referitor la stadiul îndeplinirii |
|
| strategiei Guvernului de catre Prefecti, prin Birourile Judetene pentru |
|
| Romi si Birourile Regionale ale ANR.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Trimestrial
|SGG/ANR
|Numarul de
|
|
|
|
|2006 - 2008
|
|video-conferinte în
|
|
|
|
|
|
|care s-a discutat
|
|
|
|
|
|
|despre implementarea
|
|
|
|
|
|
|Strategiei
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 9.| Realizarea unor studii la nivel national pentru fiecare din domeniile
|
|
| strategiei, în vederea fundamentarii politicilor publice viitoare pentru|
|
| romi.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Permanent
|ANR, SGG
|Numarul studiilor
|Buget ANR
|
|
|
|2006 - 2008
|
|
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
______________________________________________________________________________

| A | Administratie publica si dezvoltare comunitara, comunicare si
|
|
| participare civica
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|
|
|
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 10.| Identificarea si rezolvarea problemelor cu care se confrunta
|
|
| comunitatile locale, în conformitate cu prevederile Strategiei, prin
|
|
| organizarea de întâlniri trimestriale ale primarilor/consiliilor locale |
|
| cu reprezentanti ai romilor.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Permanent
|MAI, ANR
|Numarul întâlnirilor
|Surse locale |
|
|
|2006 - 2008
|(prin
|Procesele-verbale ale |
|
|
|
|
|birourile |acestora
|
|
|
|
|
|regionale),|
|
|
|
|
|
|autoritati |
|
|
|
|
|
|locale
|
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 11.| Întocmirea de catre institutia prefectului a unui raport semestrial
|
|
| privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din Strategia Guvernului de
|
|
| îmbunatatire a situatiei romilor si activitatea structurilor de
|
|
| implementare a strategiei.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Semestrial
|Prefecturi/|Raportul
|Bugetul
|
|
|
|iunie |MAI, ANR
|
|institutiilor|
|
|
|decembrie
|
|
|prefectului |
|
|
|2006 - 2008
|
|
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 12.| Monitorizarea aplicarii prevederilor O.G. nr. 137/2000
|
|
| (devenita Legea nr. 48/2002) în institutiile publice.
|
|
| - Raport anual de evaluare a discriminarii cetatenilor în raporturile cu|
|
| administratia publica centrala si locala.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Permanent
|CNCD
|Rapoartele de evaluare |Buget CNCD
|
|
|
|2006 - 2008
|
|Numarul de reclamatii |
|
|
|
|
|
|privind discriminarea |
|
|
|
|
|
|pe criterii etnice
|
|
|
|
|
|
|Numarul de cazuri
|
|
|
|
|
|
|solutionate
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 13.| Înfiintarea unei retele nationale de oficii ale Consiliului National
|
|
| pentru Combaterea Discriminarii, care sa includa si reprezentanti ai
|
|
| romilor.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|2006
|CNCD, ANR |Numarul oficiilor
|Buget CNCD
|
|
|
|
|
|Numarul de angajati în |
|
|
|
|
|
|oficii
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 14.| Cresterea capacitatii de a elabora, implementa, monitoriza si evalua
|
|
| proiecte de îmbunatatire a situatiei romilor, de a aplica tehnici si
|
|
| metode de prevenire a conflictelor, masuri pentru combaterea
|
|
| discriminarii pentru personalul ANR, membri comisiilor interministeriale|
|
| pentru romi, experti romi de la nivel teritorial, functionarii publici, |
|
| reprezentanti ONG si ai grupurilor de initiativa locala a romilor, prin |
|
| organizarea de cursuri de formare si pregatire pentru acestia.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Permanent
|MAI/INA,
|Numarul cursurilor de |Buget MAI,
|
|
|
|2006 - 2008
|ANR, ANFP, |formare
|ANR, CNCD
|
|
|
|
|CNCD
|Numarul de participanti|
|
|
|
|
|
|Rapoartele de evaluare |
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 15.| Stabilirea si consolidarea de parteneriate durabile între autoritatile |
|
| centrale si locale, pe de o parte, si reprezentantii ONG, pe de alta
|
|
| parte, în vederea elaborarii si implementarii de proiecte de
|
|
| îmbunatatire a situatiei romilor, pornind de la planurile locale de
|
|
| actiune
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Permanent
|Consilii
|Numarul de
|Buget ANR,
|
|
|
|2006 - 2008
|locale,
|parteneriate
|MAI, ANOFM, |
|
|
|
|ANR, MAI, |Numarul de activitati |MTCT
|
|

|
|
|MSF, ANOFM,|desfasurate în
|
|
|
|
|
|MTCT
|parteneriat
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
______________________________________________________________________________
|Nr. |
Proiect/Activitate
|
|crt.|
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|
Termen
| Raspunde |
Indicatori
| Surse buget |Alte |
|
|
|
|
| de stat
|Surse/|
|
|
|
|
|
|CE
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| B | Locuinte
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|
|
|
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 16.| Continuarea abordarii si rezolvarii problemelor legate de dreptul de
|
|
| proprietate asupra terenurilor si locuintelor detinute de romi si de
|
|
| reconstituire a dreptului de proprietate funciara.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Permanent
|MAI, MTCT, |Numarul actelor de
|Buget MAI,
|4,5
|
|
|2006 - 2008
|MAPDR,
|proprietate
|ANR, SGG
|MEURO |
|
|
|prefecturi,|Numarul certificatelor |
|
|
|
|
|consilii
|de proprietate
|
|
|
|
|
|judetene, |
|
|
|
|
|
|primarii
|
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 17.| - Finantarea integrala sau/si partiala a proiectelor si programelor care|
|
| vizeaza lucrari de reabilitare a locuintelor sau constructia de locuinte|
|
| în comunitatile defavorizate, inclusiv în cele locuite de romi;
|
|
| - Finantarea programelor de infrastructura care vizeaza asigurarea
|
|
| conditiilor decente de locuit în zonele urbane si rurale, inclusiv cele |
|
| populate de romi (energie electrica, apa potabila, canalizare, gaz
|
|
| metan, pietruire drumuri comunale, salubrizare).
|
|
| - Asigurarea participarii directe a beneficiarilor (inclusiv a romilor) |
|
| la proiectarea, reabilitarea si construirea efectiva a obiectivelor,
|
|
| atât ca voluntari cât si ca angajati.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Permanent
|MTCT, MAI, |Numarul de locuinte
|Buget MTCT, |22
|
|
|2006 - 2008
|prefecturi,|construite si sau
|MAI, SGG, ANR|MEURO |
|
|
|consilii
|renovate
|Surse locale |
|
|
|
|judetene, |Numarul Familiilor ale |
|
|
|
|
|consilii
|caror locuinte au fost |
|
|
|
|
|locale,
|racordate la reteaua
|
|
|
|
|
|primarii, |electrica, reteaua de |
|
|
|
|
|Ministerul |canalizare, reteaua de |
|
|
|
|
|Mediului, |apa.
|
|
|
|
|
|MAPDR, ANR |Numarul de drumuri
|
|
|
|
|
|
|reamenajate
|
|
|
|
|
|
|Numarul de voluntari/ |
|
|
|
|
|
|angajati romi
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
______________________________________________________________________________
|Nr. |
Proiect/Activitate
|
|crt.|
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|
Termen
| Raspunde |
Indicatori
| Surse buget |Alte |
|
|
|
|
| de stat
|Surse/|
|
|
|
|
|
|CE
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| C | Sanatate
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|
|
|
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 18.| Cresterea accesului romilor la serviciile medicale publice, prin
|
|
| includerea lor în sistemul asigurarilor de sanatate (pe baza
|
|
| parteneriatelor dintre: DSP, CNAS, ONG etc.), cu accent pe problematica |
|
| de sanatate a femeilor si copiilor.
|

|
|_________________________________________________________________________|
|
|Permanent
|DSP, CNAS |Numarul de asigurari
|Buget MSF
|
|
|
|2006 - 2008
|
|de sanatate pentru
|
|
|
|
|
|
|persoanele de etnie
|
|
|
|
|
|
|roma
|
|
|
|
|
|
|Registrul de
|
|
|
|
|
|
|înregistrare a
|
|
|
|
|
|
|pacientilor.
|
|
|
|
|
|
|Numarul de pacienti
|
|
|
|
|
|
|din comunitatile de
|
|
|
|
|
|
|romi asigurati la
|
|
|
|
|
|
|medicul de familie
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 19.| Cresterea numarului de mediatori sanitari si formarea de formatori în
|
|
| domeniul medierii sanitare.
|
|
| - Recrutarea si formarea instructorilor de educatie pentru sanatate,
|
|
| prin masuri de actiune afirmativa.
|
|
| - Formarea (pâna în iunie 2006) a unui instrument de monitorizare si
|
|
| evaluare sistematica a indicatorilor de sanatate.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Permanent,
|MSF, MEdC |Numarul anual al
|
|
|
|
|2006 - 2008
|
|mediatorilor sanitari |
|
|
|
|
|
|formati si angajati
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 20.| Instruirea medicilor de familie si a mediatorilor sanitari cu privire la|
|
| prevenirea si combaterea discriminarii fata de romi.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Permanent,
|MS, CNCD
|Numarul de participanti|
|
|
|
|2006 - 2008
|
|Numarul seminariilor
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
______________________________________________________________________________
|Nr. |
Proiect/Activitate
|
|crt.|
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|
Termen
| Raspunde |
Indicatori
| Surse buget |Alte |
|
|
|
|
| de stat
|Surse/|
|
|
|
|
|
|CE
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| D | Justitie si ordine publica
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|
|
|
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 21.| Prezentarea unui raport anual privind respectarea drepturilor
|
|
| persoanelor apartinând minoritatilor nationale în general si al
|
|
| minoritatii rome inclusiv, în conformitate cu prevederile
|
|
| constitutionale si în acord cu obligatiile internationale asumate de
|
|
| România.
|
|
| - Monitorizarea cazurilor de discriminare si abuz asupra romilor
|
|
| savârsite de autoritati, precum si popularizarea sanctiunilor luate
|
|
| împotriva acestora, precum si a accesului romilor la serviciile publice.|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|aprilie, anual |MAI, CNCD, |Raportul anual
|Buget MAI,
|
|
|
|2006 - 2008
|SGG/DRI,
|
|SGG, ANR
|
|
|
|
|ANR, MAE, |
|
|
|
|
|
|MJ prin ANP|
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 22.| Introducerea de catre MAI a masurilor afirmative în procesul de
|
|
| recrutare a ofiterilor si subofiterilor de politie din rândul
|
|
| cetatenilor de etnie roma, cu precadere în comunitatile compacte de
|
|
| romi.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|iunie, anual
|MAI
|Numarul de ofiteri si |Buget MAI,
|
|
|
|2006 - 2008
|
|subofiteri de etnie
|MApN
|
|
|
|
|
|roma
|
|
|
|
|________________|___________|_______________________|_____________|______|
|
| Promovarea de catre MApN si MEC, de masuri antidiscriminatorii la
|
|
| admiterea si angajarea romilor în structurile acestor institutii.
|
|
|_________________________________________________________________________|

|
|
|MApN, MEdC |
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 23.| Dezvoltarea si consolidarea relatiilor de parteneriat dintre politie si |
|
| romi, precum si organizarea de întâlniri lunare ale sefilor politiei
|
|
| locale cu reprezentanti ai comunitatii de romi.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Permanent
|MAI,
|Numarul de actiuni
|
|
|
|
|2006 - 2008
|prefecturi,|comune
|
|
|
|
|
|primarii, |Numarul întâlnirilor
|
|
|
|
|
|consilii
|
|
|
|
|
|
|judetene, |
|
|
|
|
|
|consilii
|
|
|
|
|
|
|locale
|
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
______________________________________________________________________________
|Nr. |
Proiect/Activitate
|
|crt.|
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|
Termen
| Raspunde |
Indicatori
| Surse buget |Alte |
|
|
|
|
| de stat
|Surse/|
|
|
|
|
|
|CE
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| E | Economic, Securitate Sociala
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|
|
|
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 24.| Elaborarea si implementarea unui program cu abordare inclusiva cu
|
|
| accent pe încadrarea în munca a romilor, în special a femeilor de etnie |
|
| roma.
|
|
| - Elaborarea si realizarea unor programe de dezvoltare comunitara, care |
|
| sa vizeze, dezvoltarea capacitatii antreprenoriale a romilor, precum si |
|
| revitalizarea meseriilor traditionale, cautate pe piata muncii.
|
|
| - Asigurarea participarii directe a beneficiarilor (inclusiv a romilor) |
|
| la proiectarea, reabilitarea si construirea efectiva a obiectivelor
|
|
| prezentate în domeniul B. LOCUINTE atât ca voluntari cât si ca angajati.|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Semestrul al
|ANOFM,
|Programul Numarul
|Buget ANOFM, |
|
|
|doilea, 2006,
|ANES, MEdC,|femeilor roma,
|ANIMM
|
|
|
|Permanent
|ANIMMC, ANR|participante, numarul |
|
|
|
|2006 - 2008
|
|afacerilor
|
|
|
|
|
|
|Numarul de persoane
|
|
|
|
|
|
|apartinând minoritatii |
|
|
|
|
|
|rome, angajate în
|
|
|
|
|
|
|proiecte.
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 25.| Asigurarea consilierii necesare obtinerii actelor de identitate si a
|
|
| certificatelor de stare civila pentru cetatenii români de etnie roma,
|
|
| prin continuarea programelor existente.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Permanent
|MAI,
|Numarul de documente
|Buget MAI,
|4,5
|
|
|2006 - 2008
|Autoritati |
|SGG-ANR
|MEURO |
|
|
|locale
|
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 26.| Implementarea planului existent de ocupare a fortei de munca:
|
|
| organizarea bursei locurilor de munca, masuri active de ocupare
|
|
| (job-club),
|
|
| - Elaborarea unui program anual de formare si reconversie profesionala |
|
| în meserii cu grad ridicat de solicitare pe piata muncii.
|
|
| - Elaborarea unui plan de externalizare a serviciilor institutionale
|
|
| catre ONG-uri (consiliere, formare, ocupare etc.), în vederea sporirii |
|
| eficientei acestor servicii.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Semestrial
|ANOFM, ANR |Numarul persoanelor
|Bugetul
|
|
|
|2006 - 2008
|
|angajate în urma
|ANOFM,
|
|
|
|
|
|actiunii Programul,
|
|
|
|
|
|
|planul
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|

______________________________________________________________________________
|Nr. |
Proiect/Activitate
|
|crt.|
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|
Termen
| Raspunde |
Indicatori
| Surse buget |Alte |
|
|
|
|
| de stat
|Surse/|
|
|
|
|
|
|CE
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| F | Protectia copilului, educatie, cultura si culte.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|
|
|
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 27.| Evaluarea participarii femeilor rome în programele de protectie,
|
|
| ocrotire si educatie a copilului, prin elaborarea unui raport anual în |
|
| acest domeniu.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Anual - aprilie |DGSAPC,
|Raportul anual
|Buget DGSAPC,|
|
|
|
|ANPDC
|Numarul femeilor
|ANPDC
|
|
|
|
|
|participante
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 28.| Programe de prevenirea si combaterea discriminarii copiilor
|
|
| institutionalizati, precum si pentru celelalte categorii de copii romi |
|
| aflati în dificultate
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Permanent
|ANPDC, CNCD|Numarul programelor
|Buget ANPDC |
|
|
|
|
|Numarul de
|
|
|
|
|
|
|participanti
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 29.| Realizarea, în colaborare cu ONG si MMSS, a unor programe de formare a |
|
| mediatorilor sociali si a formatorilor din rândul tinerilor romi, pentru|
|
| comunitatile locale în care traieste un numar semnificativ de romi.
|
|
| - Includerea în reteaua de asistenta sociala a tinerilor romi,
|
|
| absolventi ai învatamântului de profil
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Permanent
|ANPDC,
|Programele de formare |Buget MMSSF, |
|
|
|
|DGASPC,
|Numarul colaborarilor |MEdC
|
|
|
|
|MSF, DSP, |numarul tinerilor romi |
|
|
|
|
|MMSSF, MEdC|
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 30.| Desfasurarea anuala, în colaborare cu ONG-uri si autoritati locale, a
|
|
| unor campanii de informare si de sensibilizare a opiniei publice cu
|
|
| privire la drepturile copilului, precum si la problematica familiei în |
|
| situatie de risc sau dificultate, în scopul prevenirii abandonului,
|
|
| abuzului si a neglijarii copilului.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Anual
|ANPDC,
|Numarul campaniilor de |Buget ANPDC, |
|
|
|
|MEdC, ANR |informare
|MEdC
|
|
|
|
|
|Numarul estimat de
|
|
|
|
|
|
|beneficiari ai
|
|
|
|
|
|
|campaniilor de
|
|
|
|
|
|
|informare.
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 31.| Stimularea participarii prescolare, scolare si universitare în rândul
|
|
| romilor prin masuri afirmative si masuri care sa promoveze desegregarea |
|
| si de interzicere a segregarii în scoli pe criterii etnice
|
|
| - Înfiintarea de unitati scolare bilingve, pentru copii vorbitori nativi|
|
| de limba romani, cu predare în limba romani, cu cadre didactice
|
|
| rome (absolventi CRDIS, institutori romi, mediatori scolari) în
|
|
| comunitatile traditionale ale romilor.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Permanent
|MEdC,
|Numarul de copii
|Buget MEdC, |
|
|
|
|Prefecturi |înscrisi
|Surse locale |
|
|
|
|
|Numarul scolilor
|
|
|
|
|
|
|segregate în fapt, în |
|
|
|
|
|
|care au fost integrati |
|
|
|
|
|
|copii romi.
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 32.| Extinderea unor programe de formare si perfectionare a cadrelor
|
|
| didactice pentru diversitate culturala, multiculturalitate,
|

|
| interculturalitate, istorie si cunoasterea culturii celuilalt.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Permanent
|MEdC, CNCD |Numarul programelor de |Buget MEdC
|
|
|
|
|
|formare si
|
|
|
|
|
|
|perfectionare
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 33.| Introducerea unor discipline si continuturi de prevenire si combatere a |
|
| discriminarii în planul de învatamânt si în trunchiul comun al programei|
|
| scolare si în manualele scolare.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Permanent
|MEdC, CNR, |Programa scolara
|Buget MEdC, |
|
|
|
|CNCR, CNCD |Manuale scolare
|CNCD
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 34.| Acordarea de catre MEC în colaborare cu MAI, MapN, SRI etc. de locuri
|
|
| distincte candidatilor romi în institutiile scolare si universitare cu |
|
| profil militar.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Anual, Iunie
|MEdC, MAI, |Numarul locurilor
|Buget MAI,
|
|
|
|
|MapN, SRI |alocate
|MapN, SRI
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 35.| Derularea, în continuare, a programelor de asigurare a unei mese/zi
|
|
| pentru toti elevii din ciclul prescolar, primar si gimnazial.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Permanent
|MEdC, MFP |Numarul beneficiarilor |Buget de
|
|
|
|
|
|
|stat,
|
|
|
|
|
|
|Surse locale |
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 36.| Editarea de publicatii (inclusiv cu caracter stiintific, filozofic,
|
|
| religios etc.) în limba romani.
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Anual
|MCC, MEdC, |Numarul de publicatii |Buget MEdC, |
|
|
|
|ANR, MFP
|bilingve
|CNCR, MCC,
|
|
|
|
|
|
|ANR, DRI
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 37.| Finantarea producerii si distribuirii de materiale documentare si
|
|
| publicatii despre romii din România
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Permanent
|ANR, MCC, |Numarul materialelor
|Buget MEdC, |
|
|
|
|MEdC, ANR, |documentare
|CNCR, MCC,
|
|
|
|
|MFP
|
|ANR, DRI
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 38.| Sprijinirea proiectelor de cercetare si educatie interculturala
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Permanent
|MCC, MEdC, |Numarul proiectelor
|Buget MEdC, |
|
|
|
|MFP
|
|CNCR, MCC,
|
|
|
|
|
|
|ANR, DRI
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
| 39.| Prezentarea si initierea, în colaborare cu ONG, a unui plan de
|
|
| desfasurare a evenimentelor culturale cu specific inspirat din
|
|
| folclorul, traditiile si cultura romani.
|
|
| - Înfiintarea Muzeului Culturii si Civilizatiei romilor
|
|
|_________________________________________________________________________|
|
|Anual, ianuarie |MCC, ANR, |Numarul de ONG-uri
|Buget MEdC, |
|
|
|
|MEdC, MFP |partenere
|CNCR, MCC,
|
|
|
|
|
|Numarul evenimentelor |ANR, DRI
|
|
|
|
|
|desfasurate
|
|
|
|____|________________|___________|_______________________|_____________|______|
Legenda:
AJOFM
ANES
ANFP
ANIMMC
ANOFM
ANPDC
ANP
ANR
BJR

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca
Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse
Agentia Nationala a Functionarilor Publici
Agentia Nationala pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului
Administratia Nationala a Penitenciarelor
Agentia Nationala pentru Romi
Biroul Judetean pentru Romi

CNCR
CNAS
CNCD
CNR
DGASPC
DRI
DSP
INA
MAE
MAI
MAPDR
MApN
MCC
MEC
MEdC
MJ
MMSSF
MS
MTCT
MFP
SGG

Centrul National de Cultura al Romilor
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
Consiliul National pentru Curriculum
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Departamentul pentru Relatii Interetnice
Directia de Sanatate Publica
Institutul National de Administratie
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Administratiei si Internelor
Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
Ministerul Apararii Nationale
Ministerul Culturii si Cultelor
Ministerul Economiei si Comertului
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Ministerul Justitiei
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
Ministerul Sanatatii
Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului
Ministerul Finantelor Publice
Secretariatul General al Guvernului
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