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BIROUL JUDE4EAN PENTRU ROMI 

NESECRET 

 
Călăra(i  
Operator date cu 
caracter  personal 
nr. 69 
Ex. nr. 1 

          
                                                                                       

                                                                           

 

PLAN  JUDE
EAN  DE  MĂSURI 

2017 � 2018 

�

NR. 

CRT. 
OBIECTIV 

ENTITATEA 

IMPLICATĂ 
INDICATORI 

 

TERMEN DE 

FINALIZARE 

 

 

A. Educaţie 
 
1 Dezvoltarea reţelei 

de mediatori 
�colari. 

Ministerul 
Educaţiei 
Naţionale �i 
I.S.J.Călăra�i. 

Număr de 
mediatori 
formaţi �i 
angajaţi . 

Permanent 

2 Cresterea 
participării copiilor 
romi la educaţia 
pre�colară. 

I.S.J.Călăra�i, 
Cadre didactice, 
Mediatori �colari, 
Experţi  locali 
pentru romi. 

 

Număr de copii 
înscri�i. 

Permanent 

3 Identificarea 
copiilor cu vârstă 
de �colarizare �i 
întreprinderea 
demersurilor 
necesare pentru 
frecventarea �colii. 

I.S.J.Călăra�i, 
Cadre 
didactice,Mediatori 
�colari, Experţi 
locali pentru romi. 

Număr de copii 
identificaţi �i 
înscri�i . 

Permanent 

4 Proiectarea unor 
programe 
remediale pentru 
îmbunătăţirea 

Consiliul Judeţean 
Călăra�i, 
Consiliile locale, 
I.S.J.Călăra�i. 

Număr de elevi 
înscri�i. 

Permanent 
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randamentului 
�colar al copiilor 
romi. 

 

5 Cre�terea gradului 
de informare �i 
con�tientizare 
asupra beneficiilor 
participării la 
educaţie. 

I.S.J.Călăra�i.  

 

Număr de 
campanii 
desfă�urate. 

Permanent 

6 Stimularea 
participării copiilor 
romi la nivelurile 
superioare de 
educaţie. 

Ministerul 
Educaţiei 
Nationale �i 
I.S.J.Călăra�i. 

Număr de elevi 
înscri�i în 
sistemul de 
învăţământ 
superior. 

Permanent 

7 Continuarea 
alocării de locuri 
speciale pentru 
candidaţii romi la 
admiterea în liceu, 
în învăţământul 
profesional �i în 
învăţământul 
superior. 

Ministerul 
Educaţiei 
Nationale �i I.S.J. 
Călăra�i. 

Număr de elevi 
înscri�i pe 
locurile 
speciale. 

Permanent 

8 Conceperea �i 
implementarea 
unor programe �i 
activităţi de 
educaţie parentală 
�i de încurajare a 
participării 
părinţilor romi la 
procesul 
educaţional din 
�coală �i din afara 
ei. 

I.S.J. Călăra�i, 
Casa Corpului 
Didactic Calarasi , 
CJRAE. 

Număr de 
campanii/acţiuni 
desfă�urate. 

Permanent 

9 Implementarea 
programul "A doua 
�ansă" în funcţie de 
cererile 
înregistrate. 

 

Ministerul 
Educaţiei  
Naţionale, 
I.S.J.Călăra�i, 
ANR , ONG6uri. 

Număr elevi 
participanţi. 

Permanent 
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10 Informarea în 
comunităţile de 
romi din judeţ cu 
privire la atribuirea  
locurilor speciale 
pentru admiterea în 
liceu �i 
învăţământul 
superior. 

I.S.J.Călăra�i, 
Mass media locală. 
Experţi locali 
pentru romi.  
 

Număr 
campanii de 
informare. 

 

 

           

 

 B. Ocupare 

 

 

11 Organizarea bursei 
generale locurilor de 
muncă , a bursei 
absolvenţilor 
promoţia 2017, 
precum �i a altor 
burse organizate la 
solicitarea  pieţei 
muncii. 

AJOFM, 
Biroul 
Judeţean 
pentru Romi, 
ONG6uri. 

Număr de 
persoane 
participante. 

Bursa 
generala in 
luna aprilie; 

Bursa 
absolventilor 
in luna 
septembrie; 

La solicitarea 
pietei muncii. 

12 Continuarea acţiunilor 
privind derularea 
Programului 150 
privind ocuparea 
forţei de muncă în 
comunităţile cu număr 
mare de cetăţeni 
români de etnie romă. 

AJOFM, 
Experţi locali 
pentru romi, 
Biroul 
Judeţean 
pentru Romi, 
ONG6uri. 

Număr 
persoane 
angajate de 
etnie romă. 

Permanent 

13 Furnizarea de 
programe de formare 
profesională la locul 
de muncă sau în afara 
acestuia în vederea 
asigurării mobilităţii 
�i reintegrării acestora 
pe piaţa muncii. 

AJOFM, 
ONG6uri, 
Biroul 
Judeţean 
pentru Romi. 

Număr 
persoane 
participante de 
etnie romă. 

Permanent 
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14 Continuarea furnizării  
programelor de 
reconversie 
profesională pentru 
persoanele cu meserii 
care nu mai sunt 
solicitate pe piaţa 
muncii. 

AJOFM, 
ONG6uri, 
Biroul 
Judeţean 
pentru Romi. 

Număr 
persoane 
participante de 
etnie romă. 

Permanent 

15 Diseminarea 
informaţiilor cu 
privire la drepturile �i 
serviciile specifice de 
care pot beneficia 
persoanele înscrise în 
evidenţa agenţiei, 
conform prevederilor 
legale în vigoare. 

AJOFM, 
ONG6uri, 
Biroul 
Judeţean 
pentru Romi. 

Număr acţiuni 
de informare. 

Permanent 

16 Identificarea �i 
înregistrarea în 
evidenţa agenţiei a 
cetăţenilor ramâni de 
etnie romă care nu au 
loc de muncă �i 
doresc să fie ocupaţi 
pe piaţa muncii. 

AJOFM, 
Experţi locali 
pentru romi, 
Biroul 
Judeţean 
pentru Romi, 
ONG6uri. 

Număr 
persoane 
identificate. 

Permanent 

        

 

          C. Sănătate 

 

 

17 Dezvoltarea reţelei  de 
mediatori sanitari. 

Autorităţi locale, 

Direcţia de 
Sănătate Publică, 
Biroul Judeţean 
pentru Romi. 

Număr de 
mediatori 
angajaţi 

Permanent 

18 Informarea cetăţenilor 
români de etnie romă 
asupra dreptului la 
pachetul minimal de 
servicii de sănătate 

DSP Călăra�i 
prin 
Compartimentul 
de Promovare a 
Sănatăţii 

Număr 
campanii de 
informare. 

permanent 
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pentru persoanele care 
nu sunt incluse în 
sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate. 

Mediatori 
sanitari, 
Asistenţi 
comunitari, 
Biroul Judeţean 
pentru Romi, 
Experţi locali 
pentru romi. 

19 Realizarea unor 
programe de educaţie 
sanitară în �coli. 

 

Direcţia de 
Sănătate Publică 
prin 
Compartimentul 
de Promovare a 
Sănatăţii , 
Asistenţi 
comunitariBiroul 
Judeţean pentru 
Romi, ONG6uri. 

Număr 
programe 
realizate. 

Permanent 

20 Campanii de depistare 
�i prevenire a TBC – 
ului.  

Mediatori 
sanitari, 
Asistenţi 
comunitari, 
Experţi locali 
pentru romi, 
Biroul Judeţean 
pentru  

Număr 
campanii 
realizate. 

Permanent 

21 Informarea �i 
consilierea femeilor �i 
adolescentelor privind 
sănătatea reproducerii 
, riscurile asociate 
mariajelor timpurii, 
sănătatea mamei �i 
copilului , prevenirea 
�i combaterea 
violenţei domestice �i 
a traficului de 
persoane. 

DSP Călăra�i 
prin 
Compartimentul 
de Promovare a 
Sănatăţii 
Mediatori 
sanitari, Biroul 
Judeţean pentru 
Romi. 

Număr acţiuni 
realizate.  

Permanent 
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D. Locuire �i mica infrastructură 

 

22 Continuarea abordării 
�i rezolvării 
problemelor legate de 
statutul juridic al 
locuinţelor 
persoanelor de etnie 
romă. 

Primăriile 
localităţilor în 
care există 
comunităţi de 
romi, Biroul 
Judeţean 
pentru Romi, 
Experţi  locali 
pentru romi , 
Consilii 
locale. 

 

Număr 
locuinţe puse 
în legalitate. 

Permanent 

23 Reabilitarea 
locuinţelor din 
comunităţile 
dezavantajate. 

Consilii 
locale, 
Consiliul 
Judeţean. 

Număr 
locuinţe 
reabilitate. 

Permanent 

24 

 

Conceperea �i 
implementarea unor 
programe locale de 
construcţie de 
locuinţe sociale. 

Consilii 
locale, Biroul 
Judeţean 
pentru Romi, 
Guvern, ANR. 

Număr 
locuinţe 
sociale 
construite. 

Permanent 

25 Sprijin acordat 
comunităţilor de romi 
afectate de calamităţi 
naturale sau aflate în 
situaţii de extremă 
dificultate prin: 

6procurarea de 
materiale de 
construcţii, refacerea 
surselor de apă 
potabilă sau 
construirea acestora 
acolo unde nu există; 

6dezvoltarea unor 
proiecte de sprijin în 
regim de urgenţă 
pentru familii cu 

Primariile 
localităţilor în 
care există 
comunităţi de 
romi, 
Inspectoratul 
pentru Situatii 
de Urgenţă,  
ONG6uri. 

Număr familii 
sprijinite în 
regim de 
urgenţă. 

Permanent 
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venituri foarte mici 
(alimente, 
îmbrăcăminte, 
rechizite, etc.). 

 

            E. Cultură 

 

26 Păstrarea, dezvoltarea 
�i afirmarea identităţii 
culturale a minorităţii 
rome. 

Primariile 
localităţilor în 
care există 
comunităţi de 
romi,  ONG –
uri. 

Număr 
acţiuni. 

Permanent 

27 Sprijinirea �i 
finanţarea din surse 
locale a unor proiecte 
privind realizarea 
unor evenimente 
culturale cu specific 
inspirat din folclorul 
�i cultura romani: 

6Sărbătoarea Etniei 
Romilor6 8 aprilie; 

6Dezrobirea Romilor6 
14 februarie, etc. 

Primăriile 
localităţilor în 
care există 
comunităţi de 
romi, Experţi 
locali pentru 
romi, Biroul 
Judeţean 
pentru Romi. 

Număr 
evenimente 
realizate. 

Permanent 

28 Respectarea unor 
elemente de tradiţie în 
�coli �i alte instituţii, 
cum ar fi realizarea 
unor serbări cu 
specificul etniei, 
portul hainelor 
tradiţionale. 

 

Primăriile 
localităţilor în 
care există 
comunităţi de 
rom, Experţi 
locali pentru 
romi, Biroul 
Judeţean 
pentru Romi, 
ANR. 

Număr 
evenimente 
realizate. 

Permanent 
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F. Infrastructură Socială 

                1. Protecţia Copilului 

29 Includerea în reţeaua 
de asitenţă socială a 
tinerilor romi , 
absolvenţi ai 
învăţământului de 
profil. 

 

DGASPC 
Călăra�i.  

Număr 
persoane de 
etnie romă 
angajate . 

Permanent 

30  Implicarea 
participării femeii 
rome la programele de 
protecţie , ocrotire �i 
educaţia copilului, 
derulate la nivel local 
�i judeţean. 

DGASPC 
Călăra�i,   

Experţi locali 
pentru romi.        

Număr 
persoane 
participante. 

Permanent 

 

31 

Întărirea capacităţilor 
parentale prin 
asumarea 
responsabilităţilor faţă 
de cre�terea, îngrijirea 
�i educarea propriilor 
copii. 

DGASPC 
Călăra�i, 
Experţi locali 
pentru romi.  

Număr 
campanii de 
informare. 

Permanent 

32 Con�tientizarea 
cetăţenilor de etnie 
romă, precum �i a 
autorităţilor/ 
instituţiilor privind 
importanţa menţinerii 
relaţiilor dintre copii 
�i părinţi în cazul 
copiilor separaţi 
temporar de părinţii 
lor. 

DGASPC 
Călăra�i, 

Experţi locali 
pentru. 

Număr 
campanii de 
informare. 

Permanent 

33 Diminuarea 
fenomenului copiii 
străzii; 
 

DGASPC 
Călăra�i, 

Experţi locali 
pentru. 

Număr acţiuni 
în acest sens. 

Permanent 
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  2. Justiţie �i ordine publică 

 

34 Atragerea �i 
recrutarea din rândul 
cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii 
rome a candidaţilor 
pentru instituţiile 
militare de învăţământ 

Inspectoratul 
de Jandarmi 
Judeţean , 
Biroul 
Judeţean 
pentru Romi, 
ONG6uri 

Număr 
persoane de 
etnie romă 
înscrise. 

Permanent 

35 Desfă�urarea unor 
activităţi de prevenire 
�i combatere a 
faptelor antisociale 
prin prezentarea/ 
prelucrarea 
dispoziţiilor legale cu 
incidenţă asupra 
ordinii �i lini�tii 
publice �i sancţionare 
a faptelor de încălcare 
a normelor de 
convieţuire socială. 

Inspectoratul 
de Poliţie 
Judeţean , 
Experţi  locali 
pentru romi. 

Biroul 
Judeţean 
pentru Romi 

Număr acţiuni 
derulate. 

Permanent  

36 Identificarea, 
prevenirea �i 
rezolvarea operativă a 
stărilor conflictuale 
susceptibile să 
genereze violenţa 
familială, comunitară 
sau interetnică. 

 Inspectoratul 
de Poliţie 
Judeţean , 
Experţi  locali 
pentru romi. 

Biroul 
Judeţean 
pentru Romi 

Număr acţiuni 
de prevenire. 

Permanent 
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  3. Administraţie 

   

37 Continuarea 
procesului de 
identificare a 
persoanelor fără acte 
de stare civilă �i de 
identitate în vederea 
emiterii acestora. 

Biroul 
Judeţean 
pentru Romi,  
Inspectoratul 
Judeţean de 
Poliţie, Experţi  
locali pentru 
romi. 

Număr 
persoane 
identificate . 

Permanent 

38 Continuarea 
procesului de 
identificare a 
persoanelor fără acte 
de stare civilă �i de 
identitate în vederea 
înregistrării în 
registrele de stare 
civilă a actelor �i 
faptelor de stare 
civilă aferente 
acestora, precum �i 
procurării 
certificatelor de stare 
civilă �i a actelor de 
identitate. 

Biroul 
Judeţean 
pentru Romi, 
Inspectoratul 
Judeţean de 
Poliţie, Experţi 
locali pentru 
romi. 

Număr 
persoane 
identificate . 

Permanent 

                                                                     

 

 

 

 

ÎNTOCMIT  
CONSULTANT BIROUL JUDETEAN PENTRU ROMI 
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