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                                                                                            Anexa nr. 1 

la Hotararea Consiliului Local al  

Municipiului Husi nr.122 din 30.06.2015 

 

 

   

                

GRUPUL DE INIŢIATIVĂ LOCALĂ 

 

    1.Mardari  Gabriel Andrei - reprezentant minoritate romă 

                    2.Covaci Danut               - reprezentant minoritate romă 

3.Margean Mihai               - reprezentant minoritate romă 

                              4.Chiriac Eduard                  - reprezentant minoritate romă 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI HUSI, 

 

Aurel Caciula                                                     jr.Monica Dumitrascu 
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                 Anexa nr. 2  

la Hotararea Consiliului Local al  

Municipiului Husi nr.122 din 30.06.2015 

 

      

 

GRUPUL DE LUCRU LOCAL 

pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor 

 

 

Nr.crt. Numele și prenumele Reprezentant 

1.  Ioan Ciupilan Primar al municipiului Husi 

2.  Mardari Gabriel Andrei Expert local pentru romi 

3.  Nastase Aniondra Inspector – Serviciul Public Local de 
Asistenta  Sociala Husi  

4.  Dumitrel Georgel Medic de familie 

5.  Berica Gheorghe Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” 

6.  Dacu Catalina Liceul Tehnologic „Ioan Corivan”Husi 

7.  Palie Mihaela Centrul Diecezan Caritas Husi 

8.  Marin Gica Politia Locala Husi 

9.  Poghirca George Poliţia municipiului Husi 

10.  Giosu Georgeta  Consilier local 

11.  Armanu Ioan ALOFM Husi 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI HUSI, 

 

Aurel Caciula                                                     jr.Monica Dumitrascu 
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                                                                                                                                                                               Anexa nr.3  

la Hotararea Consiliului Local al  

Municipiului Husi nr.122 din 30.06.2015 
            

PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE 

privind incluziunea minorităţii rome din municipiul Husi, pentru perioada 2015-2020 

 

I. EDUCAȚIE 

Obiective: 

1. Asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome la educaţie de calitate la toate nivelurile 

în sistemul public de învăţământ, pentru a sprijini creşterea economică şi dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere: 

2. Promovarea educaţiei inclusiv în cadrul sistemului educaţional, inclusiv prin prevenirea şi eliminarea segregării şi combaterea 

discriminării pe baza etnice, de statut social, dizabilităţi sau alte criterii care afectează copii şi tinerii proveniţi din grupuri dezavantajate, 

inclusiv romi. 

Nr. 

Crt. 
ACȚIUNI LA NIVEL LOCAL RESPONSABIL TERMEN 

SURSA DE 

FINANȚARE 
REZULTATE 

1.  Activităţi de facilitare a 

accesului la educaţie 

- Şcoala Gimnazială „Mihail 

Sadoveanu” – Husi 

- Primăria şi Consiliul Local 

al mun.Husi 

- expert local pentru romi 

 

permanent 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Reducerea abandonului 

şcolar,  

Creşterea promovabilităţii 

2.  Crearea de programe vizând 

sporirea accesului la educaţie a 

copiilor de etnie romă în creşe, 

grădiniţe, şcoli, centre de zi, etc. 

- Şcoala Gimnazială „Mihail 

Sadoveanu” – Husi 

- Primăria şi Consiliul Local 

al mun Husi 

- expert local pentru romi  

 

 

permanent 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Reducerea abandonului 

şcolar,  

Creşterea promovabilităţii 

3.  Monitorizarea, mediatizarea, 

implementarea şi finanţarea, 

- Primăria şi Consiliul Local 

al mun Husi 

- Reprezentant şcoală- 

 

 

 

 

 

Bugetul de stat 

Scăderea numărului de 

persoane analfabete 
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după caz a programelor de sprijin 

pentru stimularea participării 

şcolare, programe de 

tip: 

- Şcoala de după şcoala 

- A doua şansă 

- Alfabetizarea funcţională 

- Grădiniţa de vara 

- Prevenirea şi reducerea riscului de 

părăsire timpurie a şcolii 

- ONG-urile cu atribuţii legate 

de educaţia grupurilor 

dezavantajate şi cu experienţă 

în domeniu 

- Expertul local pentru romi 

- Partenerii sociali 

- Reprezentanţii minorităţii 

rome 

permanent Bugetul local 

Sponsorizări 

Buget propriu 

Stimularea continuării 

studiilor 

Socializarea şi dezvoltarea 

aptitudinilor de comunicare şi 

afirmare în societate ale 

copilului 

4.  Aplicarea de măsuri pentru 

acordarea locurilor speciale 

pentru elevii de etnie romă, la 

admiterea în învăţământul 

liceal, profesional, postliceal şi 

superior 

- Expertul local pentru romi 

- Reprezentantul romilor de la 

nivel local şi judeţean 

permanent Bugetul de stat Creşterea gradului de 

ocuparea locurilor special 

alocate de către MECTS 

pentru elevii romi în sistemul 

de învăţământ 

5.  Organizarea de concursuri, 

activităţi extraşcolare, 

extracurriculare 

şi tabere şcolare 

pentru copiii proveniţi din 

familii defavorizate 

- Primăria şi Consiliul Local 

al mun Husi, 

- ONG-uri, asociaţii şi 

fundaţii 

- Reprezentanţii minorităţii 

rome 

- Serviciul Public Local de 

Asistenta Sociala Husi  

- expert local pentru romi  

permanent Bugetul local 

Sponsorizări 

Scăderea ratei abandonului 

şcolar prin atragerea către 

instituţia şcolară, a copiilor 

romi 

6.  Organizarea de campanii de 

promovare a diversităţii, de 

prevenire şi combatere a 

discriminării pe baze etnice 

- ONG-uri, asociaţii şi 

fundaţii 

- reprezentanţii minorităţii 

rome 

- Serviciul Public Local de 

Asistenta Sociala Husi  

- expert local pentru romi  

 

permanent Bugetul de stat 

Bugetul local 

Alte surse 

Informarea categoriilor de 

beneficiari cu privire la 

serviciile disponibile în şcoli, 

grădiniţe. 

Monitorizarea calităţii 

serviciilor de sprijin existente, 

precum şi a celor de consiliere 



5 
 

 şi orientare specifice 

grupurilor dezavantajate 

 

 

 

II. SĂNĂTATE 

Obiective: 

Stimularea măsurilor de promovare a sănătăţii care să contribuie la creşterea accesului cetăţenilor aparţinând minorităţii romilor la 

serviciile de sănătate publică şi la creşterea speranţei de viață. 

Nr. 

Crt. 
ACȚIUNI LA NIVEL LOCAL RESPONSABIL TERMEN 

SURSA DE 

FINANȚARE 
REZULTATE 

1.  Identificarea persoanelor de 

etnie romă care nu sunt înscrise 

la medicul de familie şi 

demararea procedurilor de 

înscriere 

- reprezentantul romilor 

- Expertul local pentru romi 

- Medicii de familie 

- Mediator sanitar 

- Serviciul Public Local de 

Asistenta Sociala Husi  

 

permanent Buget de stat 

Buget local 

Alte surse 

Creşterea accesului la 

serviciile medicale 

Includerea în sistemul 

de asigurări de sănătate 

2.  Asigurarea serviciilor de 

planificare familială, organizarea 

de acţiuni de informare, educare, 

comunicare pe teme de 

planificare familială, distribuirea 

de material educative pe teme de 

planificare familială, însoţirea 

femeilor care acceptă metodele 

de planificare familială la 

serviciile medicale de 

specialitate 

- reprezentantul minorităţii 

rome 

- Expertul local pentru romi 

- Medicii de familie 

- Mediator sanitar 

- Serviciul Public Local de 

Asistenta Sociala Husi  

 

permanent Buget de stat 

Buget local 

Alte surse 

Reducerea abandonului 

de copii 

Reducerea numărului de 

naşteri în rândul minorelor 

3.  Stimularea măsurilor de - reprezentantul minorităţii permanent Buget de stat Creşterea accesului la 
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promovare sănătăţii pentru a 

permite accesul cetăţenilor de 

etnie romă la servicii de sănătate 

şi creşterea speranţei de viaţă 

rome 

- Expertul local pentru romi 

- Medicii de familie 

- Mediator sanitar 

- Serviciul Public Local de 

Asistenta Sociala Husi  

  

Buget local 

Alte surse 

serviciile medicale 

Includerea în sistemul de 

asigurări de sănătate 

4.  Organizarea de campanii de 

educaţie sanitară privind: 

Prevenirea bolilor cu transmitere 

sexuală 

Educaţie sanitară privind TBC 

Educaţie sanitară privind 

alimentaţia sănătoasă 

Educaţie sanitară privind igiena 

primară în cadrul comunităţilor 

cetăţenilor români de etnie romă 

- Primăria şi Consiliul 

Local al mun Husi 

- Medicii de familie 

- Mediator sanitar 

- Serviciul Public Local de 

Asistenta Sociala Husi  

 

permanent Buget local 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

Reducerea riscului de 

îmbolnăvire în cadrul 

comunităţilor de romi 

5.  Înfiinţarea unei băi comune 

pentru comunitatea de romi 

- Primăria şi Consiliul 

Local al mun Husi 

- Mediator sanitar 

- Serviciul Public Local de 

Asistenta Sociala Husi  

- expert local pentru romi  

 

permanent Buget local 

Fonduri 

europene 

Alte surse 

Promovarea avantajelor 

de igienă personal şi 

ameliorarea problemelor 

medicale care au la bază 

igiena precară, lipsa apei 

potabile, a canalizării 

6.  Facilitarea accesului la asigurări 

medicale prin acordarea 

venitului minim garantat 

- Primăria şi Consiliul 

Local al mun Husi 

- expertul local pentru romi 

permanent Buget de stat Includerea membrilor 

minorităţii rome în sistemul 

asigurărilor de sănătate 

7.  Cartografierea populaţiei 

infantile, întocmirea bazei de 

date cu ocazia vizitelor la 

- Primăria şi Consiliul Local al 

mun Husi 

- expertul local pentru romi 

- medicii de familie 

permanent Bugetul local Includerea membrilor 

minorităţii rome în sistemul 

asigurărilor de sănătate 
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familiile de romi din mun Husi, 

evaluarea situaţiei vaccinărilor 

- reprezentanţii minorităţii 

Rome 

- Mediator sanitar 

8.  Informarea părinţilor cu privire 

la prevederile Legii nr.272/2004 

privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, respectiv, 

responsabilizarea părinţilor 

- Primăria şi Consiliul 

Local al mun Husi 

- expertul local pentru romi 

- Serviciul Public Local de 

Asistenta Sociala Husi  

 

permanent Buget local Informarea asupra 

drepturilor copilului 

9.  Colaborarea cu cadrele medico-

sanitare în activităţile legate de 

prevenirea sau controlul 

situaţiilor epidemiologice; 

- Primăria şi Consiliul 

Local al 

Mun Husi 

- expertul local pentru romi 

- medicii de familie 

- Mediator sanitar 

- Serviciul Public Local de 

Asistenta Sociala Husi  

 

permanent Buget local Sesizarea instituţiilor 

competente judeţene în 

ceea ce priveşte 

problemele de sănătate 

identificate, a cazurilor 

de boli transmisibile, 

parazitare 

 

III. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

Obiective: - Stimularea creşterii ocupării forţei de muncă a persoanelor aparţinând minorităţii romilor şi creşterea atractivităţii pentru 

investiţii. 

Nr. 

Crt. 
ACȚIUNI LA NIVEL LOCAL RESPONSABIL TERMEN 

SURSA DE 

FINANȚARE 
REZULTATE 

1.  Stimularea creşterii ocupării 

forţei de muncă şi a ratei de 

participare a şomerilor la 

cursurile de formare profesională 

- Serviciul Public Local de 

Asistenta Sociala Husi  

- Partenerii sociali 

- AJOFM punct de lucru 

Husi 

permanent Fonduri 

structurale 

Buget de stat 

Buget local 

Alte surse 

Îmbunătăţirea situaţiei socio-

economică a populaţiei rome 
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2.  Dezvoltarea de programe 

individualizate prin care se va 

facilita accesul la servicii sociale 

şi de ocupare şi integrare a 

grupurilor defavorizate în 

programe de mediu: curăţenia 

oraşului, colectare şi reciclare 

deşeuri, administrarea de spaţii 

verzi 

- Serviciul Public Local de 

Asistenta Sociala Husi  

- reprezentanţi ai minorităţii 

rome 

- AJOFM punct de lucru 

Husi 

permanent Buget de stat 

Buget local 

Alte surse 

Programe cu măsuri active în 

sprijinul tinerilor şomeri; 

Activitate de mediere în 

muncă 

3.  Acordarea serviciilor de 

consiliere profesională 

persoanelor aflate în dificultate, 

inclusiv pentru membrii 

minorităţii rome, în vederea 

reintegrării sociale 

- Serviciul Public Local de 

Asistenta Sociala Husi  

- expert local pentru romi  

- reprezentanţi ai minorităţii 

rome 

- AJOFM punct de lucru 

Husi 

permanent Buget de stat 

Buget local 

Alte surse 

Scăderea numărului de 

persoane fără loc de muncă 

din rândul romilor. Creşterea 

participării şomerilor la 

cursurile de formare 

profesională. 

4.  Informarea, consilierea 

profesională şi medierea 

persoanelor aflate în evidenţa 

AJOFM, prin: 

- includerea persoanelor de etnie 

romă în consultanţa şi asistenţa 

pentru începerea unei activităţi 

independente sau pentru iniţierea 

unei afaceri pe cont propriu; 

- întâlniri cu reprezentanţii etniei 

rome, precum şi cu comunităţile 

de romi de pe raza Municipiului 

Husi , cu cetăţenii de 

etnie romă, pentru a-i informa 

despre modalităţile de ocupare şi 

- reprezentanţi ai minorităţii 

rome 

- AJOFM punct de lucru 

Husi 

permanent Surse locale Crearea de locuri de 

muncă. 
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formare profesională. 
 

 

 

 

 

 

IV. CULTURĂ 

Obiectiv: Păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii culturale (limba, obiceiuri, patrimoniu) 

Nr. 

Crt. 
ACȚIUNI LA NIVEL LOCAL RESPONSABIL TERMEN 

SURSA DE 

FINANȚARE 
REZULTATE 

1.  Sprijinirea şi finanţarea din surse 

locale a unor evenimente 

culturale cu specific inspirat din 

folclorul cultura romani. 

Sărbătorirea zilei romilor 

- Serviciul Public Local de 

Asistenta Sociala Husi  

- expert local pentru romi  

 

permanent Surse locale Afirmarea culturii şi identităţii 

romani, în special în rândul 

copiilor, a tinerilor 

2.  Organizarea de evenimente de 

promovare a culturii rome: 

conferinţe, seminarii, sesiuni 

ştiinţifice, expoziţii şi cursuri pe 

baza solicitărilor de limba 

romani pentru tineri şi adulţi, 

istoria şi cultura romilor, etc. 

- Primăria şi Consiliul 

Local al mun Husi 

- Serviciul Public Local de 

Asistenta Sociala Husi  

- expert local pentru romi  

 

permanent Surse locale Păstrarea, dezvoltarea şi 

afirmarea identităţii culturale 

(obiceiuri, limba) a minorităţii 

rome 

3.  Iniţierea unor proiecte culturale 

de reconstrucţie şi afirmare 

identitară a romilor 

- Primăria şi Consiliul 

Local al mun Husi 

- reprezentanţi ai minorităţii 

rome 

permanent Fonduri 

europene 

Păstrarea, dezvoltarea şi 

afirmarea identităţii culturale 

(obiceiuri, limba) a minorităţii 

rome 
 

V.  LOCUIRE ŞI INFRASTRUCTURĂ 

Obiectiv: Asigurarea de către instituţiile centrale, locale şi parteneri 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.  
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Nr. 

Crt. 
ACȚIUNI LA NIVEL LOCAL RESPONSABIL TERMEN 

SURSA DE 

FINANȚARE 
REZULTATE 

1.  Asigurarea de către instituţiile 

locale şi a partenerilor sociali a 

condiţiilor decente de locuit în 

comunităţile defavorizate de 

romi din punct de vedere 

economic, social, facilitarea 

accesului la locuinţe sociale, 

atribuirea de teren pentru 

construcţia de locuinţe conform 

Legii nr.15/2003 şi acordarea de 

sprijin pentru obţinerea 

autorizaţiilor de construcţie 

- Primăria şi Consiliul 

Local al mun Husi 

- reprezentanţii minorităţii 

rome 

- Serviciul Public Local de 

Asistenta Sociala Husi  

- expert local pentru romi  

 

permanent Buget de stat 

Buget local 

Alte surse 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 

locuit 

2.  Sprijin în soluţionarea 

problemelor legate de dreptul de 

proprietate asupra terenurilor şi 

locuinţelor deţinute de romi 

- Primăria şi Consiliul 

Local al mun Husi 

- reprezentanţii minorităţii 

rome 

- expert local pentru romi  

 

permanent Buget de stat 

Buget local 

Alte surse 

Creşterea numărului de 

locuinţe intrate în legalitate 

3.  Sprijin material, constând în 

materiale de construcţii acordat 

comunităţilor de romi afectate de 

calamităţi naturale sau aflate în 

situaţii de extremă dificultate. 

Consolidarea locuinţelor 

degradate şi a celor cu risc de 

prăbuşire. 

- Primăria şi Consiliul 

Local al mun Husi 

- reprezentanţii minorităţii 

rome 

- parteneri sociali 

permanent Buget de stat 

Buget local 

Alte surse 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii 

4.  Asigurarea unui trai decent şi a 

condiţiilor normale de locuit în 

zonele populate de romi prin 

- Primăria şi Consiliul 

Local al mun Husi 

permanent Buget local 

Alte surse 

Îmbunătăţirea accesului 

cetăţenilor de etnie romă la 

serviciile publice, 
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racordarea la serviciile de 

energie electrică, apă potabilă, 

canalizare, gaze naturale, 

salubrizare 

- reprezentanţii minorităţii 

rome 

îmbunătăţirea condiţiilor de 

locuit. 

 

VI. ADMINISTRAŢIE ŞI DEZVOLTARE COMUNITARĂ 

Nr. 

Crt. 
ACȚIUNI LA NIVEL LOCAL RESPONSABIL TERMEN 

SURSA DE 

FINANȚARE 
REZULTATE 

1.  Identificarea persoanelor de 

etnie romă care nu au acte de 

identitate sau stare civilă, la 

nivelul localităţii şi punerea în 

legalitate 

- Primăria şi Consiliul 

Local al mun Husi 

- reprezentanţii minorităţii 

rome 

- Serviciul Public Local de 

Asistenta Sociala Husi  

- expert local pentru romi  

 

permanent Buget local 

Alte surse 

Punerea în legalitate a 

cetăţenilor de etnie romă prin 

identificarea persoanelor fără 

acte de stare civilă şi de 

identitate. 

2.  Organizarea de întâlniri cel puţin 

semestriale între reprezentanţii 

Grupului de Lucru Local, 

reprezentanţi ai instituţiilor 

publice locale, consilierii locali 

- Primăria şi Consiliul 

Local al mun Husi 

- Grupul de Lucru Local 

- expert local pentru romi  

 

Ori de câte 

ori este 

nevoie 

Buget local 

Alte surse 

Realizarea obiectivelor 

propuse în prezentul Plan 

Local de Acţiune 

3.  Realizarea de parteneriate între 

autorităţile locale şi societăţile 

civile cu scopul aplicării de 

programe menite să asigure 

îmbunătăţirea situaţiei romilor. 

- Primăria şi Consiliul 

Local al mun Husi 

- Grupul de Lucru Local 

- Poliţia municipiului  Husi 

- expert local pentru romi  

 

permanent Buget local 

Alte surse 

Dezvoltarea infrastructurii 

 

 

VII. INFRASTRUCTURA SOCIALĂ 

A. PROTECŢIA COPILULUI 
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Nr. 

Crt. 
ACȚIUNI LA NIVEL LOCAL RESPONSABIL TERMEN 

SURSA DE 

FINANȚARE 
REZULTATE 

1.  Iniţierea de programe de 

prevenire şi combatere a 

discriminării cu care se confruntă 

copiii romi, inclusiv prin 

realizarea de asociaţii, fundaţii, 

etc. 

- Primăria şi Consiliul Local al 

mun Husi 

- reprezentanţii minorităţii rome 

- expert local pentru romi  

 

permanent Buget local 

Bugetul de stat 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii 

copiilor din familiile cu 

venituri scăzute 

2.  Asigurarea protecţiei speciale a 

copilului aflat în dificultate prin 

stabilirea măsurilor de protecţie 

specială, potrivit prevederilor 

Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului. 

- Primăria şi Consiliul 

Local al mun Husi în 

colaborare cu DGASPC - 

Vaslui 

- Grupul de Lucru Local 

- expert local pentru romi  

 

permanent Bugetul de stat 

Buget local 

Alte surse 

Prevenirea separării copilului 

de familia sa, a abandonului 

 

B. JUSTIŢIE ŞI ORDINE PUBLICĂ 

Nr. 

Crt. 
ACȚIUNI LA NIVEL LOCAL RESPONSABIL TERMEN 

SURSA DE 

FINANȚARE 
REZULTATE 

1.  Prevenirea şi combaterea 

apariţiei stărilor tensionate şi de 

conflict prin: 

- mediere şi comunicare 

corespunzătoare 

- organizarea de întâlniri lunare 

între organele de poliţie şi 

reprezentanţii romilor şi Grupul 

Local de Lucru 

- Primăria şi Consiliul 

Local al mun Husi 

- reprezentanţii minorităţii 

rome 

- Grupul de Lucru Local 

- Poliţia municipiului  Husi 

- Serviciul Public Local de 

Asistenta Sociala Husi  

 

permanent Buget local Asigurarea unui climat de 

bună convieţuire între 

cetăţenii de etnie romă şi 

ceilalţi locuitori 

2.  Organizarea unor programe de 

educaţie juridică, civică şi de 

- Primăria şi Consiliul 

Local al mun Husi 

permanent Buget local Reducerea ratei 

infracţionalităţii 
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prevenire, cuprinzând: 

- ore de legislaţie rutieră la nivel 

de grădiniţă şi şcoli; 

- combaterea violenţei şi a 

faptelor antisociale în şcoli şi în 

afara acestora; 

- respectarea legilor şi a 

normelor de conduită în 

societate 

- reprezentanţii minorităţii 

rome 

- Grupul de Lucru Local 

- Poliţia mun Husi 

- Serviciul Public Local de 

Asistenta Sociala Husi  

- expert local pentru romi  

 

 
 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI HUSI, 

 

Aurel Caciula                                                     jr.Monica Dumitrascu 
 


