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PLANUL DE STRATEGIE LOCALĂ  2022-2027 
 privind incluziunea comunității de romi la nivelul oraşului Şimleu Silvaniei 

 
 

Domeniu/Obiective Activitate propusă Rezultate aşteptate/indicatori de 
realizare 

Buget alocat* Termen de 
implementare 

Responsabil 

 
 
Eficientizarea 
implementarii Strategiei 
Nationale de 
imbunatatire a situatiei 
romilor 

Realizarea de parteneriate intre autoritatea 
locala si grupurile reprezentative ale romilor 

Dezvoltarea si consolidarea relatiilor de 
parteneriat intre autoritatea locala si romi 

în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie  
bugetul de stat 

2022-2027 personalul cu atribuţii în 
domeniu din cadrul 
Primăriei ONG-uri, grup de 
lucru local, facilitator 
ROMACT 

Desfasurarea anuala, in colaborare cu alte 
institutii guvernamentale si cu ONG-uri a unor 
campanii de informare si de sensibilizare a 
opiniei publice cu privire la drepturile copilului, 
precum si problematica familiei in situatie de 
risc sau dificultate in scopul preveniri 
abandonului, abuzului si a neglijarii copilului 

Informare si campanie de sensibilizare a 
opiniei publice cu privire la drepturile copilului, 
precum si problematica familiei in situatie de 
risc sau dificultate in scopul preveniri 
abandonului, abuzului si a neglijarii copilului 

în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie  

2022-2027 instituţii cu responsabilităţi 
pe problematica roma, 
ONG-uri, personalul cu 
atribuţii în domeniu din 
cadrul Primăriei, grup de 
lucru local, facilitator 
ROMACT 

 
 
 
Identificarea si 
rezolvarea cazurilor de 
lipsa a actelor de 
identitate 

Consilierea familiilor de etnie roma in vederea 
declararii copiilor si intocmirea documentelor 
pentru copiii nedeclarati 

Declararea copiilor si intocmirea documentelor 
pentru copiii nedeclarati 

în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie  

2022-2027 personalul cu atribuţii în 
domeniu din cadrul 
Primăriei, instituţii cu 
responsabilităţi pe 
problematica roma, ONG-
uri, grup de lucru local, 
facilitator ROMACT 

Realizarea actelor de identitate pentru adulti 
(realizare CI, CN) 

Existenta actelor de identitate în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie  

2022-2027 personalul cu atribuţii în 
domeniu din cadrul 
Primăriei, instituţii cu 
responsabilităţi pe 
problematica roma, ONG-
uri ,grup de lucru local, 
facilitator ROMACT 

Îmbunătățirea condițiilor 
de locuire, asigurarea 
accesului la utilități 

Iventarierea locuințelor fără acte de 
proprietate, sprijinirea în vederea obținerii 
acestora 
 
Identificarea de programe și proiecte pentru 
îmbunătățirea condițiilor de locuit a cetățenilor 
de etnie romă 
 
Campanii de conștientizare  cu privire la  
importanța igienizării locuințelor 

Îmbunătățirea condițiilor de locuit în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie  

2022-2027 personalul cu atribuţii în 
domeniu din cadrul 
Primăriei, instituţii cu 
responsabilităţi pe 
problematica roma, ONG-
uri, grup de lucru local, 
facilitator ROMACT 



 Includerea comunității de romi vulnerabile  în 
Planul național de redresare și reziliență 
(PNRR) 

Extinderea rețelelor de apă și canalizare Buget PNRR 2022-2027 personalul cu atribuţii în 
domeniu din cadrul 
Primăriei  

 
 
 
Asigurarea accesului la 
educatie primara si 
gimnaziala 

Consilierea parintilor pentru reducerea 
cazurilor de neinscriere la scoala 

Reducerea cazurilor de  neinscriere la scoala în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie  

2022-2027 Cadre didactice, instituţii cu 
responsabilităţi pe 
problematica roma, ONG-
uri 

Consilierea parintilor pentru reducerea 
abandonului scolar in ciclul gimnazial 
 
 
 

Scaderea abandonului scolar în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie  

2022-2027 Cadre didactice, instituţii cu 
responsabilităţi pe 
problematica roma, ONG-
uri, grup de lucru local, 
facilitator ROMACT 

 
 
 
Continuarea scolii si 
dupa ciclul gimnazial 

Consilierea parintilor si copiilor ce termina 
clasa a VIII-a pentru continuarea scolii 

Continuarea studiilor de catre copiii de etnie 
roma si dupa clasa a opta 
 

în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie  
 

2022-2027 Cadre didactice, instituţii cu 
responsabilităţi pe 
problematica roma, ONG-
uri, grup de lucru local, 
facilitator ROMACT 

Consilierea copiilor pentru participarea la 
examenul de absolvire a gimnaziului 
 
 
 
 
Organizarea de campanii cu privire la 
importanța educației persoanelor de etnie 
romă 
 
Stimularea persoanelor adulte de etnie romă 
să continue programele tip „ Adoua șansă” în 
vederea absolvirii învățământului obligatoriu 
 
Organizarea de întâlniri părinți-profesori-
autorități publice pe teme educative 
 
Organizarea de activități extrașcolare pentru 
promovarea dialogului intercultural 
 
Premierea elevilor cu performanțe 
școlaredeosebit 
 
Activități educative-preventive în rândul 
cetățenilor de etnie romă 
 
Angajarea unui mediator școlar 
 

Participarea la examenul de testare nationala 
si inscrierea copiilor la cursuri scolare liceale 
 
 
 
 
Continuarea studiilor de catre copiii de etnie 
roma si dupa clasa a opta 

în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie    
 
  
 
în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie 
bugetul de stat 

2022-2027 
 
 
 
 

2022-2027 

Cadre didactice, instituţii cu 
responsabilităţi pe 
problematica roma, ONG-
uri, grup de lucru local, 
facilitator ROMACT 
 
Cadre didactice, instituţii cu 
responsabilităţi pe 
problematica roma, ONG-
uri, autoritate publică, grup 
de lucru local, facilitator 
ROMACT 



 
 
Aplicarea masurilor 
active pentru cresterea 
sanselor de ocupare a 
unui loc de munca pentru 
romi pe piata fortei de 
munca 

Incheierea de parteneriate pentru proiecte 
sociale si comunitare pentru cresterea 
sanselor de ocupare si dezvoltarea de 
activitati generatoare de venit in parteneriat cu 
institutiile publice si ONG-urile de profil si 
grupurile comunitare 
 

Cresterea sanselor de ocupare si dezvoltarea 
de activitati generatoare de venit 
 

în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie  
bugetul de stat 

2022-2027 instituţii cu responsabilităţi 
pe problematica roma, 
ONG-uri, ALOFM, grup de 
lucru local, facilitator 
ROMACT 

Orientarea, informarea si consilierea romilor 
pentru formarea profesionala/ 
calificarea/recalificarea profesionala 
 

Formarea profesionala/calificarea/recalificarea 
profesionala 
 

în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie  
bugetul de stat 

2022-2027 ALOFM, instituţii cu 
responsabilităţi pe 
problematica roma, ONG-
uri 

Creșterea gradului de 
ocupare a persoanelor 
de etnie romă 

Organizarea unei burse a locurilor de muncă 
pentru persoane defavorizate 
 
 
 
 
Crearea unei baze de date cu persoanele de 
etnie romă aflate în căutarea unui loc de 
muncă și identificarea potențialilor angajatori  
 
 
Furnizarea de servicii de informare cu privire 
la piața muncii, consiliere și orientare 
profesională, îndrumare și sprijin în găsirea 
unui  loc de muncă 

Cresterea sanselor de ocupare si dezvoltarea 
de activitati generatoare de venit 
 
 
 
Formare profesională /calificare/recalificare 
profesională 

în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie  
bugetul de stat 
 
în limita fondurilor 
alocate din bugetul 
local cu această 
destinație 
bugetul de stat 

2022-2027 
 
 
 

2022-2027 

ALOFM, instituţii cu 
responsabilităţi pe 
problematica roma, ONG-
uri 
 
ALOFM, instituţii cu 
responsabilităţi pe 
problematica roma, ONG-
uri 

Combaterea discriminarii 
etnice 

Campanii de informare si constientizare 
privind drepturile si facilitatile de care 
beneficiaza populatia de etnie roma 

Cunoasterea drepturile si facilitatile de care 
beneficiaza populatia de etnie roma 
 

în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie  
bugetul de stat 

2022-2027 personalul cu atribuţii în 
domeniu din cadrul 
Primăriei, instituţii cu 
responsabilităţi pe 
problematica roma, ONG-
uri , grup de lucru local, 
facilitator ROMACT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imbunatatirea accesului 
la servicii de sanatate 

Realizarea de parteneriate pentru 
implementareea de proiecte ce urmaresc 
imbunatatirea accesului romilor la servicii de 
sanatate 

Imbunatatirea accesului romilor la servicii de 
sanatate 

în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie  

2022-2027 instituţii cu responsabilităţi 
pe problematica roma, 
ONG-uri, instituţii  sanitare, 
medici de familie, grup de 
lucru local, facilitator 
ROMACT 

Orientare, informare si consiliere pentru 
asigurarea serviciilor de sanatate pentru copii 
si adulti 

Asigurarea serviciilor de sanatate pentru copii 
si adulti 
  

în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie  
bugetul de stat 

2022-2027 instituţii cu responsabilităţi 
pe problematica roma, 
ONG-uri, instituţii sanitare, 
medici de familie, grup de 
lucru local, facilitator 
ROMACT 

Orientare, informare si consiliere pentru 
asigurarea serviciilor de sanatate a 

Asigurarea serviciilor de sanatate a 
reproducerii si de planificare familiala 

în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 

2022-2027 instituţii cu responsabilităţi 
pe problematica roma, 



reproducerii si de planificare familiala destinaţie  ONG-uri, cabinetul medical 
de planificare familială, 
grup de lucru local, 
facilitator ROMACT 

Orientare, informare si consiliere  pentru 
asigurarea sustinerii mamelor pe tot parcursul 
perioadei prenatale si post-natale 

Asigurarea sustinerii mamelor pe tot parcursul 
perioadei prenatale si post-natale 

în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie  

2022-2027 instituţii cu responsabilităţi 
pe problematica roma, 
ONG-uri, instituţii sanitare, 
medici de familie, grup de 
lucru local, facilitator 
ROMACT 

Campanie de informare si sensibilizare pentru 
imbunatatirea accesului romilor la servicii de 
sanatate 
 
Campanii de conștientizare cu privire la 
importanța  igienei 
 
 

Imbunatatirea accesului romilor la servicii de 
sănătate 
 
 
Îmbunătățirea accesului romilor la servicii de 
sănătate 
 

în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie  
 
în limita fondurilor 
alocate din bugetul 
local cu această 
destinație 
 

2022-2027 
 
 
 

2022-2027 

instituţii cu responsabilităţi 
pe problematica roma, 
ONG-uri, instituţii  sanitare, 
medici de familie, grup de 
lucru local, facilitator 
ROMACT 
 

 
 
 
Imbunatatirea accesului 
la servicii sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imbunatatirea accesului 
la servicii sociale 

Consilierea familiilor in vederea reintegrarii 
copiilor care se afla intr-o masura de protectie 
de tip rezidential si familial 

Reintegrarea in familia naturala a copiilor care 
se afla intr-o masura de protectie de tip  
rezidential si familial 

în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie  
bugetul de stat 

2022-2027 personalul cu atribuţii în 
domeniu din cadrul 
Primăriei, instituţii cu 
responsabilităţi pe 
problematica roma, ONG-
uri 

Sustinerea reintegrarii familiale a copiilor care 
beneficiaza de servicii de tip rezidential si 
familial 

Reintegrarea in familia naturala a copiilor care 
se afla intr-o masura de protectie de tip 
rezidential si familial 

în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie  
bugetul de stat 

2022-2027 personalul cu atribuţii în 
domeniu din cadrul 
Primăriei, instituţii cu 
responsabilităţi pe 
problematica roma, ONG-
uri 

Acordarea facilitatilor pentru persoanele rome 
cu dizabilitati 

Asigurarea de servicii sociale 
 

în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie  
bugetul de stat 

2022-2027 personalul cu atribuţii în 
domeniu din cadrul 
Primăriei, instituţii cu 
responsabilităţi pe 
problematica roma, ONG-
uri 

Angajarea unu Expert local pentru romi Asigura servicii de susținere specializate în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie 

2022-2027 personalul cu atribuţii în 
domeniu din cadrul 
Primăriei  

Asigurarea de servicii sociale de tip consiliere 
sociala, psihologica, juridica pentru 
persoanele rome cu dizabilitati 

Asigurarea de servicii sociale 
 

în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie  
bugetul de stat 

2022-2027 personalul cu atribuţii în 
domeniu din cadrul 
Primăriei, instituţii cu 
responsabilităţi pe 
problematica roma, ONG-
uri 
 



Asigurarea de servicii sociale de tip consiliere 
sociala, psihologica, juridica pentru 
persoanele si familiile de etnie roma aflate in 
dificultate  

Asigurarea de servicii sociale 
 

în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie  

2022-2027 personalul cu atribuţii în 
domeniu din cadrul 
Primăriei, instituţii cu 
responsabilităţi pe 
problematica roma, ONG-
uri 

Asigurarea de servicii sociale de tip consiliere 
sociala, psihologica, juridica pentru 
persoanele rome varstnice 

Asigurarea de servicii sociale 
 
 

în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie  

2022-2027 personalul cu atribuţii în 
domeniu din cadrul 
Primăriei, instituţii cu 
responsabilităţi pe 
problematica roma, ONG-
uri, grup de lucru local, 
facilitator ROMACT 

Desfasurarea anuala in colaborare cu ONG a 
unor campanii de informare si sensibilizare a 
opiniei publice cu privire la drepturile copilului 

Prevenirea abandonului, abuzului si a neglijarii 
copilului 
 

în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie  

2022-2027 personalul cu atribuţii în 
domeniu din cadrul 
Primăriei, instituţii cu 
responsabilităţi pe 
problematica roma, ONG-
uri, grup de lucru local, 
facilitator ROMACT 

 
 
Imbunatatirea accesului 
la cultura 

Sprijin in initierea unui plan de desfasurare a 
evenimentelor culturale cu specific inspirat din 
folclor, traditiile si cultura romilor 
 
Sprijinirea proiectelor culturale privind 
păstrarea și promovarea culturii romani 

Revitalizarea traditiei pentru populatia de etnie 
roma 

în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie  
bugetul de stat 

2022-2027 instituţii cu responsabilităţi 
pe problematica roma, 
ONG-uri, instituţii de 
cultură, grup de lucru local, 
facilitator ROMACT 

Campanii de sensibilizare si informare in 
colaborare cu liderii romi in vederea 
participarii active a romilor la cultura 
 
 
 

Implicarea populatiei romilor in viata culturala 
a orasului 

în limita fondurilor 
alocate din  bugetul 
local cu această 
destinaţie  

2022-2027 instituţii cu responsabilităţi 
pe problematica roma, 
ONG-uri, instituţii de 
cultură, grup de lucru local, 
facilitator ROMACT 

 
 

PRIMAR, 

MIHAI-CRISTIAN LAZAR 
 

 

 

L.M.C./P.A.M. 
 


