
Anexa  la HCL nr.  112/2015  
 PLAN LOCAL  DE ACŢIUNE PRIVIND INCLUZIUNEA  CETĂŢENILOR ROMÂNI DE ETNIE ROMĂ DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC PENTRU  PERIOADA 2015-2020 

 
 
 
 

OCUPARE/ LOCURI DE MUNCĂ 
Nr. 
Crt. 

Obiective Activităţi Instituţii/Persoane 
responsabile 

Buget/Surse 
de finanţare 

Termen 
1. Creşterea gradului 

de ocupare a 
persoanelor de 
etnie romă 

 Organizarea unei burse a locurilor de 
muncă pentru persoane defavorizate 
 
Realizarea unor campanii în comunităţile de romi cu privire la locurile de muncă existente 
 Furnizarea de servicii de informare cu 
privire la piaţa muncii; consiliere şi orientare profesională, îndrumare şi  sprijin în găsirea unui loc de muncă; 
  
 Crearea unei baze de date cu persoanele 
de etnie romă aflate în  căutarea unui loc de muncă, şi identificarea potenţialilor angajatori  

Consiliul Local  
AJOFM 
Grupul de Iniţiativă 
Comunitară Târgu Secuiesc  ONG-uri 
Reprezentantul romilor 
   
  
 Consiliul Local  
AJOFM Grupul de Iniţiativă Comunitară Târgu 
Secuiesc  ONG-uri 
Expert local rom 

Buget de stat 
ONG 
Fonduri 
europene ONG-uri  
  
   
 Buget de stat 
  
 Buget de stat ONG 
Fonduri europene 
 

 
Permanent 

 
 Permanent  
 Permanent 
   
  
  

 Permanent 



 Creşterea  
competenţelor şi  
calificărilor  personale ale  cetăţenilor de etnie  
romă prin măsuri  
active de ocupare  
 

Implementarea de programe de formare 
profesională în vederea asigurării 
reintegrării romilor pe piaţa muncii. 

Consiliul Local  
Primăria Mun. Târgu 
Secuiesc Consiliul Local  AJOFM 
Grupul de Iniţiativă 
Comunitară Târgu 
Secuiesc  ONG-uri 
Expert local rom 

Buget de stat 
ONG 
Fonduri europene  

Permanent 

SĂNĂTATE 
Nr. 
Crt. 

Obiective Activităţi Instituţii/Persoane 
responsabile 

Buget/Surse 
de finanţare 

Termen 
 
2. 

 
Creşterea accesului la serviciile de sănătate 
publică 

Creşterea gradului de informare a 
comunităţii de romi cu privire la riscurile unor boli transmisibile  
 Campanii de conştientizare cu privire la importanţa igienei  
 Campanii de informare pro-life 
 Identificarea persoanelor de etnie romă care nu sunt înscrise pe listele  
medicilor de familie  
   
  
  

Consiliul Local 
DSP  BJR, Covasna 
ONG –uri Medici de familie Expert local rom 
  
   
Grupul de Iniţiativă Comunitară Târgu 
Secuiesc 

Buget de Stat,   
Ministerul Sănătăţii 
Fonduri europene 

 
 Permanent 
   
Permanent  
 Permanent  
 Permanent 



INFRASTRUCTURĂ ŞI LOCUIRE 
Nr. 
Crt. 

Obiective Activităţi Instituţii/ 
Persoane 

responsabile 
Buget/Surse 
de finanţare 

Termen 

 
3. 

Îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuire, asigurarea accesului la utilităţi 

 
Asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor care urmează a fi evacuaţi din locuinţele foştilor proprietari 
(conf. OUG nr. 74/2007) 
 
Asigurarea locuințelor temporare pe timp de iarnă în adăposturi de noapte sau locuințe de necesitate acreditate pentru 
persoanele fără adăpost 
 
Încheierea de contracte pentru serviciul  de salubritate şi respectarea prevederilor cuprinse în acestea.  
 Identificare de programe şi proiecte 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit a cetăţenilor de etnie romă.  

 
Consiliul Local,  BJR Covasna  Expertul local rom 
Grupul de Iniţiativă 
Comunitara Târgu 
Secuiesc ONG-uri Fonduri europene 
 
 
SPAS Târgu Secuiesc  
Grupul de Iniţiativă Comunitară Târgu 
Secuiesc Consiliul Local, DGASPC 
 

 
Buget de stat ONG Fonduri 
europene 
 
   
 
 
 Buget local  
  
 Buget de stat Buget local 
ONG  
 

 
Permanent    
 
 
 Permanent  
 
 
 Permanent  
  
 2015-2018  
  
Permanent 



EDUCAŢIE /INTEGRARE SOCIALĂ 
Nr. 
Crt. 

Obiective Activităţi Instituţii/Persoane 
responsabile 

Buget/Surse 
de finanţare 

Termen 
4.  

Stimularea participării copiilor romi/ adulţilor în sistemul şcolar şi 
prevenirea  
abandonului 
şcolar/familiar.  Reinserţie socială 
 
 
    

 
Organizarea de campanii cu privire la importanţa educaţiei în cartierele de romi   
Stimularea  persoanelor adulte de etnie 
romă să continue programele tip „A doua 
Şansă” în vederea absolvirii învăţământului obligatoriu.  
Programe de educare a părinţilor privind 
încurajarea copiilor să participe la 
sistemul de învăţământ .  Sprijinirea şi creşterea capacităţii 
centrelor de zi care lucrează cu copiii 
defavorizaţi în vederea creşterii gradului 
de participare în sistemul şcolar ,şi prevenirea abandonului şcolar şi familiar.  
Organizarea de întâlniri părinţi-profesori-
autorităţi publice pe teme educative 
 Premierea  elevilor cu performanţe 
şcolare deosebite   Organizarea de activităti extraşcolare 
pentru promovarea dialogului intercultural. 
 Asigurarea transportului şcolar gratuit  pentru elevii domiciliaţi în Lunga  
 

 
Consiliul Local Târgu Secuiesc Consiliul Judeţean 
Covasna 
ISJ Covasna 
DGASP Covasna SPAS Târgu Secuiesc 
ONG-uri locale 
Grupul de Iniţiativă 
Comunitara Târgu Secuiesc Expert local rom 
 
 
   
Directorii instituțiilor 
de învățământ 

 
Buget de stat ONG Fonduri 
europene 
 
 

 
Permanent   
Permanent 
 
  Permanent 
 
 
  Permanent 
 
 
   
Permanent 
 
  
Anual   
 Permanent  
  Permanent  
 



Identificarea resurselor necesare înfiinţării 
unui centru social în vederea integrării 
socio-educaţionale    Sprijinirea proiectelor culturale privind 
păstrarea şi promovarea culturii romani   
Activităti educative - preventive în rândul cetăţenilor de etnie romă  
 Realizarea periodică a unor întâlniri de 
dialog social între reprezentanţii 
autorităţilor statului, administraţiei publice locale şi membrii comunităţilor de romi 
  
 
  

 
Permanent 
   
Permanent 
 
 Permanent 
  
Anual 

 
                                     Preşedinte de şedinţă,       Secretar,  

                                 Babós-Máthé Botond                          Zátyi Andrei  


