INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CARAS-SEVERIN-BIROUL JUDETEAN PENTRU ROMI
I.

INTRODUCERE

Prezenta strategie, care acopera perioada 2015-2020, a fost realizat prin actualizarea strategiei 2012-2020
in scopul identificarii problemelor cu care se confrunta populatia de etnie rroma din judetul Caras Severin si de a
trasa principalele direc ii de ac iune pentru imbunatatirea calitatii vietii, a conditiilor de trai si integrarea in viata
sociala economica si culturala a membrilor comunitatii rrome, inând cont de Hot rârea de Guvern nr.18 din
ianuarie 2015, pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de Inluziune a Cet enilor Români apar inând
minorit ii rome pentru perioada 2015-2020.
II.

SCURTA PREZENTARE A JUDETULUI CARAS SEVERIN
Jude ul Cara -Severin estesituat în partea de sud-vest a României, are o suprafa de 8514 km2 (3,6%

din suprafa a

rii, ocup locul al treilea, ca m rime între jude ele

rii) i cuprinde 2 municipii, 6 ora e, 69 de

comune cu 188 de sate.
Limitele jude ului Cara -Severin sunt în cea mai mare parte conve ionale. se învecineaz cu jude ele:
Timi în nord i nord-vest, Hunedoara i Gorj în est, Mehedin i în est i sud-est, iar Dun rea formeaz în partea de
sud i sud-vest grani cu Serbia.

Din punct de vedere geografic, în jude ul Cara -Severin se afl toate cele trei trepte clasice, predominând
îns relieful muntos care ocup 65% din teritoriu, fiind reprezentat de Mun ii Banatului, Mun ii arcu, Mun ii
Godeanu i Mun ii Cernei. De aceea el poate fi considerat ca fiind un jude de munte. Relieful muntos cre te în
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altitudine de la vest spre est, culminând în Mun ii Godeanului, cu în l imile lor de 1600-2200 m, se ridic cu mult
deasupra p r ii sudice a Mun ilor Poiana Rusc

i a mun ilor Semenic, Alm j, Locvei, Aninei, i Dognecei, care au

în l imi cuprinse între 600 i 1400 m. Ace ti mun i sunt separa i de culoarele depresionare Bistra i Timi -Cerna.
Spre vest se întind Dealurile Oravi ei, Doclinului i Saco -Zagujeni, precum i o por iune restrâns a Câmpiei
Timi ului. Cea mai mic altitudine a jude ului se g se te în zona localit ii Drencova, fiind de cca. 76 m iar
maximul se înregistreaz în Vârful Gugu din mun ii Godeanu la 2.291 m.
Clima judetului este de tip continental-moderat cu influen e submediteraneene.
Temperatura medie anual variaz în func ie de altitudine, înregistrându-se astfel 10-11 grade Celsius în
zona deluroas

i de câmpie i 4-9 grade Celsius la munte. precipita iile cresc de la 700 mm/mp în zonele joase la

1400 mm/mp în Mun ii arcu i Godeanu.
Popula ia jude ului Caraş-Severin din anul 1990 şi pân azi a sc zut cu peste 30%, ajungând de la
408.510 locuitori, câ i avea în anul 1990, la 295.579 de locuitori , la ultimul recens mânt.
.
Evolu ia popula iei la recens minte:
Jude ul Caraş-Severin

Num rul locuitorilor

Locuitori / km2

29 decembrie 1930

319286

37,5

25 ianuarie 1948

302254

35,5

21 februarie 1956

327787

38,5

15 martie 1966

358726

42,1

5 ianuarie 1977

385577

45,3

7 ianuarie 1992

376347

44,2

18 martie 2002

333219

39,1

Ianuarie 2012

295579

34,7

Popula ia urban a jude ului are o pondere de 54,3% (160.548 locuitori) şi este concentrat în 2 municipii
şi 6 oraşe, în timp ce diferen a de 45,7% (136.031locuitori) este r spândit în 287 de sate grupate în 69 de
comune.
Datele statistice înregistrate la ultimul recens mânt arat c 243.933 din locuitorii jude ului sunt români
(89,73%), în timp ce un num r de 27.930 locuitori (10,27%) s-au declarat ca apar inând altor grupuri etnice,
constându-se o creştere uşoar a ponderii românilor în structura etnic a popula iei fa de 1992 .
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III.

SITUATIA ROMILOR IN ROMANIA
Romii (Roma în romani, Romi în român ) constituie unul dintre grupurile etnice cele mai mari din

România. Oficial, conform recens mântului din 2012 aceştia num rau 230670 de persoane sau 2,6% din totalul
popula iei, fiind al doilea grup etnic minoritar din România dup cel maghiar.
Estim rile neoficiale ale altor observatori sunt diverse. În 1993, Institutul de Cercetare a Calit ii Vie ii
estima la aproximativ un milion num rul persoanelor din România care tr iesc “dup modul de via specific roma”
(Zamfir şi Zamfir 1993, apud O’Grady şi Tarnovschi), adic aproximativ 4% din totalul popula iei. Un studiu realizat
de ICCV în 1998 propunea o estimare de aproximativ un milion şi jum tate de romi, dintre care doar aproximativ
65% se autoidentific (Zamfir şi Preda 2002, apud O’Grady şi Tarnovschi). Vasile Ghe u estima popula ia de
romi la 1,5 – 2 milioane de persoane (Ghe u 1996, apud O’Grady şi Tarnovschi). Dumitru Sandu propunea în
2005 o estimare a popula iei de romi cu probabilitate ridicat de autoidentificare situat între 730.000 şi 970.000
de persoane (Sandu 2005, p. 6).
Estim rile medii realizate de locuitorii României, romi şi ne-romi deopotriv , surprind îns prin faptul c
sunt de aproape zece ori mai ridicate decât estim rile oficiale, mult peste numerele avansate de exper i. În medie,
atât romii cât şi ne-romii din România consider c aproximativ 25% dintre locatarii rii noastre sunt romi(conform
Barometrului de incluziune a Romilor,2006, Fundatia pentru o societate deschisa ).
Romii din Romania constituie un grup etnic eterogen din punct de vedere cultural, dar au in comun probleme
importante legate de nivelul de trai scazut, accesul redus la bunuri publice, capitalul educational limitat si conditiile
precare in care locuiesc.
Dup 1989, s-au f cut o serie de cercet ri de mai mare sau mai mic amploare care au vizat ob inerea de
informa ii referitoare la situa ia rromilor din România. Cea mai mare parte a romilor sunt într-o stare de s r cie
acut . Cercet rile au scos la în eviden

câteva aspecte din via a rromilor, în condi iile specifice perioadei de

tranzi ie.
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Educa ia copiilor romi
Educa ia copiilor romi
- Sub 3% din copiii romi sunt înscri i la cre e;
- Accesul copiilor romi la înv

mântul pre colar este foarte limitat: 61% au fost înregistra i pentru înv

mântul

pre colar
- Ca urmare a segreg rii, colile primare în care copiii romi i/sau cei cu nevoi speciale formeaz majoritatea sunt
de obicei de proast calitate: calific rile profesionale ale cadrelor didactice i condi iile în care func ioneaz sunt în
general necorespunz toare.
- La nivel secundar, 79% din românii cu vârste între 15-18 merg la coal spre deosebire de romii cu acelea i
vârste, care nu merg la coal decât în propor ie de 36%.
Participarea copiilor romi la educa ie r mâne în continuare sub media na ional . Accesul i oportunit ile
de a termina studiile primare i secundare de calitate sunt înc limitate de o serie de obstacole cum ar fi
discriminarea structural (segregarea) i politicile proaste cu efecte negative. În cazul romilor, se observ

io

lips clar a serviciilor de educa ie pre colar , accesul greu, lipsa sprijinului financiar i intelectual din partea
familiilor şi adesea prejudec ile despre copiii romi din sistemul de educa ie. În 2007, aproape 12% din copiii romi
cu vârste între 7 i 16 ani au abandonat coala înainte de a termina înv

mântul obligatoriu. Conform unui studiu

din 2010 realizat de UNICEF i de Romani CRISS33, 47.6% din copiii care au abandonat coala au r mas
repeten i o dat , 38% de dou ori i 12% de trei ori. În total, peste 80% din copii ne colariza i sunt romi i cel pu in
18% din copiii romi r mân f r educa ie. Participarea la ciclurile urm toare de înv

mânt, inclusiv cel secundar,

atinge doar nivelul de 0.1%. S-a calculat c 28% din popula ia rom este analfabet func ional. În colile cu un
procent mare de copii romi - de fapt, coli segregate - calitatea înv

mântului este mult mai proast decât nivelul

mediu al colilor din România: repeten ia i analfabetismul func ional sunt semnificativ mai ridicate.

colile

segregate dispun de personal mai pu in calificat i de infrastructur mai slab ; adesea nu exist o bibliotec a
colii, nu sunt laboratoare, s li de sport iar materialele didactice lipsesc.
Educaţia specială
De la jum tatea anilor 90, guvernele române au încercat s alinieze educa ia pentru copiii cu nevoi
speciale la cele mai înalte standarde interna ionale. Hot rârea de Guvern nr. 1251/2005 a îmbun t it legisla ia
precedent prin crearea unor centre de resurse i de asisten educa ional sau centre colare pentru educa ie
inclusiv

i prin diversificarea formelor de integrare pentru copiii cu nevoi educa ionale speciale. Copiii cu

dizabilit i au acum acces, în principiu, la diverse forme de educa ie i pot fi înscri i, în func ie de dizabilitate, fie în
sistemul de educa ie special , fie in cel obi nuit. Copiii cu dificult i medii de înv are i/ sau tulbur ri de limbaj,
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sau cu probleme social-emo ionale sau comportamentale sunt integra i în sistemul de înv mânt obi nuit unde
pot beneficia de servicii de sprijin specifice. Integrarea colar a copiilor cu nevoi speciale este asigurat prin
urm toarele metode: educa ie special separat , educa ie special par ial integrat
Educa ia special se organizeaz

i educa ie special integrat .

i în func ie cu tipul de dizabilitate. Identificarea diverselor tipuri de dizabilit i i

gradul lor - mentale, de auz, de vedere, de locomo ie sau alte dizabilit i conexe - este responsabilitatea Comisiei
jude ene pentru protec ia copilului. Înv

mântul special este gratuit i este organizat în mod normal cu cursuri de

zi. El se bazeaz pe planuri de predare, programe, manuale i metodologii alternative, elaborate de c tre
Ministerul Educa iei în func ie de gradul dizabilit ii.
Sanatate
În România s-au realizat în 2008 o reform

i o descentralizare de propor ii a sistemului na ional de

s n tate. Exist dou tipuri de asigur ri de s n tate pentru popula ie: a) asigur rile medicale prin contribu iile
obligatorii ale angaja ilor la Casa Na ional de Asigur ri de S n tate i b) asigur ri medicale f r plata
contribu iilor care acoper copiii pân la vârsta de 18 ani, studen ii, so ii sau so iile asigura ilor, veteranii de r zboi,
persoanele cu dizabilit i, bolnavii care fac parte din programele na ionale ale Ministerului S n t ii, persoanele
care câ tig venitul minim pe economie, persoanele care primesc ajutor de omaj, femeile îns rcinate care nu au
venituri i militarii în termen. Din moment ce nu au asigurare medical , adul ii f r loc de munc nu au acces la
servicii medicale , a a cum stipuleaz legea, decât dac au nevoie de o interven ie medical de urgen sau au
prezint un risc epidemiologic. Conform rapoartelor OMS, România este mult în urm în ceea ce prive te
s n tatea public

i eficien a sistemului medical. Cheltuielile totale pentru s n tate pe cap de locuitor sunt de

asemenea printre cele mai mici din Europa. În ciuda unei tendin e descresc toare din 1989 pân în prezent, rata
mortalit ii infantile din România este printre cele mai ridicate din Europa, respectiv de ase ori mai mare decât în
Suedia. Principalele cauze ale mortalit ii infantile sunt afec iunile i malforma iile prenatale (57%) i afec iunile
sistemului respirator (37%). În ar sunt relativ pu ini medici, farmaci ti sau asisten i care deservesc popula ia, mai
ales în zonele rurale unde, conform rapoartelor UNICEF, riscul mortalit ii infantile este de patru ori mai mare
decât în zonele urbane. Romii au o stare a s n t ii foarte proast , cauzat de s r cie, de condi iile sanitare
precare i de lipsa infrastructurilor de baz în comunit ile de romi, de lipsa documentelor de identitate i de
marginalizarea i discriminarea în ceea ce prive te accesul la serviciile medicale. Speran a de via a romilor este
de aproximativ 64 de ani fa de cea a românilor în general, care este de aproape 70 de ani. O alt cauz a st rii
proaste de s n tate a romilor este num rul mic de centre medicale în zonele locuite de romi i/sau distan a mare
pân la cel mai apropiat centru. Mortalitatea infantil la romi este de trei sau de patru ori mai ridicat decât media
na ional . Conform datelor UNDP/ILO peste 40% din copiii din gospod riile rome sunt subnutri i, izola i i
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înfometa i. Un alt motiv de îngrijorare este faptul la 45.7% din copiii romi nu li se administreaz vaccinurile
prev zute de Planul Na ional de Imunizare de i acestea sunt obligatorii i gratuite. Copiii care tr iesc în ghetouri
izolate i în zone rurale sunt cei mai expu i, deoarece aproximativ 50% dintre ace tia nu sunt vaccina i împotriva
niciunei boli. S n tatea femeilor rome i mortalitatea matern reprezint o problem , nu numai din cauza factorilor
socio-economici deja men iona i (s r cie, condi ii sanitare necorespunz toare, insuficien a hranei) dar i din cauza
practicilor culturale cum ar fi, pe de o parte, discriminarea împotriva romilor în ceea ce prive te accesul la serviciile
medicale i pe de alt parte, practica unor grupuri de romi a mariajelor si a sarcinilor timpurii. În multe comunit i
de romi, copil ria se încheie foarte repede pentru c vârsta c s toriei este mai mic decât în rândul popula iei
majoritare.
Locuire
Diferen ele dintre romi şi celelalte etnii se adâncesc atunci când analiz m situa ia locuin elor, luând în
considerare indicatori precum accesul la utilit i, materialul de construc ie a locuin elor şi situa ia legal a romilor.
În ceea ce priveşte racordarea la ap , gaze sau canalizare, în mediul rural diferen ele dintre cele dou grupuri,
deşi reale, nu sunt puternice, întrucât toate locuin ele (indiferent de caracteristicile gospod riilor) tind s nu aib
acces în general. În mediul urban, îns , diferen ele sunt mult mai vizibile – de la 70% gospod rii neracordate în
cazul romilor la 20% sau chiar 10% în cazul altor indivizi. Pe lâng aceste deficien e, se mai adaug lipsa
electricit ii şi înc lzirea cu deşeuri sau chiar neînc lzirea locuin ei, aspecte relevante pentru situa ia prezent a
romilor şi alarmante chiar dac au o amploare mai sc zut – circa 13% dintre romi nu au electricitate, un procent
destul de ridicat în compara ie cu 2% pentru celelalte etnii. Este semnificativ la acest capitol faptul c 80% dintre
gospod riile romilor f r electricitate nu au datorii la curent (procentul este egal cu cel al romilor care au
electricitate şi au astfel de datorii), ceea ce pune sub semnul întreb rii ideea oarecum generalizat cum c
locuin ele indivizilor de etnie rom nu au curent electric pe motiv de neplat a facturilor. Este posibil fie ca indivizii
s nu aib resursele financiare pentru a se racorda, fie s nu existe re ea de curent în general în zon . Înc lzirea
cu deşeuri sau chiar neînc lzirea locuin elor caracterizeaz circa 12% dintre locuin ele romilor.
Tabel 1 Acces la utilit i în func ie de etnie şi de mediu, (%)
Locuin e...

Rural

Urban

Total

Romi

Alte etnii

Romi

Alte etnii Romi

Alte etnii

neracordate la gaze naturale

95

89

75

21

87

53

f r canalizare

95

87

72

15

86

49

f r ap curent în cas

95

84

73

10

86

44
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f r electricitate
14
3
12
1
13
2
înc lzite

cu

deşeuri

sau 10

1

14

2

12

2

neînc lzite
Calitatea locuin elor reprezint un alt factor relevant al locuirii. Datele ne arat c în mediul urban un
num r mult mai ridicat de romi locuiesc la cas comparativ cu responden ii de alte etnii. Asta face ca procentul
locuin elor din materiale rezistente (piatr , c r mid , BCA etc.) s fie mult mai sc zut pentru romi – 55% dintre
romii din mediul urban tr iesc în astfel de locuin e comparativ cu 90% dintre ceilal i indivizi. În ceea ce priveşte
locuirea la bloc observ m c mai mult de jum tate dintre romi tr iesc în blocuri confort III/IV sau în foste c mine
de nefamilişti. În mediul rural, diferen ele dintre persoanele rome şi cele ne-rome nu provin din tipul locuin ei
întrucât aproape to i indivizii tr iesc în case, ci se datoreaz materialelor de construc ie – casele romilor fiind
f cute într-o propor ie mai ridicat din materiale slabe comparativ cu celelalte locuin e. În plus, îngrijor toare este
locuirea în imobile p r site sau improvizate – în mediul rural 3% dintre gospod riile de romi tr iesc în locuin e
p r site sau în locuin e improvizate, iar în mediul urban procentul acestora ajunge la 8% (în cazul altor etnii, chiar
dac exist probabil astfel de locuin e, num rul lor nu este relevant statistic).
Tabel 2 Tipul locuin ei, dup etnie şi mediu reziden ial, (%)
rural

urban

Romi

Alte etnii

Romi

Alte etnii

cas

96

95

79

43

într-un bloc de confort I sau II

1

4

6

53

într-un bloc confort III, IV sau fost c min de 0

0

7

4

nefamilişti
în locuin e p r site

1

0

3

0

într-o locuin improvizat

2

0

5

0

Total

100

100

100

100

Supraaglomerarea este o alt problem cu care romii se confrunt într-o m sur mai ridicat decât ceilal i
indivizi, num rul mediu de persoane pe camer în cazul lor fiind mai mult decât dublu fa de num rul mediu de
indivizi din gospod riile ne-rome. Totodat , densitatea spa ial (metri p tra i pe persoan ) este diferit în cazul
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celor 2 grupuri (8 mp/persoan în gospod riile de romi vs. 19,5 mp/persoan ). Lipsa de spa iu asociat cu al i
factori precum încercarea de a reduce costurile de înc lzire determin circa 70% dintre gospod riile de romi care
au buc t rii s le foloseasc şi pentru a dormi în ele (faptul c 11% dintre gospod riile romilor nu au buc t rii în
compara ie cu doar 2% în cazul altor etnii face ca supraaglomerarea s fie chiar mai pronun at în cazul lor decât
o arat datele mai sus prezentate).
Tabel 3 Supraaglomerarea gospod riilor în func ie de etnie.
Romi

Alte etnii

Gospod ria medie

5.7

3.5

Num rul mediu de camere într-o locuin , f r dependin e

2.5

3.1

Suprafa a medie a locuin elor

52

71

Num rul mediu de persoane pe camer

2.7

1.3

Suprafa a medie pe persoan

13

25.6

Suprafa a median pe persoan

8

19.5

% gospod riilor care folosesc buc t ria ca şi camer de locuit

23

69.4

Îns poate cea mai grav problem o reprezint lipsa siguran ei locuirii – doar 66% dintre romi au afirmat
c tr iesc având un contract pentru locuin e comparativ cu 82% în cazul indivizilor apar inând altor etnii. Mai mult
decât atât, dintre romii care au contracte circa 9% locuiesc cu chirie (majoritatea lor la stat), pe când doar 1%
dintre ne-romii cu contract intervieva i se afl în aceast situa ie. Ambele elemente fac ca doar 58% dintre romi s
aib siguran a unui contract de proprietate pentru locuin e (locuin a fiind legal fie a lor/partenerilor lor, fie a
p rin ilor) fa de 81% în cazul indivizilor de alte etnii.
Ocupare
Gradul de ocupare a populatiei rome din România este inferior ratei nationale. Structura ocupationalã a
romilor este una specificã etniei, caracterizatã de profesii traditionale sau slab calificate însotite de un grad redus
de securitate socialã. Femeile reprezintã o categorie înalt vulnerabilã din punct de vedere ocupational, fiind în
marea lor majoritate casnice, neavând nici o calificare si implicit sanse scãzute de integrare pe piata muncii.
Femeie care se declarã ocupate au calificãri reduse, majoritatea fiind muncitoare necalificate. Tinerii sunt de
asemenea un grup cu sanse reduse pe piata muncii, având calificare si nivel educational scãzut. Un alt grup
extrem de vulnerabil îl reprezintã cel al vârstnicilor care în proportie scãzutã sunt pensionari (restul sunt beneficiari
de ajutor social sau casnici), iar categoria de vârstã conduce evident la dificultatea integrãrii pe piata muncii.
Categoria populatiei fãrã ocupatie este în cea mai mare mãsurã neinclusã în programe de integrare pe piata
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muncii neaflându-se în evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncã. Cãutarea locurilor de
muncã se realizeazã informal, apelând la prieteni si la cunostinte si mai putin la organizatii sau institutii
specializate. O altã caracteristicã a populatiei rome este datã de ponderea mare a casnicilor, categorie aflatã la
limita ocupãrii si a inactivitãtii, dar care nu oferã securitate economicã sau socialã. Majoritatea persoanelor
casnice sunt de gen feminin, au un nivel scãzut de educatie si o vârstã relativ tânãrã. În 2013, structura
ocupationalã a romilor a demonstrat în continuare un grad scãzut de integrare pe piata muncii. A existat o pondere
ridicatã a ocupatiilor nesigure care nu oferã permanentã sau stabilitate. Gradul de ocupare al populatiei de romi a
fost de 35,5%,36% si-ar dori un loc de muncã si 28% sunt inactivi. Este un nivel scãzut al ocupãrii în comparatie
cu cel national. La nivelul populatiei generale din România rata ocupãrii era în 2013 de 58%, iar rata somajului de,
6%. Ponderea romilor care au un loc de muncã stabil este semnificativ mai micã:doar 10% dintre romi au lucrat
permanent în ultimii doi ani, iar 51,5% nu au lucrat niciodatã în ultimii doi ani.

Grafic 1: Ponderea ocupãrii în ultimii doi ani

Ponderea scãzutã a populatiei cu ocupare stabilã dovedeste o vulnerabilitate crescutã si un risc ridicat de
sãrãcie si excluziune socialã prin consecintele date de lipsa asigurãrilor sociale si de sãnãtate, dar si de
precaritatea mijloacelor materiale. Analiza structurii pe genuri a populatiei ocupate indicã diferente semnificative,
în favoarea bãrbatilor care desfãsoarã în proportie mai mare activitãti economice (44,3% fatã de 27,4%). În tabelul
de mai jos sunt prezentate caracteristicile celor ocupati în comparatie cu celelalte douã categorii. Existã diferente
semnificative date de gen (bãrbatii sunt în mai mare mãsurã activi pe piata muncii decât femeile), de nivelul de
educatie (persoanele ocupate au un nivel mai ridicat de educatie) si de abilitãtile de bazã (scris si citit). Nu sunt
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diferente în ceea ce priveste mediul rezidential, iar în cazul vârstei, tinerii au un grad mai mic de integrare pe piata
muncii.
Tabel 2: Caracteristicile populatiei în functie de ocupatii

Cercetarile realizate au aratat cã 38% din persoanele ocupate lucreazã ca muncitori necalificati, 32% au
ocupatii calificate (muncitori, vânzãtori, comercianti), 9% sunt muncitori în agriculturã, iar 13% au ocupatii
traditionale rome. Existã diferente semnificative între bãrbati si femei în ceea ce priveste ocupatiile: femeile
lucreazã în mai mare mãsurã decât bãrbatii ca muncitori necalificati, dar în acelasi timp se regãsesc mai frecvent
în ocupatii care presupun îngrijirea persoanelor în dificultate sau a copiilor sau în cea de mediator (scolar sau
sanitar). În ceea ce priveste vârsta respondentilor nu existã diferente semnificative, însã putem remarca o vârstã
medie mai ridicatã în cazul mediatorilor scolari/ sanitari (45,1 ani), a asistentilor maternali (40,7 ani), a
administratorilor de firmã si patronilor (45 de ani) fatã de muncitorii calificati si necalificati (35 de ani). Asa cum era
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de asteptat, populatia cu calificare redusã are si un nivel mai scãzut de educatie în comparatie cu cei care au
locuri de muncã mai calificate. 51% dintre muncitorii necalificati sunt analfabeti (nu stiu nici sã scrie nici sã
citeascã). Meseriile traditionale practicate de aproximativ 13% dintre cei ocupati sunt specifice etniei rome si nu
presupun o calificare formalã ci mai degrabã una dobânditã prin practicã, cel mai adesea în familie sau în
comunitatea din care provin si este specificã neamului de romi cãruia apartin (Cace 2002 p.175). O analizã
detaliatã a meseriilor traditionale rome s-a realizat în 2010 si a delimitat ca fiind cel mai frecvent practicate
colectarea de deseuri (fier vechi, sticlã), cãrãmidãria, fabricarea de linguri, ceaune, cosuri, colectarea plantelor,
lãutãria, dar si prelucrarea de metale (Ilie, p.38).
Politici pentru romi
Deşi în ultima perioad în România se vorbeşte mult despre integrare social a comunit ilor de romi în
societatea româneasc , nu s-a facut progrese foarte mari în aceast direc ie. În prezent exist o recunoaştere a
faptului c politicile publice destinate romilor de pan acum şi-au atins scopurile în mic masur .

Datorit

faptului c între anii 1945 – 1989, în România s-a dus o politic de egalizare a indivizilor, s-a incercat asimilarea
popula iei de etnie roma. Dup 1989 îns , schimb rile sociale rapide şi intensive, care au ridicat probleme
serioase în cursul procesului de institu ionalizare si consolidare democratic în societate precum şi tranzi ia c tre
o economie de pia au generat un proces de marginalizare a romilor. Cauzele care au declanşat şi au între inut
acest proces de marginalizare se constituie într-un complex de factori. Cei mai importan i factori generatori de
marginalizare precum şi modalit ile specifice de manifestare a acestei marginalizari în cazul romilor sunt: factori
de natura sociala, factori de natur economic şi factori de natur politic şi etnic . In urma cercetarilor
sociologice calitative, de diagnoza a problemelor sociale, au indicat faptul ca lipsa actelor de stare civila, identitate
si proprietate este un factor care agraveaza substantial riscul de excluziune sociala. In lipsa actelor de stare civila
si de identitate, persoanele nu pot beneficia de nici un fel de serviciu social, cu exceptia asistentie medicale de
urgenta. De asemenea, acestia nu se pot angaja legal si nu pot incheia nici un contract formal, dat fiind ca nu isi
pot stabili identitatea. Din studiile sociologice efectuate de Institutul de Cercetare a Calitati Vieti, reiese ca
aproximativ 10% din numarul romilor din Romanaia nu aveau actele necesare pentru a a depune dosarul de ajutor
social. Copiii fara certificat de nastere, deseori nu se pot inscrie in sistemul educational, iar copiii parintilor care
poseda carti de identitate provizorii, cu mentiunea “lipsa dovada adresei de domiciliu” sau “lipsa locuinta” au
dificultati la inscrierea in sistemul educational, dat fiind faptul ca scolile si garadintele inscriu cu prioritate copiii
dintr-o arie geografica din vecinatate. In ceea ce priveste asistenta medicala, persoanele fara cod numeric
personal sau act de identitate nu pot avea calitatea de asigurat. Conform Barometului de incluziune a Romilor,
publicat de Fundatia pentru o Societate Deschisa in noiembrie 2006, lipsa actelor locative este o problema cu care
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se confrunta 20% dintre romii din mediul urban si 30% dintre romii din mediul rural. In Romania in momentul de
fata politicile pentru romi sunt axate pe patru mari domenii (educatie, sanatate, locuire si ocupare) domenii
cuprinse in documentul strategic care a fost legiferat prin HG 430/2001 care a fost modificata si completata prin
H.G. 522/2006 , reactualizata prin HG 1221 din 2011 privind STRATEGIA GUVERNULUI ROMÂNIEI DE
INCLUZIUNE A CET
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2020 i HG nr.18/2015. Conform documentului Comisiei Europene „Un cadru UE pentru strategiile na ionale de
integrare a romilor pân în 2020” incluziunea romilor este una dintre cele mai stringente probleme sociale în
Europa. Cu toate c responsabilitatea principal pentru integrarea social şi economic a minorit ii romilor revine
autorit ilor publice, incluziunea romilor constituie o provocare pentru care se impun ac iuni ferme, desf şurate
într-un dialog activ cu minoritatea romilor, atât la nivel na ional, cât şi la nivelul UE.
IV SITUATIA ROMILOR IN JUDETUL CARAS SEVERIN
Popula ia de etnie rom înregistrat în jude ul Cara -Severin la ultimul recens mânt a fost de 7,27 mii persoane,
reprezentând 2,67% din popula ia jude ului care si-a declarat etnia respectiv 271.880 persoane.

Educatie
Jude ul Caraş-Severin este unul din jude ele României în care se gasesc ca nic ieri în ar , convie uind
laolalt , mai bine de 18 de grupuri etnice. Acest fapt a creat posibilit i de interrela ionare deosebite, oamenii de
aici cunoscându-se unii pe al ii, cunoscându-şi obiceiurile, tradi iile şi cultura. De aceea, la nivelul administra iei
publice locale din Caraş-Severin s-a g sit întelegere totdeauna pentru rezolvarea unor probleme care vizau
imaginea acestor grupuri etnice, în special cel al etniei rrome. În ceea ce priveşte înv

mântul pentru popula ia

şcolar de etnie rrom , perioada pe care o travers m în prezent a debutat mai bine ca oricînd în sensul c , fa
de perioada trecut , când la nivel de jude nu a existat decât un singur cadru didactic calificat, acum avem 7
profesori califica i ( i unul in curs de calificare) , absolven i ai Universit ii Bucureşti (doi), Universit ii Cluj (doi) şi
Universit ii Timişoara (2), i unul absolvent al Univ. Eftimie Murgu Re i a. Şcolile din Caraş-Severin în care se
pred limba matern rromani: Liceul Teoretic ”Diaconovici–Tietz” Re i a (structur Şcoala Gimnazial

Nr. 1

Reşi a), Colegiul Na ional ”Mircea Eliade” Re i a (structur Şcoala cu clasele I-IV Câlnic), Şcoala cu clasele I-VIII
Nr. 2 Caransebe , Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Caransebe , Colegiul Na ional ”Traian Lalescu” Re i a (structur
Şcoala cu clasele I-IV Mociur) şi Şcoala cu clasele I-VIII Maciova, unit i şcolare la care începând de anul acesta
se adaug şi Colegiul Na ional ”Traian Lalescu” Re i a (structur Şcoala cu clasele I-IV Dealu Mare). În aceste
şcoli înva limba matern rromani un num r de 130 de elevi, iar 10 din ace tia studiaz şi istorie i tradi ii rrome.
La Şcoala Gimnazil Maciova se pred
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rromani şi istorie şi tradi ii rrome un num r de 6 profesori: Manda Gheorghe (calificat – absolvent Univ. Bucure ti),
Mezin Anita (calificat – absolvent Univ. Bucure ti), Lupu Petru (calificat), Constantin Adrian-Ionel (în curs de
calificare - parcurs cursul de formare), Apopi Adriana (calificat – parcurs cursul de formare), Cîrpaci Carmen
(calificat), Dochin Flavius (calificat) şi Ciuraru Loredana – posibil resurs . Pentru a fi asigurat resursa uman
calificat în predarea limbii materne rromani, Inspectoratul colar Jude ean Caraş-Severin a solicitat şi i s-au
aprobat 2 burse de studiu (prin Programul Phare) pentru 2 tineri absolven i de liceu din Caraş-Severin care în
prezent au finalizat la Universitatea Cluj module speciale de limba rromani. În felul acesta vom avea o situa ie i
mai bun în sensul pred rii limbii materne rromani doar de cadre didactice calificate. În jude , în prezent, se
înregistreaz o sc dere a num rului de elevi care au abandonat şcoala, fa

de ultimii ani şcolari. În principal,

cauzele care genereaz fenomenul de abandon şcolar au r mas aceleaşi, de-a lungul anilor: boli, familii
dezorganizate, re inerea pe lâng treburile gospod reşti, problemele socio–economice, c s torie timpurie, plec ri
în str in tate. S-au luat pân acum i se vor lua i în continuare urm toarele m suri, la nivel de unit ilor şcolare:
stimularea elevilor de etnie rroma i a familiilor lor prin cuprinderea lor în programul de burse colare implementat
de Agen ia Na ional pentru Rromi în fiecare jude al rii, asigurarea unui mentor colar pentru elevii de etnie
rroma cuprin i în clasele VII-XII/XIII, asigurarea sustenabilit ii activit ilor din proiectul „ coala incluziv , o coal
pentru to i i pentru fiecare” implementat în Cara -Severin prin Programul de tip Phare i a activit ilor din
Proiectul ”A doua ans , o nou

ans ” în prezent aflat în faza de sustenabilitate prin I.S.J. Cara -Severin,

activit i care au contribuit i contribuie în mare m sur la îmbun t irea situa iei colare a elevilor din grupul int ,
depistarea cauzelor ce au generat fenomenul, lectorate cu p rin ii, includerea în tematica orelor de specialitate a
unor teme ce au ca scop prevenirea absenteismului şi a abandonului şcolar, vizita înv

torului sau a profesorului

diriginte la domiciliu, organizarea unor activit i extracurriculare, acordarea unui ajutor material familiilor cu ajutorul
autorit ilor locale, a comunit ii, sprijin din partea bisericii. Majoritatea m surilor luate au avut ca int familia,
solu ia sanc ion rii acesteia nu a dat rezultate bune, m surile de cooperare fiind cele mai eficace. S-au derulat
programe educa ionale, proiecte ce au avut ca obiective analiza politicilor educa ionale privind stimularea
particip rii la educa ie, oferirea unor imagini asupra cauzelor care genereaz participarea redus la educa ie a
copiilor rromi (asemenea proiecte s-au derulat la Şcoala Gimnazial
”Diaconovici – Tietz” Re i a,

Nr. 1 Reşi a, structura Liceului Teoretic

coala Primar Mociur, Structura Colegiului Na ional Traian Lalescu Re i a, coala

Primar Cîlnic, structur la Colegiul Na ional ”Mircea Eliade” Re i a coala Gimnazial Nr. 2 Boc a - M gura,
coala Gimnazial Dognecea, coala Gimnazial Ticvaniu Mare, Liceul Teoretic ”Eftimie Murgu” Bozovici, Liceul
Mathias Hammer Anina, Liceul Tehnologic ”Sf. Dimitrie” Teregova), i tot în prezent suntem în perioada de
asigurare prin „for e proprii” a sustenabilit ii proiectului „Şcoala incluziv - o şcoal pentru to i şi pentru fiecare”
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implementat în cadrul Programului Phare care a vizat i vizeaz şi în continuare elevii de etnie rrom din jude ul
Caraş-Severin. Sper m ca la finalizarea acestei etape în proiectul amintit mai sus, s reuşim cointeresarea
familiilor şi a copiilor de etnie rrom în ceea ce priveşte procesul educa ional, fapt care s conduc la reducerea
ratei de neparticipare la educa ie, la reducerea abandonului şcolar şi a absenteismului şcolar. Preocuparea
conducerii Inspectoratului Şcolar Jude ean este pentru: creşterea şanselor egale de acces la educa ie a copiilor
din mediile defavorizate; (dovad – aplica ia depus spre evaluare la Phare si prezenta strategie a conducerii
I.S.J. Cara -Severin, care are stipulate obiective clare pentru elevii rromi), contracte şi programe realizate cu
comunitatea local , funda ii etc.; facilit i oferite copiilor din zone defavorizate (rechizite gratuite, burse sociale,
internate); dezvoltarea unor programe de corectare a deficitului de şcolarizare a genera iei tinere (în mod special
cea de 16-30 ani).
Programul „ A doua şansă”
Pentru creşterea şanselor egale de acces la educa ie, s-a intensificat preocuparea pentru înfiin area şi
func ionarea claselor de recuperare, care are ca scop diminuarea abandonului şcolar: cursuri de alfabetizare,
clase de înv

mânt cu frecven redus , ex. Şcoala Gimnazial ”Mihai Peia” Reşi a).

S-a acordat sprijin material elevilor proveni i din familii modeste: rechizite şcolare gratuite, tabere pentru
„olimpicii” premia i la faza na ional a Olimpiadei de limb rromani, (transport asigurat de Consiliul Judetean
Cara -Severin c ruia îi mul umim pe aceast cale), burse sociale. La nivelul multor unitati colare din Cara Severin i la I.S.J. Cara -Severin exist în momentul de fa

în derulare un program riguros de prevenire a

segreg rii, program care urm reşte realizarea de activit i comune cu elevii din şcolile vecine. A existat
preocupare pentru organizarea programelor în vederea facilit rii implic rii elevilor romi în diferite activit i şi a
ob inerii de succes şcolar al acestora cu sprijinul organiza iilor nonguvernamentale, programe de educa ie
remedial implementate în jude : integrarea prin alfabetizare, a doua şans . Pân în prezent nu sunt semnale din
partea şcolilor c ar exista probleme care s indice abaterea de la programele i proiectele propuse. Ne referim
aici la faptul c se constat o îmbun t ire a situa iei elevilor rromi în ceea ce priveşte participarea la educa ie şi a
reducerii ratei de eşec şcolar.
„Problema problemelor” r mâne îns

i în continuare cea a asum rii de identitate de c tre comunit ile de

rromi din Caraş-Severin. În sensul sensibiliz rii membrilor comunit ilor de rromi din Caraş-Severin, încerc m în
prezent activit i de genul unor „mese rotunde”, simpozioane, etc. în cadrul c rora amintim în permanen

de

originea nobil pe care o au comunit ile de rromi din toat lumea, lucru pe care nu îl poate nega nimeni. Vom
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continua cu înc p ânare s mergem în comunit i şi s desf şur m activit i care s îmbun t easc num rul de
elevi doritori s afle mai multe despre originea, istoria, cultura şi tradi iile romilor din toat lumea.
Sanatate
In judetul Caras Severin romii se numara printre grupurile cele mai vulnerabile avand cele mai mari probleme
atunci cand vorbim despre starea de sanatate a acestora. Din punct de vedere al accesului la servicii de sanatate
romii sunt grupul cu cel mai mare numar de persoane neasigurate din judetul Caras Severin. Totodata nivel de
educatie scazut cat si conditiile precare de trai fac ca romii sa fie persoanele cele mai expuse imbolnavirilor. In
momentul de fata pentru cresterea accesului romilor din judetul Caras-Severin la servicii de sanatate exista 4
mediatori sanitari angajati in Resita, Bocsa, Oravita si Anina care isi desfasoara activitatea cadrul acestor primarii.
In ceea ce priveste asigurarile de sanatate marea majoritate a romilor nu dispun de aceste asigurari datorita lipsei
unui loc de munca, singurele servicii de care beneficiaza acestia fiind cele gratuite si cele de urgenta, in caz de
spitalizare fiind nevoiti sa isi plateasca serviciile.
Locuire
In judetul Caras Severin grupul etnic cu cele mai mari probleme in ceea ce priveste pe de o parte nevoia
de locuinte iar pe de alta parte starea locuintelor este grupul rom. La nivel de judet au existat cateva initiative
razlete pentru a veni in intampinarea acestei probleme cu actiuni concrete, incercandu-se pe de o parte
reabilitarea sau construirea de locuinte niu iar pe de alta parte capacitarea comunitatii sa-si rezolve singura
problemele legate de acest domeniu, aminting aici initiativa administratiei din Caransebes care a inceput
negocierile cu fundatia Habitat for humanity pentru demararea unui program pe locuire in orasul Caransebes,
program care inmomentul de fata a stagnat. In ceea ce priveste starea locuintelor romilor mare parte dintre ele
sunt in stare avansata de degradare fara apa curenta sau canal.
Ocupare
La nivelul judetului Caras Severin in ultimii ani au existat cateva initiative prin finantari europene prin
POSDRU prin intermediul carora au fost calificati romii in diferite meserii. Totodata anual s-a organizat la nivel
judetean cat si la nivel regional Bursa fortei de munca pentru romi in fiecare an, la aceasta activitate participand
atat agenti economici cat si etnici romi aflati in cautarea unui loc de munca.
Politici pentru romi
La nivelul Judetului Caras Severin implementarea unor polici adresate exclusive romilor s-a realizat doar
razlet pe anmite componente cum ar fi educatia unde exista si o serie de proiecte in implementare in vederea
cresterii accesului la educatie a persoanelor de etnie roma. In ceea ce priveste implementarea Strategiei Pentru
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Imbunatatirea Situatiei Romilor acesta s-a realizat prin intermediul institutiilor deconcentrate, a administratiei
locale si judetene fiind coordonata in special de Institutia prefectului responsabilitatea acestei activitati fiind
detinuta de Consilierul Prefectului pe Probleme de Romi pana acesta aocupat acesta functie iar de la reducerea
acestui post aceasta sarcina a revenit Serviciului Afaceri Europene in cadrul Institutiei Prefectului. La nivel de
judet in primariile locale acesta sarcina revine expertului pe probleme de romi acolo unde acesta exista iar unde
nu exista este delegate prin fisa portului unei alte persoene din cadrul primariei. La nivel de judet nu au existat
initiative de policii specific pe romi ci romii au fost cuprinsi in general la policitile sociale fara a se tine cont de etnia
beneficiarilor.

IV.

STRATEGIA PENTRU IMBUNATATIREA SITUATIEI ROMILOR DIN JUDETUL CARAS-SEVERIN
Documentele si politicile publice care stau la baza realizarii prezentei strategii sunt:
o Cadrul UE pentru strategiile na ionale de integrare ( 1 ) a romilor ( 2 ) pân în 2020 - Concluziile
Consiliului (2011/C 258/04)
o Strategia Guvernului României de incluziune a cet enilor români apar inând minorit ii romilor
pentru perioada 2011-2020
o Hot rârea Guvernului nr.430/2001, privind aprobarea Strategiei Guvernului României de
îmbun t ire a situa iei romilor, cu modific rile şi complet rile ulterioare
o Deceniul de Incluziune a Romilor 2005-2015, angajament politic asumat în anul 2003 la nivel
interna ional de c tre guvernele a nou state din regiune printre care şi România,
o Memorandumul Comun de Incluziune Sociala (JIM semnat de Guvernul României cu CE în anul
2005 în conformitate cu prevederile Parteneriatului pentru Aderare, pentru perioada 2005-2010).
o Planul Na ional de Dezvoltare al României este un document de planificare strategic şi
programare financiar multianual care are ca scop s orienteze şi s stimuleze pân în 2013
dezvoltarea economic şi social a României pentru atingerea obiectivului de realizare a coeziunii
economice şi sociale. Romii constituie unul din grupurile vulnerabile c ruia îi sunt adresate m suri
explicite pe axa 6, incluziune social a POS/DRU.
o Planul de Dezvoltare al Regiunii V Vest (2014-2020)
o Strategia de dezvoltare durabila a judetului Caras-Severin 2014-2020
o HG nr.18/2015 pentru apobarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a cet enilor
români apar inând minorit ii rome pentru perioada 2015-2020
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Definirea problemei:
In judetul Caras-Severin romii sunt principalii beneficiari de ajutor social, copii romi sunt cei care au rata
abandonului scolar cea mai ridicata, memebrii etniei rome au cel mai scazut nivel de educatie, acestia in mare
parte nu au un loc de munca sau daca au unul majoritatea au locuri de munca prost platite, cele mai multe
probleme privind actele de indentitate si de proprietate a locuintelor sunt la etnicii romi iar in domeniul sanatatii
grupul etnic cu cele mai multe persoane care nu beneficiaza de asigurare medicala este grupul romilor. Pana in
prezent au fost mai multe initiative menite sa diminueze aceste probleme, majoritatea venite de la nivel central dar
gradul de implicare al autoritatilor locale a fost relative redus.

Scopul si obiectivele strategiei:
Scop:
Imbunatatirea conditiilor de viata a membrilor etniei rome din judetul Caras Severin
Obiective:
Educatie
1. Asigurarea calit ii înv

mântului din mediul rural şi din zonele defavorizate

2. Îmbun t irea calit ii înv

mântului din şcolile şi gr dini ele defavorizate situate în

localit i ale

jude ului Caraş-Severin, în perioada urm toare.
3. Creşterea interesului fa de participarea la educa ie a cel pu in 75 % din num rul p rin ilor şi al elevilor,
pân la sfârşitul anului şcolar 2016-2017.
4. Asigurarea desegreg rii în toate şcolile în care înva rromi, români şi alte etnii pân la sfârşitul anului
şcolar 2016-2017.
5. Realizarea de parteneriate cu DGASPC pentru identificarea nevoilor educa ionale i socio-culturale pentru
grupurile dezavantajate i îmbun t irea accesului la educa ie a acestora.
Sanatate
1. îmbun t irea accesului cet enilor români apar inând minorit ii rome, inclusiv al celor din comunit ile
tradi ionale rome, la servicii de s n tate de baz , preventive şi curative, integrate şi de calitate;
2. reducerea riscurilor şi prevenirea îmboln virilor asociate modelelor de mortalitate şi morbiditate prevalente
în popula ia rom ;
3. creşterea capacit ii institu ionale a autorit ilor publice locale în procesul de identificare a nevoilor de
s n tate, dezvoltare şi implementare a programelor/interven iilor de s n tate adresate comunit ilor cu
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romi, monitorizarea şi evaluarea acestora;
4. prevenirea discrimin rii cet enilor români apar inând minorit ii rome care acceseaz serviciile de
s n tate
Locuire
1. Constructia unui numar de 100 de locuinte sociale pentru romi pana la sfarsitul anului 2020
2. Reabilitarea unui numar de 100 de locuinte in care traiesc romi pana la sfarsitul anului 2020
3. Reabilitarea infrastructurii de drumuri de acces in comunitatile de romi din judetul Caras Severin,
4. Cresterea cu 5% a numarului locuintelor locuite de romi care sunt conectate la apa curenta, canalizare
5. Conectarea la energie electrica a locuintelor romilor

Ocupare
1. Crestea gradului de calificare a etnicilor romi din judetul Caras Severin pana in 2020
2. Dezvoltarea a 5 intreprinderi de economie sociala care sa ofere locuri de munca etnicilor romi din judetul
Caras Severin pana in 2020
3. Cresterea accesului pe piata muncii a etnicilor romi din judetul Caras severin pana in 2016
Justiție și ordine publică
1. În ceea ce prive te ordinea public Inspectoratul Jude ean de Poli ie va derula o serie de campanii de
promovare i respectarea a drepturilor omului, va derula programe de informa a liderilor romi, a ONGurilor i a ainstitu iilor publice în scopul identific rii i solu ion rii cazurilor de discriminare i alte ac iuni
prev zute în planul de ac iuni.
2. Realizarea de parteneriate cu Inspectoratul de Jandarmi al jude ului Cara -Severin pentru identificarea i
.desf urarea de activitati de prevenire a infrac iunilor

Administrație și dezvoltare comunitară
1. Documente de identitate
În perioada prognozat institu iile abilitate vor continua s depun eforturi pentru a pune în legalitate
cet enii români apa inând minorit ii romilor care nu posed acte de identitate i acte de stare civil
2.Potrivit Strategiei Guvernului României de incluziune a cet enilor români apartinând minorit ii rome
pentru perioada 2015-2020, personalul Direc iei de Eviden a Persoanelor a jude ului Caraş-Severin va continua
procesul de identificare a persoanelor:
-f r certificate de stare civil şi punerea lor în legalitate cu certificate de stare civil ;
STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET
PERIOADA 2015-2020

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT

II ROMILOR PENTRU

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CARAS-SEVERIN-BIROUL JUDETEAN PENTRU ROMI
-f r acte de identitate (restan ieri la eliberarea c r ii de identitate) şi punerea lor în legalitate cu acte de
identitate;
- vor îndruma persoanele de etnie rom s fie puse în legalitate, pentru a putea fi identificate în societate.
-se va prezenta importan a numelui şi a domiciliului precum şi drepturile care decurg ulterior, în cadrul
întâlnirilor trimestriale.
2. Ac iuni pentru implementarea unor programe oprivind protec ia mediului
În acest domeniu se va realiza un parteneriat viabil între Agen ia pentru protec ia mediului i comunit ile
de romi i se va proceda la reglementarea din punct de vedere al protec iei mediului a activit ilor din
zonele locuite de cet enii apar inând minorit ii rome privind asigurarea apei potabile, canaliz rii,
salubrit ii.
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Plan de Măsuri pentru aplicarea Programului judeţean de acţiune pentru perioada 2012-2020 privind implementarea Strategiei Guvernului
României de îmbunătăţire a situaţiei romilor
Obiectiv 1. Asigurarea calit ii înv

mântului din mediul rural şi din zonele defavorizate

OBIECTIV SPECIFIC
INDICATORI AI SUCCESULUI
OS.1.1. Creşterea gradului de cuprindere într-o form organizat de educa ie
Cuprinderea în gr dini a cel pu in 75 % a copiilor cu vârst de 3-5 ani din 60
de
localit i defavorizate ale jude ului pân la sfârşitul anului şcolar 2019-2020
a copiilor preşcolari din zonele defavorizate:
Cuprinderea în gr dini a cel pu in 98 % a copiilor cu vârst de 5-6 ani din 50
de localit i defavorizate ale jude ului pân la sfârşitul anului şcolar 2019-2020
Cuprinderea în şcoli a tuturor copiilor de clasa preg titoare în perioada 2012OS.1.2. Cuprinderea tuturor copiilor de clasa preg titoare pân la sfârşitul 2020
anului şcolar 2019-2020.
PLAN DE ACTIVITATE

REPONSA-

TERMEN

REZULTATELE
AŞTEPTATE
ALE
ACTIVIT II

15 iunie-

Cunoaşterea
de c tre şcoal
a copiilor ce
trebuie s aib
acces la
educa ie

BILITATEA

 Recens mântul copiilor şi
identificarea celor f r certificate
de naştere

- directorul
- mediatorul

31 august
- asistenta sociala de
la primarie
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(anual)
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INDICATOR DE VERIFICARE

MIJLOACE
DE
VERIFICARE

Buget

Înscrierea cel pu in a 80 % din Tabel
cu Local,
nr.copiilor recenza i cu vârste de 3-6 copiii
f r National,
ani în gr dini sau la coal în acte
de UE,
perioada 2014-2020
identitate
privati
Înscrierea tuturor copiilor de vârst
scolara
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 Consilierea p rin ilor în vederea - înv torii şi
Participarea
Înscrierea cel pu in a 80 % din nr. Graficul
15 iunie –
înscrierii copiilor la
educatoarele
p rin ilor la
copiilor cu vârste de 3-6 ani şi a tuturor întâlnirilor
31 august activit ile de
gr dini /şcoal
copiilor de 6 - 7 ani într-o form
organizat de educa ie, pân la
consiliere
(anual)
sfârşitul anului şcolar 2019-2020
organizate

PLAN DE ACTIVIT

I

REPONSABILITATEA

TERMEN

REZULTATELE
AŞTEPTATE ALE
ACTIVIT II

INDICATOR DE VERIFICARE

MIJLOACE DE
VERIFICARE

Buget

Iunieaugust
anual

Depunerea cererilor de
înscriere pentru
cursurile” A doua
şans ”

Înscrierea la cursurile ” A doua
şans ” a cel pu in 150 de tineri din
localit ile defavorizate ale
jude ului, în perioada 2012-2020

List cu tinerii
interesa i

UE

Planul de şcolarizare

UE

 Identificarea tinerilor interesa i
pentru a urma cursurile” A doua
şans ”

- directorii

 Organizarea cursurilor
 „ A doua şans ” în şcolile în care
se vor înfiin a clase , conform
nevoilor ce se vor identifica

- directorii
- inspectorul pentru
rromi;
- inspectorul pentru
discipline tehnice

20122020

Participarea tinerilor la
cursurile” A doua
şans ”

Frecventarea cursurilor de c tre
75% din num rul tinerilor înscrişi

 Utilizarea în cadrul lec iilor a
unor practici stimulative pentru
tinerii înscrişi la „ A doua şans ”

Inspectorul pentru
rromi Directorii de
şcoli

20192020

Prezen a la cursuri a
tinerilor înscrişi pentru „
A doua şans ”

Frecventarea cursurilor de c tre
cel pu in 75% din num rul tinerilor
înscrişi.

Catalogul

UE

 Consilierea tinerilor pentru
îmbun t irea frecvent rii
cursurilor

Profesorul diriginte

Permane
nt

Participarea la întâlnirile
de consiliere

Frecventarea cursurilor de c tre
cel pu in 75% din num rul tinerilor
înscrişi .

Graficul întâlnirilor

UE

 Derularea unor ac iuni care s

I.Ş.J.

dec.2020

- îmbun t irea

- calitatea condi iilor de baz

-Mediatorii şcolari
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sensibilizeze p rin i, copii pentru
accesului la o educa ie pentru desf şurarea procesului
participare la educatie
de calitate pentru elevii didactic - calitatea dezvolt rii
din mediul rural.
profesionale a cadrelor didactice

comunitate ;
- rezultatele ob inute
la concursuri/
evalu ri.

nationa
l si
local

OBIECTIV SPECIFIC

INDICATORI AI SUCCESULUI

OS. 1.3. Asigurarea unei a doua şanse la educa ie pentru cel pu in 40 de
tineri din jude ul Caras-Severin, care provin din zone defavorizate, în special
rromi, în perioada 2019-2020.

Înscrierea la cursurile „A doua şans ” a cel pu in 150 de tineri, în perioada 2012-2020



Finalizarea cursurilor „A doua şans ” de c tre cel pu in 75 % din num rul tinerilor
înscrişi

Asigurarea unei a doua sansa la invatamantul primar in diferite
localit i c r sene (Maciova, Bozovici, Moldova Noua, B ile
herculane, O elu Ro u, etc,etc).

OBIECTIV SPECIFIC
INDICATORI AI SUCCESULUI
OS.1.4. Asigurarea unui mediator şcolar pentru şcoli cu num r mare de Existen a postului de mediator şcolar, în toate localit ile pentru care se asigur
finan are de la Consiliul local/ coal , în perioada 2019-2020
elevi rromi, pân la sfârşitul anului şcolar 2019-2020.
PLAN DE ACTIVIT

I

 Organizarea unor activit i de selec ie
a mediatorilor şcolari de c tre
reprezentan ii ai comunit ii locale şi
de c tre inspectorul pentru rromi

REPONSABILITATEA

TERMEN

REZULTATELE
AŞTEPTATE ALE
ACTIVIT II

INDICATOR DE
VERIFICARE

MIJLOACE DE
VERIFICARE

Buget

- Inspector pentru
rromi
- reprezentan i ai
comunit ii
locale

Iunieaugust
(anual)

Participarea la
selec ia mediatorilor
, a persoanelor
interesate

Existen a unui mediator
şcolar pentru fiecare localitate
în care finan area este
asigurat de Consiliul local în
perioada 2014-2020

Decizie de numire
a mediatorilor
şcolari

National,
local
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 Organizarea unor activit i de
Participarea fiec rui
- directorii
Semestrial Participarea
familiarizare şi de perfec ionare a
mediatorilor nou
mediator nou intrat în sistem,
- mediatorii din
mediatorilor nou intra i în sistem, de
angaja i la activit ile cel pu in la o activitate pe
c tre mediatorii care func ioneaz în şcolile incluse în
an,în perioada 2014-2020
organizate
şcoli
proiect
 Organizarea unor cursuri de formare
pentru mediatori scolari

PLAN DE ACTIVIT

I

- director CCD

REPONSABILITATEA

 Organizarea unor
întâlniri ale onducerilor
de şcoli cu Consiliile
locale

- inspectorul şcolar
general

 Reabilitarea şcolilor :
din Caras Severin cele
selectate a face parte
din proiectul A doua
sansa – o noua sansa,
prin accesare de fonduri
în urma întocmirii de
proiecte fezabile

- inspectorul şcolar
general insp. pentru
rromi

2014-2020

Formarea tuturor mediatorilor
selecta i pentru fiecare şcoal
cu popula ie majoritar rrom
în perioada 2014-2020

National,
local, UE

Adeverin e de
participare la curs

TERMEN

REZULTATELE
AŞTEPTATE ALE
ACTIVIT II

INDICATOR DE
VERIFICARE

MIJLOACE DE
VERIFICARE

- semestrial

Participarea la
întâlniri a
membrilor Consiliu
-lui local şi a
conducerii şcolii

Asumarea responsabilit ii
Consiliului local pentru a
sprijini anual şcoala cel pu in
în rezolvarea unei probleme
referitoare la mediul fizic
şcolar, în perioada 20122020

Acord de
parteneriat şcoal prim rie

local

2014-2020

Asigurarea unui
spa iu şcolar optim
(cl dire, mobilier)

Reabilitarea a 40 şcoli pân
la sfârşitul anului şcolar
2019-2020

Not de recep ie

Local, National,
UE

- inspectorul pentru
rromi

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

Participarea
mediatorilor la
cursurile organizate

Tabelul de
prezen
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 Înfiin area unor
- inspectorul pentru 2014-2020
Cunoasterea
Extinderea a 10 unit i
clase/grupede elevi
rromi
şcolare
din zone defavorizate
limbii standard
rromi c rora s li se
în perioada
rromani, a
predea limba rromani
2014-2020
tradi iilor si
obiceiurilor rrome

Plan de
scolarizare

National, UE

 Dotarea cu mobilier
şcolar modern, cu
finan are M.E.C.S. şi cu
contribu ia consiliilor
locale

- inspectorul şcolar
general

2014-2020

Asigurarea
condi iilor optime
pentru dispunerea mobilierului
în sala de clas în
func ie de nevoile
reale ale lec iei

Dotarea cu mobilier
modern a unor şcoli situate în
localit ile defavorizate pân
la sfârşitul anului şcolar 20192020

Lista de inventar

National, Local,
UE

 Confec ionarea
panourilor pentru
afişarea lucr rilor
elevilor

- directorul şcolii

2014-2020

Asigurarea
condi iilor optime
pentru expunerea
lucr rilor elevilor

Asigurarea în fiecare sal
de clas , a panourilor pentru
afişaj, pân la sfârşitul anului
şcolar 2014-2020

Observare

National, Local

OBIECTIV 2 Îmbun t irea calit ii înv

mântului din şcolile şi gr dini ele defavorizate situate în

localit i ale jude ului Caraş-Severin în

perioada 2014-2020 .
OBIECTIV SPECIFIC
OS.2.1.
Îmbun t irea condi iilor de desf şurare a procesului de
înv mânt prin reabilit ri, instala ii sanitare şi electrice, repara ii capitale,
dot ri cu mobilier şcolar, în unit i de înv mânt, în perioada 2014-2020.

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

INDICATORI AI SUCCESULUI
Reabilitarea a cel pu in 40 şcoli în perioada 2016-2020.
Extinderea a 10 unit i de înv

mânt pân la sfârşitul anului şcolar 2019-2020

Realizarea instala iilor sanitare şi electrice în 10 şcoli pân la sfârşitul anului
şcolar 2019-2020
Efectuarea repara iilor capitale în 20 şcoli pân la sfârşitul anului şcolar 20192020
Dotarea cu mobilier modern a 20 şcoli pân la sfârşitul anului şcolar 2019-2020
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OBIECTIV SPECIFIC
OS.2.2. Îmbun t irea preg tirii a cel pu in
copiilor de 3-5 ani , în perioada 2015-2020

PLAN DE ACTIVIT

I

 Organizarea , şi prin voluntariat ,
a unor grădiniţe de vară pentru
copiii care nu au frecventat
gr dini a şi care urmeaz s fie
înscrişi în clasa preg titoare. (
de c tre educatoare şi înv tori,
cu sprijinul preotului, al unor foşti
elevi , al unor mame – suport)

 Organizarea unor activit i
comune gr dini - şcoal

REPONSABILIT
ATEA

- Insp.
înv mânt
preprimar
- inspectorul
pentru rromi

80 % din

INDICATORI AI SUCCESULUI
num rul
Dobândirea deprinderilor de comunicare, cel pu in la nivel minimal, de
c tre cel pu in 80 % din copiii de 3-5 ani, în perioada 2015-2020

TERMEN

REZULTATELE
AŞTEPTATE ALE
ACTIVIT II

INDICATOR DE
VERIFICARE

MIJLOACE DE
VERIFICARE

Buget

Iunieaugust

Participarea copiilor
preşcolari la
cursurile grădiniţei
de vară

Cuprinderea în gr dini ele de
var a cel pu in 80% din
num rul copiilor de 3-5 ani
care nu au frecventat
gr dini a şi care urmeaz a fi
înscrişi în clasa preg titoare
(perioada 2015-2020)

Tabele de
prezen

Local, european

Dobândirea, cel pu in la
nivel minimal, a unor
deprinderi
necesare
parcurgerii
clasei
preg titoare de c tre cel
pu in 80 % din num rul
copiilor participan i la cursuri.

Testare informal

Local, european

Cunoaşterea de c tre fiecare
educatoare/ înv toare cel

Lista de prezen

Local, european

(anual)

- Directorii

- resp.comisiei

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

Semestrial Participarea
educatoarelor/

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT

II ROMILOR PENTRU PERIOADA 2015-2020

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CARAS-SEVERIN-BIROUL JUDETEAN PENTRU ROMI
înv torilor la
pu in a unei bune practici de
metodice
activit ile organizate îmbun t ire a deprinderilor
cu copiii la gr dini / de comunicare, în special
pentru copiii care nu cunosc
şcoal
limba român

OBIECTIV SPECIFIC

Chestionar

INDICATORI AI SUCCESULUI

Ob.2.3. Îmbun t irea anual a rezultatelor şcolare, pentru cel pu in 80 %
Creşterea promovabilit ii în şcolile defavorizate cu cel pu in 20 % în perioada 20152020,
comparativ cu perioada precedent
din num rul elevilor care provin din şcolile defavorizate, în perioada 2015Dobândirea deprinderilor de comunicare, citit-scris şi calcul matematic, cel pu in la
2020.
nivel minimal pentru aproximativ 80 % din num rul elevilor înscrişi, pân la sfârşitul
anului şcolar 2019-2020

PLAN DE ACTIVITATI

RESPONSABI

TERMEN

LITATEA
 Evaluarea copiilor cu
dificultati de invatare

- inspector înv mânt
special ca membru
al Comisiei de
expertiza

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

Anual

REZULTATELE
AŞTEPTATE ALE
ACTIVIT II

INDICATOR DE VERIFICARE

MIJLOACE DE
VERIFICARE

Buget

Stabilirea dificultatilor
de invatare si a
planurilor de
interventie
personalizata

Evaluarea tuturor copiilor cu
dificultati de invatare în
perioada 2014-2015 si 20142015

Lista copiilor

national
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 Elaborarea unor
- directorul scolii si
Adecvarea curriculum- Imbunatatirea rezultatelor scolare
Lunar
planuri de interventie
ului la nevoile
pentru fiecare copil cu
cadrele disdactice
personalizata.
dificultati de invatare in
individuale
perioada 2015-2020
 Organizarea
cursurilor remediale
pentru elevii care
întâmpin dificult i
de citit – scris,
comunicare şi calcul
matematic

S pt mâ
nal

- directorul şcolii
- insp.de specialitate
pentru înv mântul
primar

Participarea elevilor la
cursurile remediale,
câte 2 ore pe
s pt mân

- insp.pentru rromi

Fisa de progres
individual

national

Testul

national

Dobândirea deprinderilor de
citit-scris, comunicare şi calcul
matematic la nivel minimal de
c tre cel pu in 80% din num rul
elevilor participan i la cursurile
remediale, în perioada 20152020

OBIECTIV SPECIFIC

INDICATORI AI SUCCESULUI

OS 2.4. Îmbun t irea colabor rii şcolii cu comunitatea în cel pu in 11
Realizarea unor parteneriate între şcoal şi autorit ile locale în cel pu in 40 localit i,
localit i defavorizate ale jude ului Caras-Severin, pân la sfârşitul anului pân sfârşitul anului şcolar 2019-2020
şcolar 2019-2020

PLAN DE ACTIVIT

I

 Organizarea unor întâlniri cu
reprezentan ii comunit ii
(dispensar, biseric , poli ie,
prim rie, lideri rromi, p rin i etc.)
pentru identificarea problemelor

RESPONSA
BILITATEA
- directorul

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

TERMEN

REZULTATELE AŞTEPTATE
ALE ACTIVIT II

INDICATOR DE
VERIFICARE

MIJLOACE DE
VERIFICARE

Semestrial

Participarea reprezentan ilor
comunit ii la întâlnirile
organizate în vederea
identific rii problemelor
existente

Încheierea unor acorduri
de parteneriat comunitar în
cel pu in 40 localit i
defavorizate , pân la
sfârşitul anului şcolar
2019-2020

Liste de probleme
identificate

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT

Acord de
parteneriat
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Buget

local
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 Derularea unor proiecte cu
Implicarea cadrelor didactice
Derularea în cel pu in 30
Raport de
- consilierii Anual
sprijinul comunit ii :
şi elevilor în derularea
de şcoli a cel pu in un
evaluare
educativi
- ac iuni de caritate (sprijinirea
proiectelor în sprijinul
proiect în sprijinul
unor persoane aflate în
comunit ii
comunit ii în perioada
dificultate)
2015-2020
- ac iuni cu caracter ecologic
(Ziua culorii verzi) etc.

Derularea unor proiecte cu - consilierul
Activarea şi implicarea
Derularea în cel pu in 30
Rapoarte de
Anual
centrare pe şcoal , cu implicarea
membrilor comunit ii în
de şcoli a unui proiect
evaluare
educativ
comunit ii : educa ie pentru
ac iunile unor proiecte în
centrat pe şcoal , cu
s n tate, educa ie religioas ,
beneficiul elevilor
implicarea comunit ii, în
cultur şi tradi ie , recunoaşterea
perioada 2015-2020
identit ii rrome etc.
2.5. Participarea la cursurile de formare a unui num r de cel pu in 60-70 cadre didactice din cele existente în şcolile
defavorizate, pe perioada 2015-2020
PLAN DE ACTIVIT

I

RESPONSABILITATEA

 Organizarea unor ac iuni de
diseminare a bunelor practici
din şcolile incluse în
Proiectul „A doua şans ”
referitoare la stimularea frecven ei,
implicarea în via a şcolii, rela ia
şcoal – familie, rela ia şcoal –
comunitatea local , managementul
clasei, cursurile remediale
,abordarea curriculumului din
perspectiv intercultural , predarea
limbii rromani etc.

- inspector rromi
- echipa de proiect a
ISJ;

TERM
EN

2014 2020

REZULTATELE
AŞTEPTATE ALE
ACTIVIT II

INDICATOR DE
VERIFICARE

Prezen a inspectorilor,
directorilor şi a altor cadre
didactice

Participarea tuturor
inspectorilor şi a directorilor
la ac iuni de diseminare, în
perioada 2014 - 2020

MIJLOACE DE
VERIFICARE

Tabel de
prezen

- grupul de lucru al
fiec rei şcoli din
proiect

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT

II ROMILOR PENTRU PERIOADA 2015-2020

Local, national,
european

Local, national,
european

Buget

european

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CARAS-SEVERIN-BIROUL JUDETEAN PENTRU ROMI
 Organizarea unor schimburi de
-inspectorul pentru
Seme Informarea participan ilor
Cunoaşterea unor exemple
experien în şcolile incluse în
privind experien ele de
de bun practic de c tre
rromi;
strial
proiectul PHARE i POSDRU cu
succes ale proiectului
cadrele didactice din cel
cadre didactice din alte şcoli
- directorii şcolilor din
PHARE i POSDRU şi
pu in 30 de şcoli, pân la
defavorizate , pentru eviden ierea proiectul PHARE i
tehnicile utilizate în
sfârşitul anului şcolar 2019 unor experien e de succes ale
POSDRU
predarea limbii rromani, a
2020
proiectului
istoriei si traditiilor rromilor
- profesorii dirigin i ai

Chestionar

Local, national,
european

claselor de la” A
doua şans ”

 Organizarea unor cursuri de
formare pentru cadre didactice,
pe problematica şcolii inclusive/
limbii rromani ,abordarea
intercultural a curriculumului

- director CCD

 Selec ia unui num r de 3-4
persoane in vederea accesarii
unor burse , în scopul pred rii
limbii romani şi a istoriei şi
tradi iilor romilor în şcolile:
Special Reşi a, Moldova Nou ,
Oravi a, Bocşa.
 Organizarea unor schimburi de
experien cu cadrele didactice /
studen i cu burse Phare sau alt fel
de burse

Inspectorul

2014
–
2020

Participarea cadrelor
didactice şi directorilor la
cursurile organizate pe
problematica şcolii inclusive/
predarea limbii rromani

Formarea a cel pu in 150
de cadre didactice care
func ioneaz în localit ile
defavorizate, pân la
sfârşitul anului şcolar 2019 2020

Adeverin e de
participare la
curs

Local, national,
european

pentru

20142020

Participartea studen ilor la
cursurile facultatilor de profil

Inscrierea unui num r de 34 persoane rrome pentru
calificarea în predarea limbii
romani, în perioada 20142020

Adeverin a de
student

Local, national,
european

pentru

Seme Diseminarea unor practici
strial pozitive
2014 2020

Cunoaşterea unor exemple
de bun practic de c tre
cadrele didactice / studen ii
rromi din 6 şcoli ale
jude ului, în perioada 20142020

Tabel de
prezen

Local, national,
european

rromi

Inspectorul
rromi

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT
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OBIECTIV 3.Creşterea interesului fa de participarea la educa ie a cel pu in 75 % din num rul p rin ilor şi al elevilor, în perioada 2014-2020
OBIECTIV SPECIFIC
OS.3.1. Alfabetizarea a cel pu in 50 % din num rul p rin ilor / tinerilor
analfabe i din fiecare localitate defavorizat , pân la sfârşitul anului şcolar
2019 – 2020

PLAN DE ACTIVIT

I

REPONSABI-

TERMEN

REZULTATELE AŞTEPTATE
ALE ACTIVIT II

INDICATOR DE
VERIFICARE

În fiecare
ianuarie i
septembrie ale
fiecarui an

Întocmirea unor tabele cu
p rin ii /tinerii analfabe i care
doresc s participe la cursurile de
alfabetizare sau al i tineri din
localitate

Întocmirea de c tre
fiecare înv tor şi
profesor diriginte a unui
tabel cu persoanele
identificate, pân la 1
feb. Si 1 oct. ale
fiecarui an.

sâmb t sau în

Participarea p rin ilor/tinerilor
la cursuri la sfârşit de
s pt mân sau în vacan e

Formarea deprinderilor Testarea
informal a
de citit-scris, la nivelul
clasei a III-a, pentru cel participan ilor
pu in 50 % din nr.
p rin ilor/tinerilor
participan i pân la
sfârşitul anului şcolar
2019 - 2020

LITATEA
 Identificarea p rin ilor /
tinerilor analfabe i

- inspectorul pentru
înv mânt primar
-inspectorul pentru
rromi

INDICATORI AI SUCCESULUI
Dobândirea deprinderilor de scris-citit, la nivelul clasei a III-a, pentru cel pu in 50 %
din nr. p rin ilor analfabe i, pân la sfârşitul anului şcolar 2019 - 2020

- directorul şcolii
 Organizarea cursurilor de
alfabetizare prin
voluntariat, de c tre
înv torii din şcoal ( cu
sprijinul preotului, al unor
foşti elevi, al unor p rin i –
suport):
 Şcoala de sâmb ta
 Şcoala din vacan

-inspectorul pentru
înv mînt primar;
-inspectorul pentru
rromi;
- responsabilul
comisiei metodice a
înv torilor sau
directorul şcolii

perioada
vacan elor

 „Şcoala de sâmb t ”
 „Şcoala de var ”

MIJLOACE DE
VERIFICARE
Listele cu
persoanele
indentificate

( dac este o şcoal
STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT

II ROMILOR PENTRU PERIOADA 2015-2020

Buget

local

Local,
national,
european

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CARAS-SEVERIN-BIROUL JUDETEAN PENTRU ROMI
cu clasele I-IV)
 Organizarea unor activit i
comune p rin i-copii
 „Copiii şi p rin ii citesc
împreun ”

- responsabilul
comisiei metodice/
directorul şcolii I-IV

bisemestrial

Participarea p rin ilor la
activit i extraşcolare, al turi de
propriul copil, prin lucru în
pereche cu acesta

Participarea de 2 ori
pe semestru a cel pu in
50% din nr. p rin ilor
analfabe i la activit i
extraşcolare ce vizeaz
citit-scrisul

Tabel de
prezen

Local,
national,
european

Testarea
informal

OBIECTIV SPECIFIC
INDICATORI AI SUCCESULUI
OS.3.2. Dezvoltarea colabor rii şcoal -familie în şcolile defavorizate din jude ul
Participarea a cel pu in 75 % din nr. p rin ilor la activit i
şcolare/extraşcolare,
pân la sfârşitul anului şcolar 2019 - 2020
Caraş-Severin ,prin implicarea în activit ile şcolare şi extraşcolare organizate la
nivelul şcolii , a cel pu in 75 % din num rul p rin ilor , în perioada 2014-2020

PLAN DE ACTIVITA I

REPONSABI

TERMEN

LITATEA
 Organizarea unor cursuri de
consiliere pe teme de ed.
sanitar

 profesorul de
biologie
 directorul

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

REZULTATELE
AŞTEPTATE ALE
ACTIVIT II

INDICATOR DE VERIFICARE

MIJLOACE
DE
VERIFICARE

Informarea p rin ilor în

semestria leg tur cu cerin e de
igien corporal şi a
l
vestimenta iei elevilor

Participarea, o dat pe semestru, Lista de
la activit i de informare pe teme prezen
de ed. sanitar a cel pu in 75% din
nr. p rin ilor

 20142020

Îmbun t irea igienei pentru cel
pu in 75% din num rul elevilor ai
c ror p rin i au participat la
cursurile de consiliere

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT

Chestionar
pe baz de
interviu

II ROMILOR PENTRU PERIOADA 2015-2020

Buget

Local,
national,
european

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CARAS-SEVERIN-BIROUL JUDETEAN PENTRU ROMI
 Organizarea unor cursuri de
Solicitarea de c tre
Efectuarea temelor pentru acas
 directorul

consiliere pentru sprijinirea
permane p rin i a efectu rii de c tre de c tre cel pu in 75 % din
copiilor în efectuarea temelor
 responsabilul nt
copii a temelor pentru
nr.copiilor
pentru acas
comisiei
acas
metodice
 Organizarea unor întâlniri
individuale cu p rin ii (dup
orele de curs)

 Organizarea unor activit i de
consiliere a p rin ilor elevilor
clasei a VIII-a

 fiecare înv./
profesor
diriginte

 fiecare
profesor


bisemestrial

 anual

diriginte

Caietele de
teme

Local,
national,
european

local

Informarea p rin ilor
asupra rezultatelor şcolare
ale propriului copil şi a
comporta-mentului
acestuia

Participarea, de dou ori pe
semestru, a cel pu in 75 % din
nr. p rin ilor la întâlnirea cu
înv torul/dirigintele

 Graficul
întâlnirilor

Participarea p rin ilor la
întâlnirile de orientare
şcolar şi profesional a
elevilor de cls. a VIII- a

Implicarea pentru pentru
continuarea studiilor de c tre
propriii copii a cel pu in 75 % din
nr. p rin ilor

 Chestionar
/interviu

individuale

local

 directorul
 Organizarea unor întâlniri cu
persoane de succes din rândul
etniei

 directorul

Anual

Participarea p rin ilor la
întâlnire

Participarea o dat pe an la o
întâlnire cu o persoan de succes
de etnie rrom a cel putin 75% din
num rul p rin ilor .

 Consultarea p rin ilor şi a
elevilor în stabilirea şi alegerea
unor cursuri op ionale specifice
etniei rrome si a limbii romani

 directorul

Anual

Participarea p rin ilor la
luarea unei decizii
referitoare la cursul
op ional pentru care
opteaz

Participarea, în semestrul al IIlea, la întâlnirea pentru alegerea
disciplinei op ionale a cel pu in
75% din num rul p rin ilor

Semestri
al

Participarea p rin ilor la
lec ii / act. extraşcolare
pentru cunoaşterea

Participarea, anual, la 2-3 lec ii
şi activit i extraşcolare a cel pu in
60% din num rul p rin ilor .

 Desf şurarea unor lec ii/
activit i extraşcolare la care
particip şi p rin ii

şcolii

 responsabilul
comisiei
metodice

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT

Tabelul de
prezen a

Local,
national,
european

Proces- verbal

local

Tabel de
prezen

Local,
national,
european

II ROMILOR PENTRU PERIOADA 2015-2020

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CARAS-SEVERIN-BIROUL JUDETEAN PENTRU ROMI
progresului propriilor copii
 consilierul
educativ
 Organizarea unor activit i în
cadrul c rora p rin ii sunt
utiliza i ca persoane- resurs .

 directorul

Anual

Sprijinirea de c tre p rin i
a desf şur rii unor lec ii/
alte activit i

Utilizarea ca persoan resurs în
cadrul lec iilor sau al altor
activit i, la fiecare clas , a cel
pu in 4 p rin i în fiecare an şcolar

Listele cu
activit ile
sus inute de
p rin ii
resurs .

Local,
national,
european

 Organizarea unor activit i de
culegere a unor elemente de
obiceiuri şi tradi ii locale

 profesorii de
lb.rromani şi de
lb.român

2014 2020

Realizarea unei culegeri de Sprijinirea copiilor în culegerea
folclor, cu sprijinul p rin ilor elementelor de folclor specifice
etniei de c tre cel pu in 4 p rin i
din fiecare şcoal , perioada 20142020

Culegerea de
obiceiuri şi
tradi ii

Local,
national,
european

 Organizarea unor activit i
gospod reşti în şcoal

 directorul
şcolii

Anual

Prestarea unor munci de
îngrijire a spa iului şcolar

Lista cu p rin ii

Local,
national,
european

şcolii

OBIECTIV SPECIFIC
OS.3.3. Îmbun t irea particip rii la educa ie a copiilor din şcolile
defavorizate, prin reducerea cu 50 % a abandonului şcolar din fiecare şcoal
pân la sfârşitul anului şcolar 2019 – 2020

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

Participarea, o dat pe an, la
activitatea gospod reasc a cel
pu in 75% din nr. p rin ilor

INDICATORII AI SUCCESULUI
 Reducerea cu 50 % a abandonului şcolar din fiecare şcoal , pân la sfârşitul
anului şcolar 2019 - 2020

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT
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INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CARAS-SEVERIN-BIROUL JUDETEAN PENTRU ROMI
PLAN DE ACTIVIT

I

TERMEN

REZULTATELE
AŞTEPTATE
ALEACTIVIT II

Fiecare cadru
didactic

Permane
nt

Frecventarea şcolii
de c tre elevi

Diminuarea în fiecare şcoal a nr.de List anual
absen e cu cel pu in 25% anual în
de frecven
fiecare şcoal , pentru to i elevii care
absenteaz nemotivat, în perioada
2014 - 2020

local

Consilier
educativ

Lunar

Participarea copiilor
la activit i
extraşcolare

Participarea la activit i extraşcolare
a cel pu in 75 % din nr. copiilor

List de
prezen

Local, national,
european

Înv./profesor
diriginte

Periodic

Conştientizarea de
c tre elevi a
importan ei
frecvent rii cursurilor

Diminuarea nr. de absen e cu cel
pu in 25 % anual pentru fiecare elev
care absenteaz nemotivat, în
perioada 2014 - 2020

List anual
de frecven

local

RESPONSABILITATEA


Desf şurarea de c tre
cadrele didactice a unor
activit i / utilizarea unor
practici care s stimuleze
frecven a elevilor

Desf şurarea unor
activit i extraşcolare ce
prezint interes pentru copii
 Consilierea individual a
elevilor care absenteaz
nemotivat şi a p rin ilor
acestora

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

INDICATOR DE VERIFICARE

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT

MIJLOACE DE
VERIFICARE

II ROMILOR PENTRU PERIOADA 2015-2020

Buget

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CARAS-SEVERIN-BIROUL JUDETEAN PENTRU ROMI
OBIECTIV 4. Asigurarea desegreg rii în toate şcolile în care înva rromi, români şi alte etnii pân la sfârşitul anului şcolar 2019 - 2020
OBIECTIV SPECIFIC

INDICATORII AI SUCCESULUI

OS.4.1. Îmbun t irea capacit ii de rela ionare a familiilor de rromi
şi români din cel pu in 40-50 de şcoli ale jude ului Caraş-Severin, în
perioada 2014-2020

PLAN DE ACTIVIT

I

RESPON-

TERMEN

REZULTATELE
AŞTEPTATE ALE
ACTIVIT II

INDICATOR DE
VERIFICARE

Semestrial

Participarea p rintilor
la activitati
interculturale

Participarea cel pu in a
60% din num rul p rin ilor
la activit i interculturale,
în perioada 2014-2020

Periodic

Participarea p rin ilor
si a elevilor la
activit ile de
consiliere organizate

Participarea lunar , cel
pu in a 50 % din num rul
p rin ilor/ elevilor la
activit i de consiliere, în
perioada 2014 - 2020

Lunar

Prezen a copiilor la
activit i extraşcolare

Participarea lunar a cel
pu in 75% din numrul
elevilor la activit i
extraşcolare

SABILITATEA
 Organizarea unor activit i
interculturale cu p rin ii
români şi rromi ce provin din
sate care apar in aceleiaşi
comunit i

- directorii mediatorii şcolari
(unde sunt)

 Organizarea unor activit i de
consiliere a p rin ilor şi
elevilor în scopul accept rii
colectivelor multietnice

-Consilierul
educativ

 Organizarea unor activit i
extraşcolare cu copiii ce
provin din şcoli diferite ale
aceleiaşi comunit i, în
scopul form rii unor grupuri
de prieteni (români şi rromi)
care s fie înscrişi în
aceeaşi clas

-Consilierul
educativ

Mediatorul şcolar

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

Creşterea gradului de acceptare reciproc a elevilor rromi şi români în cel pu in 4050 şcoli defavorizate, pân la sfârşitul anului şcolar 2019-2020.

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT

MIJLOACE DE
VERIFICARE
Lista de prezen

Chestionar

Lista de prezen

II ROMILOR PENTRU PERIOADA 2015-2020

Buget

Local, national,
european

Local, national,
european

Local, national,
european

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CARAS-SEVERIN-BIROUL JUDETEAN PENTRU ROMI
 Vizitarea de c tre p rin i şi
IunieCunoaşterea de c tre Vizitarea viitoarei şcoli de
-Director
elevi rromi a unei şcoli de pe
elevii rromi şi p rin ii
c tre cel pu in 80% din
august
-Mediator
raza localit ii, unde
acestora a şcolii în
elevii şi p rin ii romi, pân
urmeaz s înve e
(anual)
care urmeaz s
la începutul fiec rui an
înve e
şcolar.

OBIECTIV SPECIFIC

Local, national,
european

INDICATORI AI SUCCESULUI

OS.4.2. Constituirea tuturor claselor preg titoare şi a V-a pe principiul
desegreg rii,în şcolile nesegregate reziden ial, începând cu anul şcolar 2014-2015

PLAN DE ACTIVIT

Lista cu p rin ii/
elevii care
viziteaz viitoarea
şcoal

I

RESPONSABILITATEA

 Organizarea unor activit i
de informare a directorilor
de şcoli

-Inspectorul
general Inspectorul
pentru rromi

 Repartizarea pe clase a
copiilor rromi şi români,
inând seama de
particularit ile
psihoindividuale

-Directorul

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

Desegregarea tuturor claselor din şcolile nesegregate reziden ial,
pân la sfârşitul anului şcolar 2019 - 2020

TERMEN

REZULTATE ASTEPTATE
ALE ACTIVIT II

INDICATOR DE
VERIFICARE

Luna mai
a fiec rui
an

Participarea directorilor la
activitatea de informare (
pentru cunoaşterea notific rii
nr. 29323 din 20.04.2004
privind asigurarea
desegreg rii)

Cunoaşterea de c tre to i
directorii de şcoli a
con inutului notific rii privind
desegregarea.

Lista de
prezen

local

August

Asigurarea unei repartiz ri
echilibrate a elevilor prin
includerea în aceeaşi clas ,
atât a elevilor români , cât şi
a celor rromi

Crearea tuturor claselor
preg titoare şi a V-a în
şcolile nesegregate
reziden ial din judetul CS
pe principiul desegreg rii, în
perioada 2012-2020

Cataloagele

local

(anual)

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT

MIJLOACE DE
VERIFICARE

II ROMILOR PENTRU PERIOADA 2015-2020

Buget

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CARAS-SEVERIN-BIROUL JUDETEAN PENTRU ROMI
Obiectiv 5. Identificarea nevoilor de educare a grupurilor dezvantajate i cre terea accesului la educa ie a acestora
PLAN DE ACTIVIT

I

 Crearea unor instrumente
de identificare i evaluare a
nevoilor educa ionale i
socio-culturale i a riscurilor
aferente pentru grupurile
dezavantajate
 Constituirea la nivel
jude ean a unui grup de
sprijin pentru îmbun t irea
accesului la educa ia a
grupurilor dezavantajate
 Dezvoltarea serviciilor de
prevenire a separ rii
copilului de familie si
asigurarea cre terii si
educarii acestuia in cadrul
comunitatii si instruirea
personalului aferent

RESPONSABILITATEA

TERMEN

REZULTATE ASTEPTATE
ALE ACTIVIT II

-ISJ, CJDGASPC,

Sept.
2020

Instrumente eficiente

ISJ, CJDGASPC

Sept.

Grup efficient

INDICATOR DE
VERIFICARE

MIJLOACE DE
VERIFICARE

Buget

Documente
aferente

local

Dsipozi ie ISJ i DGASPC

PV intâlniri

Local

Nr. de copii pentru care se
face prevenire precum si nr.
de copii reintegra i in familie

Rapoarte
local
anuale, statistici

Nr. cazuri identificate

2020

CJ-DGASPC

2020

Scaderea numnarului de
copii abandonati precum si
cresterea numarului de
servicii de consiliere oferite

Sanatate
OBIECTIV SPECIFIC
OS.1. Cresterea numarului de mediatori sanitari care lucreaza in comunitatile
de romi din judetul Caras-Severin

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

INDICATORI AI SUCCESULUI
Angajarea unui numar de127 mediatori sanitari in Judetul Caras Severin in Resita,
Caransebes, Moldova Noua, Dognecea, Ticvaniu Mare, Baile Herculane, Otelu
Rosu, Berliste pana in 2020
Formarea unui numar de 10 mediatori sanitari pana in 2020

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT

II ROMILOR PENTRU PERIOADA 2015-2020

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CARAS-SEVERIN-BIROUL JUDETEAN PENTRU ROMI

PLAN DE ACTIVIT

I

 Angajarea unui numar de 12 mediatori
sanitari in Judetul Caras Severin in
Resita, Caransebes, Moldova Noua,
Dognecea, Ticvaniu Mare, Baile
Herculane, Otelu Rosu, Berliste pana in
2020
 Formarea unui numar de 10 mediatori
sanitari pana in 2014

RESPONSABILITATEA

TERMEN

REZULTATE
ASTEPTATE ALE
ACTIVIT II

INDICATOR DE
VERIFICARE

MIJLOACE
DE
VERIFICARE

-DSP, Autoritati
locale, ONG

Pana in
2020

Imbunatatirea accesului
la servicii medicale a
etnicilor romi

12 mediatori
angajati

Contractele de
munca ale
mediatorilor

National si local

DSP ONG

Pana in
2020

Calificarea mediatorilor
sanitari

10 mediatori
sanitari formati

certificatele

National, Local sau
international

Buget

OBIECTIV SPECIFIC
INDICATORI AI SUCCESULUI
OS.2. Îmbun t irea accesului cet enilor români apar inând minorit ii rome, Cuprinderea unui numar de cel putin 1000 de persoane de etnie roma in evidentele DSP
pana in 2020
inclusiv al celor din comunit ile tradi ionale rome, la serviciile de s n tate de
Informarea unui numar de cel putin 10000 de persoane in legatura cu obtinerea calitatii
baz , preventive i curative, integrate i de calitate
de asigurat pana in 2020

PLAN DE ACTIVIT

I

 Cuprinderea unui numar de
cel putin 1000 de persoane
de etnie roma in evidentele
DSP pana in 2020

RESPONSABILITATEA

TERMEN

-DSP, Autoritati
locale, ONG

Pana in
2020

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

REZULTATE ASTEPTATE
ALE ACTIVIT II
Imbunatatirea accesului la
servicii medicale a etnicilor
romi

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT

INDICATOR DE
VERIFICARE
Numar de persoane
asigurate

MIJLOACE DE
VERIFICARE
Baza de date
DSP

II ROMILOR PENTRU PERIOADA 2015-2020

Buget

European,
National si local

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CARAS-SEVERIN-BIROUL JUDETEAN PENTRU ROMI
 Informarea unui numar de
Pana in Informarea a 10000 de romi
Numar de campanii de
DSP
cel putin 10000 de persoane
2020
informare organizate
ONG
in legatura cu obtinerea
calitatii de asigurat pana in
2020


Asigurarea suportului
metodologic de c tre
autorit ile centrale i regionale
prin evaluarea periodic a
func ion rii sistemului de
servicii integrate.

- Institu ii publice
de
specialitate/CJ/A
PL/ONG.

 Înfiin area/Extinderea la
nivel na ional a re elei de
centre comunitare care
furnizeaz servicii de baz
integrate.

- CJ/APL,
institu ii publice
de specialitate,
ONG.

 Dezvoltarea capacit ii
institu ionale a furnizorilor de
servicii de s n tate la nivel
comunitar prin elaborarea de
insrumente de lucru în
sistem integrat, ghiduri i

- Institu ii publice
de
specialitate/CJ/A
PL/ONG.

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

2016
2020

2020

2016
2020

Num rul edin elor grupului
permanent jude ean;
Num rul ac iunilor de
evaluare i monitorizare a
serviciilor de asisten
comunitar integrat .

- Consituirea unui grup de
lucru permanent la nivel
jude ean i definirea unui
plan de monitorizare i
evaluare.

Crearea unui centru
comunitar de servicii medicosociale de baz integrate.

- Elaborarea unor instrumente
de lucru în sistem integrat,
ghiduri i protocoale de
practic .

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT

Num rul beneficiarilor
centrului comunitar de
servicii medico-sociale de
baz integrate.

Num rul de instrumente de
lucru elaborate.

Listele de
prezenta la
intalnirile de
informare

National, Local
sau
international

Procesele
verbale de
edin ale
grupului de
lucru
permanent
jude ean;
Cel pu in trei
rapoarte anuale
de evaluare a
asisten ei
comunitare
integrate (2016,
2018, 20120).
Documentele
de organizare i
func ionare a
centrului.

Buget na ional,
bugete locale,
fonduri
europene,
UNICEF.

Instrumentele
de lucru,
ghidurile i
protocoalele de
practic .

II ROMILOR PENTRU PERIOADA 2015-2020

Buget na ional,
Mecanism
Financiar
Elve ian,
Mecanism
Financiar
Norvegian RO
19, Fonduri
Europene
Buget na ional,
Mecanism
Financiar
Elve ian,
Mecanism
Financiar

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CARAS-SEVERIN-BIROUL JUDETEAN PENTRU ROMI
protocoale de practic .

Norvegian RO
19, Fonduri
Europene.

OBIECTIV SPECIFIC
INDICATORI AI SUCCESULUI
OS.3. Reducerea riscurilor i prevenirea îmboln virilor asociate modelelor Cre terea num rului de beneficiari ai programelor de preven ie în domeniu i
de mortalitate i morbiditate prevalente în rândul popula iei rome.
ameliorarea calit ii serviciilor de s n tate

PLAN DE ACTIVIT


I

Dezvoltarea de parteneriate
între structurile deconcentrate
ale MS în teritoriu, autorit i
publice locale i societatea
civil în domeniul promov rii
s n t ii i implementarea de
programe i proiecte în acest
domeniu.
 Informarea i consilierea
femeilor i fetelor rome privind
s n tatea reproducerii, riscurile
asociate mariajelor timpurii,
s n tatea mamei i copilului,
prevenirea i combaterea
violen ei domestice i a
traficului de persoane.
 Cre tea capacit ii
personalului din re eaua
comunitar în domeniul
s n t ii reproducerii, s n t ii

RESPONSABILITATEA

TERMEN

REZULTATE ASTEPTATE
ALE ACTIVIT II

INDICATOR DE
VERIFICARE

MIJLOACE DE
VERIFICARE

Buget

a. CJ/structuri
2016deconcentrate.
2020
b. APL/institu ii
publice de
specialitate/ONG
.

Încheierea de parteneriate
între factorii implica i.

Num rul de parteneriate
încheiate.

Parteneriatele
încheiate.

Buget na ional
i Fonduri
europene.

a. CJ/structuri de 2016 specialitate,
2020
b. APL/institu ii
publice de
specialitate/ONG
.

Majorarea num rului de
persoane informate i
consiliate.

Num rul de persoane
informate i consiliate.

Documentele
care atest
informarea i
consilierea
beneficiarilor.

Buget na ional
bugete locale i
Fonduri
europene.

a. CJ/structuri de 2016 specialitate,
2020
b. APL/institu ii

Cre terea num rului de
furnizori de servicii
instrui i/forma i.

Num rul furnizorilor de
servicii instrui i/forma i.

Documentele
care atest
derularea

Buget na ional,
local i Fonduri
europene.

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT

II ROMILOR PENTRU PERIOADA 2015-2020

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CARAS-SEVERIN-BIROUL JUDETEAN PENTRU ROMI
publice de
specialitate/ONG
.

mamei i copilului.

OBIECTIV SPECIFIC
OS.4. Creşterea capacit ii institu ionale a autorit ilor publice locale în
procesul de identificare a nevoilor de s n tate, dezvoltare şi implementare a
programelor/interven iilor de s n tate adresate comunit ilor cu romi,
monitorizarea şi evaluarea acestora;

PLAN DE ACTIVIT

I

RESPONSABILITATEA

TERM
EN

activit ii de
instruire/formar
e.

INDICATORI AI SUCCESULUI
Cuprinderea unui numar de cel putin 1000 de persoane de etnie roma in evidentele DSP
pana in 2020
Informarea unui numar de cel putin 10000 de persoane in legatura cu obtinerea calitatii
de asigurat pana in 2020

REZULTATE ASTEPTATE
ALE ACTIVIT II

INDICATOR DE
VERIFICARE

MIJLOACE DE
VERIFICARE

Buget

 Cuprinderea unui numar de
cel putin 1000 de persoane
de etnie roma in evidentele
DSP pana in 2020

-DSP, Autoritati
locale, ONG

Pana in Imbunatatirea accesului la
2020 servicii medicale a etnicilor
romi

Numar de persoane
asigurate

Baza de date
DSP

European,
National si local

 Informarea unui numar de
cel putin 10000 de persoane
in legatura cu obtinerea
calitatii de asigurat pana in
2020

DSP

Pana in Informarea a 10000 de romi
2020

Numar de campanii de
informare organizate

Listele de
prezenta la
intalnirile de
informare

National, Local
sau
international

ONG

Eviden ele i
documentele
specifice ale
fiec rui serviciu
comunitar
integrat.
 Elaborarea i implementarea
a. CJ/APL/
2016 Elaborarea planurilor locale Num rul planurilor de
Planurile de
STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT II ROMILOR PENTRU PERIOADA 2015-2020


Identificarea/cartografierea
nevoilor medico - sociale ale
popula iei cu risc atât în
mediul urban cât i în mediul
rural.

a. Structuri de
specialitate;
b. CJ/APL/ONG.

2016 2020

Cre terea num rului de
beneficiari/serviciu comunitar
integrat.

Num rul de beneficiari ai
fiec rui serviciu comunitar
integrat.

Buget na ional,
bugete locale i
Fonduri
europene.
Buget na ional,

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CARAS-SEVERIN-BIROUL JUDETEAN PENTRU ROMI
structuri de
2020
de s n tate,
s n tate elaborate
specialitate;
Elaborarea planurilor
(jude ene i locale).
b. institu ii
jude ene de s n tate.
publice de
specialitate/ONG.
 Furnizarea de asisten
a. Structuri de
2016 - Implementarea planurilor de Num rul m surilor realizate
tehnic pentru elaborarea i
specialitate;
2020
s n tate (jude ene i locale). conform planurilor de
implementarea planurilor de
b. CJ/APL/ institu ii
s n tate (jude ene i
s n tate.
publice de
locale).
specialitate/ONG.
de planuri de s n tate locale,
jude ene i regionale de
s n tate adaptate specificului
fiec rei comunit i.

 Consolidarea capacit ii
autorit ilor locale pentru
recunoa terea i reac ia la
problemele de s n tate ale
romilor/alte grupuri vulnerabile
i formarea acestora în
accesarea fondurilor europene
în acest scop.

- CJ/APL/institu ii
publice de
specialitate/ONG.

2020

Cre terea num rului de
reprezentan i ai APL forma i
pentru accesarea de fonduri
externe destinate comunit ii
cu popula ie vulnerabil
(inclusiv rom ).

 Elaborarea de instrumente
standardizate de
analiz /colectare/date
planificare /comunicare între
autorit ile publice locale i
centrale implicate în
monitorizarea s n t ii romilor.

- CJ/APL/institu ii
publice de
specialitate/ONG.

2020

Elaborarea unor rapoarte de
cercetare privind s n tatea
romilor.

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT

s n tate
elaborate
(jude ene i
locale).

Documentele
întocmite
pentru
realizarea
m surilor din
planurile de
s n tate
(jude ene i
locale).
Num rul de salaria i forma i. Documentele
pe baza c rora
s-a realizat
formarea pentru
accesarea de
fonduri externe
destinate
comunit ii cu
popula ie
vulnerabil
(inclusiv rom ).
Num rul rapoartelor de
Rapoartele de
cercetare întocmite.
cercetare
întocmite.

II ROMILOR PENTRU PERIOADA 2015-2020

bugete locale i
Fonduri
europene.
Buget na ional,
bugete locale i
Fonduri
europene.

Buget na ional,
bugete locale i
Fonduri
europene.

Buget na ional,
bugete locale,
Fonduri
Europene,
Mecanism
Financiar
Norvegian RO
19.

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CARAS-SEVERIN-BIROUL JUDETEAN PENTRU ROMI

OBIECTIV SPECIFIC
INDICATORI AI SUCCESULUI
Cresterea gradului de informare a membrilor comunitatilor de romi in Organizarea a cel putin o campanie de informare anual pana in 2020
Informarea unui numar de cel putin 10000 de persoane in legatura cu cu serviciile
legatura cu serviciile medicale, educatie sexuala, planing familial, normelor de
medicale, educatie sexuala, planing familial, normelor de igiena pana la sfarsitul
igiena
anului 2020

OS.5.

PLAN DE ACTIVIT

I

RESPONSABILITATEA

TERMEN

REZULTATE ASTEPTATE
ALE ACTIVIT II

INDICATOR DE
VERIFICARE

MIJLOACE DE
VERIFICARE

Buget

 Organizarea a cel putin o
campanie de informare anual
pana in 2020

-DSP,
Autoritati
locale, ONG

Pana in
2020

Cresterea gradului de
informare al romilor

Numar de campanii de
informare organizate

Rapoartele
campaniilor

European,
National si local

 Informarea unui numar de cel
putin 10000 de persoane in
legatura cu cu serviciile
medicale, educatie sexuala,
planing familial, normelor de
igiena pana la sfarsitul anului
2020

DSP

Pana in
2020

Informarea a 10000 de romi

Numar de campanii de
informare organizate

Listele de
prezenta la
intalnirile de
informare

National, Local
sau
international

ONG

OBIECTIV SPECIFIC

INDICATORI AI SUCCESULUI

O.S.6 Prevenirea discrimin rii cet enilor români apar inând minorit ii rome care Func ionarea unei linii verzi de sesizare a discrimin rii romilor.
acceseaz serviciile de s n tate.

PLAN DE ACTIVIT

I

RESPONSABILITA
TEA

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

TERMEN

REZULTATE
A TEPTATE ALE
ACTIVIT II

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT

INDICATOR DE
VERIFICARE

MIJLOACE DE
VERIFICARE

II ROMILOR PENTRU PERIOADA 2015-2020

BUGET

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CARAS-SEVERIN-BIROUL JUDETEAN PENTRU ROMI
 Înfiin area liniei verzi de
- CJ/APL
2020
Înfiin area unei linii
Func ionarea liniei
sesizare a discrimin rii
verzi pentru sesizarea verzi pentru sesizarea
pacien ilor romi care acceseaz
cazurilor de
cazurilor de
serviciile de s n tate, de c tre
discriminare a
discriminare a
fiecare consiliu jude ean.
pacien ilor romi.
pacien ilor romi.

Documentele care
atest accesarea i
utilizarea liniei verzi
pentru sesizarea
cazurilor de
discriminare a
pacien ilor romi.

Buget na ional, bugete
locale i Fonduri
europene.

CULTUR
OBIECTIV SPECIFIC

INDICATORI AI SUCCESULUI

O.S.1 Ini ierea unor proiecte culturale, referitoare la patrimoniul cultural al romilor. Derularea de activit i care vizeaz promovarea patrimoniului cultural al romilor.

PLAN DE ACTIVIT

I

RESPONSABILITA
TEA

TERMEN

REZULTATE
A TEPTATE ALE
ACTIVIT II

INDICATOR DE
VERIFICARE

MIJLOACE DE
VERIFICARE

BUGET

Num rul de târguri
organizate.

Documentele care
atest organizarea
târgurilor.

În limita bugetelor
aprobate pentru
institu iile responsabile.



Organizarea de târguri de
me te uguri tradi ionale ale
romilor, a unor galerii de art
tradi ional rom cu ateliere
demonstrative i spa ii
comerciale.

- CJ prin muzeele
subordonate.

2016-2020

Realizarea de târguri.



Cursuri de formare
/perfec ionare pentru
me te ugarii romi, în vederea
moderniz rii tehnicilor de lucru
i a dezvolt rii de produs.

- CJ prin muzeele
subordonate.

2016-2020

Realizarea de cursuri Realizarea unui
de
curs/semestru;
formare/perfec ionare. Num rul de cursan i
forma i (cel pu in
20/serie).

- Documentele care
atest organizarea
cursurilor
- Documentele care
atest absolvirea
cursurilor de c tre
beneficiari.

În limita bugetelor
aprobate pentru
institu iile responsabile.

 Organizarea de concursuri de - CJ prin muzeele
me te uguri tradi ionale rome i subordonate.

2016-2020

Realizarea unor
concursuri.

Documentele care
atest organizarea

În limita bugetelor
aprobate pentru

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT

Organizarea unui
concurs/semestru.

II ROMILOR PENTRU PERIOADA 2015-2020
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concursurilor i
desemnarea
câ tig torilor.

expozi ii, premierea i
expunerea celor mai bune
lucr ri

institu iile responsabile.

 Program na ional de cercetare
a arhivelor na ionale i locale
pentru crearea patrimoniului
unui Centru Na ional de
Documentare despre Romi.

- CJ prin muzeele 2016-2020
subordonate,
centrele jude ene
de promovare i
conservare a
culturii tradi ionale.

Implementarea la
nivelul jude ului a
proiectelor aprobate
prin programul
na ional.

Num rul proiectelor Documentele care În limita bugetelor
implementate la nivel atest implementarea aprobate pentru
jude ean.
proiectelor.
institu iile responsabile.



Program na ional de
cercetare a comunit ilor de
romi ( neamuri, meserii,
obiceiuri i tradi ii, graiuri etc.)

- CJ prin muzeele 2016-20120
subordonate,
centrele jude ene
de promovare i
conservare a
culturii tradi ionale.

Implementarea la
nivelul jude ului a
proiectelor aprobate
prin programul
na ional.

Implementarea a cel
pu in dou proiecte.

Documentele care În limita bugetelor
atest implementarea aprobate pentru
proiectelor.
institu iile responsabile.



Elaborarea i publicarea, în
tiraj de mas a unor serii de
volume despre istoria i cultura
romilor, inclusiv culegeri de
folclor i beletristic în limba
romani.

- CJ prin muzeele 2016-20120
subordonate,
centrele jude ene
de promovare i
conservare a
culturii tradi ionale.

Publicarea de c r i
referitoare la etnia
rom .

Num rul c r ilor
publicate referitoare
la etnia rom .

C r ile publicate.

 Amplasarea de pl ci
memoriale referitoare la
personalit i rome i la
momente din istoria i cultura
romilor.

- CJ prin muzeele 2016-20120
subordonate,
centrele jude ene
de promovare i
conservare a
culturii tradi ionale.

Promovarea istoriei
Num rul pl cilor
Pl cile memoriale
romilor prin
memoriale amplasate. amplasate.
amplasarea unor pl ci
memoriale.

În limita bugetelor
aprobate pentru
institu iile responsabile.

 Monumente de for public
referitoare la istoria i cultura
romilor.

- CJ prin muzeele
subordonate
centrele jude ene
de promovare i
conservare a

Amplasarea de
Num rul de
monumente
monumente
referitoare la istoria i amplasate.
cultura romilor.

În limita bugetelor
aprobate pentru
institu iile responsabile.

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

2016-20120

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT

Monumentele
amplasate.

II ROMILOR PENTRU PERIOADA 2015-2020

În limita bugetelor
aprobate pentru
institu iile responsabile.
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culturii tradi ionale.


Programe culturale rome la
nivel local, în comunit i de
romi.

- CJ prin muzeele 2016-20120
subordonate,
centrele jude ene
de promovare i
conservare a
culturii tradi ionale.

Realizarea de
programe culturale
implementate.

Num rul de programe Documentele care
În limita bugetelor
culturale
atest implementarea aprobate pentru
implementate.
de programe
institu iile responsabile.
culturale.

Locuire
OBIECTIV SPECIFIC
INDICATORI AI SUCCESULUI
OS.1 Constructia unui numar de 100 de locuinte sociale pentru romi pana Reducerea numarului de romi care nu au locuinte si locuiesc un locuinte
supraaglomerate pana in 2020
la sfarsitul anului 2020

PLAN DE ACTIVIT

I

 Reducerea numarului de romi
care nu au locuinte si locuiesc
un locuinte supraaglomerate
pana in 2020

RESPONSABILITATEA
-Autoritati
locale si
nationale

TERMEN

Pana in
2020

REZULTATE ASTEPTATE
ALE ACTIVIT II
Darea in folosinta a 100 de
locuinte sociale pentru
familiile de romi

INDICATOR DE
VERIFICARE
Numarul de locuinte
construite

MIJLOACE DE
VERIFICARE
Contractele
incheiete intre
locatari si
autoritati

Buget

European,
National si local

OBIECTIV SPECIFIC
INDICATORI AI SUCCESULUI
Reabilitarea unui numar de 100 de locuinte in care traiesc romi pana la Reducerea numarului de locuinte degradate in care locuiesc persoane de etnie
roma pana in 2020
sfarsitul anului 2020

OS.2

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT
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PLAN DE ACTIVIT

I

 Reducerea numarului de
locuinte degradate in care
locuiesc persoane de etnie
roma pana in 2020

RESPONSABILITATE
A
-Autoritati
locale si
nationale

TERMEN

Pana in
2020

REZULTATE ASTEPTATE
ALE ACTIVIT II

INDICATOR DE
VERIFICARE

Reabilitarea de locuinte in
Numarul de locuinte
care locuiesc familiile de romi reabilitate

MIJLOACE DE
VERIFICARE

Contractele incheiete
intre locatari si
autoritati

Buget

European,
National si
local

OBIECTIV SPECIFIC
INDICATORI AI SUCCESULUI
OS.3 Reabilitarea infrastructurii de drumuri de acces in comunitatile de romi din judetul Caras Reabilitarea unor drumuri in Judetul Caras Severin pana in 2020
Severin pana la sfarsitul anului 2020

PLAN DE ACTIVIT

I

 Reabilitarea unor drumuri in
Judetul Caras Severin pana in
2020

RESPONSABILITATEA
-Autoritati
locale si
nationale

TERMEN

Pana in
2020

REZULTATE ASTEPTATE
ALE ACTIVIT II
Fluidizarea circula iei

INDICATOR DE
VERIFICARE

MIJLOACE DE
VERIFICARE

Drumurile construite

Datele autoritatilor
locale si judetene

Buget

European,
National si local

OBIECTIV SPECIFIC
INDICATORI AI SUCCESULUI
OS.4 Cresterea cu 5% a numarului locuintelor locuite de romi care sunt conectate Conectarea la reteau de apa si canal a locuintelor de romi din judetul Caras Severin
pana in 2020
la apa curenta, canalizare pana in 2020

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT
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PLAN DE ACTIVIT

I

RESPONSABILITATEA

 Conectarea la reteau de apa si -Autoritati
canal a locuintelor de romi din locale si
judetul Caras Severin pana in nationale
2020
AQUA CARAS

TERMEN

Pana in
2020

REZULTATE ASTEPTATE
ALE ACTIVIT II
Conectarea la reteaua de
apa si canal si extinderea
acestor retelke pana in
comunitatea de romi

OBIECTIV SPECIFIC
OS.5 Conectarea la energie electrica a locuintelor locuite de romi pana in 2020

PLAN DE ACTIVIT
 Conectare la reteaua de
energie electrica

I

RESPONSABILITATEA
-Autoritati
locale si
nationale

INDICATOR DE
VERIFICARE
Numarul de locuinte
conectate la apa si canal

MIJLOACE DE
VERIFICARE
Datele AQUA
CARAS

Buget

European,
National si local

INDICATORI AI SUCCESULUI
Nr.locuin e conectate la energie electrica pana in 2020

TERMEN

REZULTATE ASTEPTATE
ALE ACTIVIT II

INDICATOR DE
VERIFICARE

Pana in
2020

Eliminarea lipsei de energie
electrica in locuintele romilor

Numar de locuinte conecate
la energie electrica

MIJLOACE DE
VERIFICARE
Datele ENEL

Buget

European,
National si local

Ocupare

OS.1
2020

OBIECTIV SPECIFIC
INDICATORI AI SUCCESULUI
Crestea gradului de calificare a etnicilor romi din judetul Caras Severin pana in Organizarea a cel putin unui curs de calificare anual dedicat romilor pana in
2020
Organizarea unor campanii de informare anuale pana in 2017 legate de
oportunitatile de calificare existente pe piata
STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT
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PLAN DE ACTIVIT

I

TERMEN

REZULTATE ASTEPTATE
ALE ACTIVIT II

 Organizarea a cel putin un
-AJOFM, ONG
curs de calificare anual dedicat
romilor pana in 2020

Pana in
2020
anual

Organizarea a cel putin unui
curs anual

 Organizarea unor campanii de
informare anuale pana in 2015
legate de oportunitatile de
calificare existente pe piata

Pana in
2020anu
al

Organizarea a cel putin trei
campanii de informare

OS.2

RESPONSABILITATEA

AJOFM, ONG

INDICATOR DE
VERIFICARE

MIJLOACE DE
VERIFICARE

Buget

Numar de persoane
calificate

Certificatele de
calificare

European,
National si local

Numar de campanii
informate

Datele AJOFM
si ONG

European,
National si local

OBIECTIV SPECIFIC
INDICATORI AI SUCCESULUI
Dezvoltarea a 5 intreprinderi de economie sociala care sa ofere locuri de munca Infiintarea a cel putin 5 intreprinderi sociale cu angajati romi pana in 2020

etnicilor romi din judetul Caras Severin pana in 2020

PLAN DE ACTIVIT

I

 Infiintarea a cel putin 5
intreprinderi sociale cu
angajati romi pana in 2020

Organizarea unor campanii de informare anuale pana in 2020 legate de
economia sociala si intreprinderile de economie sociala

RESPONSABILITATEA

TERMEN

-AJOFM,
ONG, autoritati
publice

Pana in
2020

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

REZULTATE ASTEPTATE
ALE ACTIVIT II
Infiintarea a cel putin 25 de
locuri de munca

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT

INDICATOR DE
VERIFICARE
Numar de intreprinderi de
economie sociala infiintate

MIJLOACE DE
VERIFICARE
Documentele
de infiintare

II ROMILOR PENTRU PERIOADA 2015-2020

Buget

European,
National si local

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CARAS-SEVERIN-BIROUL JUDETEAN PENTRU ROMI
 Organizarea unor campanii de AJOFM, ONG
Pana in Organizarea de campanii de Numar de persoane
informare anuale pana in 2020
2020
informare anuale
informate
legate de economia sociala si
anual
intreprinderile de economie
sociala

Datele AJOFM
si ONG

European,
National si local

OBIECTIV SPECIFIC
INDICATORI AI SUCCESULUI
OS.3 Cresterea accesului pe piata muncii a etnicilor romi din judetul Caras severin pana Organizarea unor burse ale locurilor de munca anuale pana in 2020 la nivel
judetean si local
in 2017
Oferirea de informatii in vederea angajarii romilor din comunitati prin intalniri
periodice, semestriale pana in 2020
Organizarea unor intalniri anuale cu angajatorii pentru a promova ideea
angajarii romilor pana in 2020

PLAN DE ACTIVIT

I

RESPONSABILITATEA

TERMEN

REZULTATE ASTEPTATE
ALE ACTIVIT II

 Organizarea unor burse ale
locurilor de munca anuale
pana in 2020 la nivel judetean
si local
 Oferirea de informatii in
vederea angajarii romilor din
comunitati prin intalniri
periodice, semestriale pana in
2020economie sociala

-AJOFM,
ONG, autoritati
publice locale

Pana in
2020
anual

Angajarea a cel putin 200 de
persoane

Pana in Organizarea de campanii de
2020
informare anuale
semestria
l

 Organizarea unor intalniri
anuale cu angajatorii pentru a
promova ideea angajarii
romilor pana in 2020

- AJOFM,
ONG, autoritati
publice locale

AJOFM, ONG

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

Pana in
2020
anual

Organizarea a cel putin unei
intalniri anuale

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT

INDICATOR DE
VERIFICARE

MIJLOACE DE
VERIFICARE

Buget

Numar de persoane
angajate

Date AJOFM si
ONG

European,
National si local

Numar de persoane
informate

Datele AJOFM
si ONG

European,
National si local

Numar de agenti economici
prezenti

Liste de
prezenta

European,
National si local

II ROMILOR PENTRU PERIOADA 2015-2020

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CARAS-SEVERIN-BIROUL JUDETEAN PENTRU ROMI
Justi ie i ordine public
PLAN DE ACTIVIT

I

RESPONSABILITATEA

TERMEN

REZULTATE ASTEPTATE
ALE ACTIVIT II

INDICATOR DE
VERIFICARE

MIJLOACE DE
VERIFICARE

Buget

 Organizarea unor campanii de Inspectoratul
promovare i respectare a
jude ean de
drepturilor i libert ilor
poli ie, CNCD
fundamentale i a drepturlui la
nediscriminare

Pana in
2020
annual in
localitati
de etnie
roma

Cre terea gradului de
informare cu privire la
drepturile cetattenesti

Num r persoane informate

Liste prezen ,
documente
relevante ale
campaniilor

Buget de stat

 Derulare sesiuni de informare
a liderilor romi, ONG i institu ii
publice ptr. Identificarea i
solu ionarea cazurilor de
discriminare
 Ini iereasi desfasurarea unor
campanii de educa ie juridic
i de prevenirea a infractiunilor
cu violenta in randul populatiei
de etnie roma
 Continuarea m surilor
afirmative în procesul de
recrutare a cet enilor români
apar inând minorit ii rome în
cadrul Poli iei Române i a
Jandarmeriei

Inspectoratul
jude ean de
poli ie, CNCD

Semestri
al, pana
in 2020

Cazuri identificate i
solu ionate

Numar de cazuri

Datele IJP

Buget de stat

Inspectoratul
jude ean de
poli ie, CNCD

Pana in
2020

Nr. programe

Numar de participan i

Liste de
prezenta

Buget de stat

IPOJ, IJJ

permane
nt

Persoane angajate

Nr.d e persoane

Acte de
recrutare

Buget de stat

Administra ie i dezvoltare comunitar
Obiectiv. 1 Emiterea de acte de identitate i stare civil
STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT

II ROMILOR PENTRU PERIOADA 2015-2020

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CARAS-SEVERIN-BIROUL JUDETEAN PENTRU ROMI
PLAN DE ACTIVIT

I

 Continuarea procesului de
identificare a persoanelor f r
cate de identitate i acte de stare
civil i emiterea acestora

RESPONSABILITAT
EA

TERMEN

REZULTATE ASTEPTATE
ALE ACTIVIT II

IPJ, CJDirec ia de
eviden a
persoanelor,
Asocia ia
grupul
jude ean de
sprijin
CS,AJOFM,
10 primarii

permanent

Persoane cu acte de
identitate

INDICATOR DE
VERIFICARE

Documentele
emise

200

Persoane cu acte de stare
civil ,

MIJLOACE DE
VERIFICARE

Buget

Locale i
na ionale

50

10

persoane angajate din
grupul int

Obiectiv 2. Protec ia mediului
PLAN DE ACTIVIT

I

RESPONSABILITATEA

 Elaborare plan de promovare APM
privind aplicarea Programului
Casa verde, cu energie
regenerabil
 Informarea corect a
APM
cet enilor de etnie rom cu
privire la reciclarea de eurilor

TERMEN

REZULTATE ASTEPTATE
ALE ACTIVIT II

INDICATOR DE
VERIFICARE

MIJLOACE DE
VERIFICARE

permane
nt

Nr. De persoane informate

Numar de persoane

Proiecte
aprobate

Locale i
na ionale

permane
nt

Nr. De persoane informate

Nr. persoane

Liste prezent

locale

Politici pentru romi
OBIECTIV SPECIFIC
STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT

INDICATORI AI SUCCESULUI
II ROMILOR PENTRU PERIOADA 2015-2020

Buget

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CARAS-SEVERIN-BIROUL JUDETEAN PENTRU ROMI
OS.1 Adoptarea de HCL in fiecare localitate in care avem un numar semnificativ de etnici Adoptarea de HCL in cel putin 15 localitati din judetul Caras Severin(Resita,
Caransebes, Bocsa, Oravita, Baile Herculane, Otelu Rosu, Moldova Noua,
romi prin care sa fie aprobate planuri realiste de masuri pentru imbunatatirea situatiei
Dognecea, Ticvaniu Mare, Berliste, Racasdia, Gradinari, Constantin
Daicoviciu, Berzovia, Armenis)pana in 2020
romilor tinand cont de Strategia Guvernului Romaniei pana in 2020

PLAN DE ACTIVIT

I

Adoptarea de HCL in cel putin 15
localitati din judetul Caras
Severin(Resita, Caransebes, Bocsa,
Oravita, Baile Herculane, Otelu Rosu,
Moldova Noua, Dognecea, Ticvaniu
Mare, Berliste, Racasdia, Gradinari,
Constantin Daicoviciu, Berzovia,
Armenis)pana in 2020

OS.2

RESPONSABILITATEA

-Primarii
locale,
prefectura,
consiliu
judetean

TERMEN

REZULTATE
ASTEPTATE ALE
ACTIVIT II

2020

Cel putin 15 HCL aprobate

OBIECTIV SPECIFIC
Cresterea reprezentativitatii romilor in institutiile publice de la nivel judetean si local

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT

INDICATOR DE
VERIFICARE

Numar de localitati cu
HCL aprobat

MIJLOACE DE
VERIFICARE

HCL

Buget

local

INDICATORI AI SUCCESULUI
Angajarea a cel putin 10 persoane de etnie roma in institutiile publice de la
nivel de judet, de la nivel local sau judetean, pentru a se ocupa de
problemele acestora
Activarea pozitiilor de expert pe probleme de romi si ocuparea acestora
in localitatile unde exista un numar semnificativ de etnici romi

II ROMILOR PENTRU PERIOADA 2015-2020

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CARAS-SEVERIN-BIROUL JUDETEAN PENTRU ROMI
PLAN DE ACTIVIT

I

RESPONSABILITATEA

TERMEN

 Angajarea a cel putin 10
persoane de etnie roma in
institutiile publice de la nivel de
judet, de la nivel local sau
judetean, pentru a se ocupa
de problemele acestora

-consiliul
judetean,
prefectura
autoritati
publice locale

2018

 Activarea pozitiilor de expert
pe probleme de romi si
ocuparea acestora pana in
2018 in localitatile unde avem
un numar semnificativ de etnici
romi

-consiliul
judetean,
prefectura
autoritati
publice locale

Pana in
2018

REZULTATE ASTEPTATE
ALE ACTIVIT II

INDICATOR DE
VERIFICARE

MIJLOACE DE
VERIFICARE

Buget

Infiintarea a cel putin 10
locuri de munca

Numar de persoane de
etnie roma angajate

Datele
Consiliului
Judetean si ale
prefecturii

National si local

Angajarea de experti pe
probleme de romi de etnie
roma in primariile din judet

Numar deexperti romi
angajati

Datele
Consiliului
Judetean si ale
prefecturii

European,
National si local

PROTEC IA COPILULUI
OBIECTIV SPECIFIC

INDICATORI AI SUCCESULUI

O.S.1 Informarea i sensibilizarea popula iei cu privire la problematica protec iei
drepturilor copilului.

PLAN DE ACTIVIT

I

RESPONSABILITA
TEA

TERMEN

Dezvoltarea serviciilor de
- CJ, DGASPC,
2016-2020
prevenire a separ rii copilului de consilii locale, ONG
STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

Diminuarea num rului de copii separa i de familiile lor.

REZULTATE
A TEPTATE ALE
ACTIVIT II

INDICATOR DE
VERIFICARE

Crearea de noi servicii Majorarea num rului
de prevenire a
de copii romi care

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT

MIJLOACE DE
VERIFICARE
Documentele care
atest majorarea

II ROMILOR PENTRU PERIOADA 2015-2020

BUGET

În limita bugetelor
aprobate pentru

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CARAS-SEVERIN-BIROUL JUDETEAN PENTRU ROMI
familie i asigurarea cre terii i .
separ rii copilului de beneficiaz de servicii num rului de
educ rii acestuia în cadrul
familie.
de zi.
beneficiari de etnie
comunit ii i instruirea
rom /serviciu de zi.
personalului aferent.
Ini ierea unor campanii de
- CJ, DGASPC,
2016-2020
informare i sensibilizare în
consilii locale, ONG
vederea prevenirii abuzului i a .
oric rei forme de violen
asupra copilului, inclusiv prin
încurajarea parteneriatelor între
structurile publice locale pentru
protec ia copilului i ONG.

STRATEGIA DE INCLUZIUNE A CET

Derularea unor
campanii de informare
i sensibilizare a
societ ii civile cu
privire la problematica
abuzului/violen ei
asupra copilului;
Încheierea unor
parteneriate între
structurile publice
locale pentru protec ia
copilului i ONG.

ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT

Num rul campaniilor
de
informare/sensibilizare
;
Num rul
parteneriatelor
încheiate.

Documentele care
atest organizarea i
derularea campaniilor
de informare
/sensibilizare;
Parteneriatele
încheiate.

II ROMILOR PENTRU PERIOADA 2015-2020

institu iile responsabile;
Proiecte cu finan are
nerambursabil .
În limita bugetelor
aprobate pentru
institu iile responsabile;
Proiecte cu finan are
nerambursabil .

