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INSTITU IA PREFECTULUI JUDE UL TELEORMAN                                                                               

 

PLANUL JUDE EAN DE M SURI PENTRU INCLUZIUNEA SOCIAL  A CET ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT II ROME -
2018 

M suri 
(SMART) 

Fundamentarea m surii Institu ii 
responsabile 

Termen de 
îndeplinire 

Procedura de 
monitorizare 

Interval de 
evaluare 

Resurse 
alocate 

Indicatori 

EDUCA IE        
Facilitarea şi stimularea particip rii la educa ia timpurie a copiilor proveni i din grupuri dezavantajate  

 Realizarea unei previziuni la nivelul 
comunităților privind participarea 
colară, pe baza recensământului 

populației de vârstă pre colară i colară  

Inspectoratul colar 
Județean Teleorman 
în colaborare cu DSP 

i dispensarele 
medicale 

Ianuarie-
Februarie 

2018 

Rapoarte/informări Semestrial/anual  Număr copii 
de vârstă 

pre colară i 
colară 

recenzați 
Actualizarea anuală a bazei de date la 
nivelul județului privind participarea la 
educația timpurie a copiilor romi 

I.S.J. Teleorman Mai 
2018 

Rapoarte/informări Semestrul I 
2018 

 Realizare bază 
de date 

Realizarea unor activități de consiliere 
privind beneficiile înscrierii în sistemul 
educațional 

I.S.J. Teleorman în 
colaborare cu CJRAE 

Iunie-
septembrie 

2018 

Rapoarte/informări Semestrul I 
2018 

 Număr de 
activităţi de 
consiliere 

Derularea unor programe i proiecte care contribuie la cre terea particip rii colare („To i la gr dini , to i în clasa I” ş.a) 
 Implicarea unităţilor de învăţământ în 

proiecte şi programe care contribuie la 
creşterea participării şcolare 

I.S.J. Teleorman în 
colaborare cu 
unităţile de 
învăţământ 

iunie –
septembrie 

2018 

Rapoarte/informări Semestrul II 
2018 

fonduri 
europene 

 

 Asigurarea cadrului educa ional şi legislativ pentru respectarea dreptului la educa ie al copiilor/tinerilor proveni i din grupuri sociale defavorizate 
 Înscrierea copiilor de vârstă şcolară din 

judeţ la educaţia de bază 
I.S.J. Teleorman în 

colaborare cu unităţi 
de învățământ 

Iunie-
septembrie 

2018 

Rapoarte/informări Semestrul II  
2018 

Buget de 
stat 

Nr. copii înscrişi 
la educaţia de 

bază 
Actualizarea anuală a bazei de date la 
nivelul județului privind participarea la 
educația de bază a copiilor romi 

I.S.J. Teleorman Mai 2018 Rapoarte/informări Semestrul I 
2018 

  

Monitorizarea frecventării cursurilor de 
către toţi elevii pentru reducerea ratei de 
părăsire timpurie a colii 

I.S.J.Teleorman în 
colaborare cu 
unităţile de 
învăţământ 

Ianuarie-
februarie 

Septembrie-
octombrie 

Rapoarte/informări semestrial  Număr acțiuni 
de 

monitorizare 
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Aprofundarea investigaţiilor privind 
abandonul şcolar şi iniţierea unor măsuri 
ameliorative 

I.S.J.Teleorman în 
colaborare cu 
unităţile de 

învăţământ şi CJRAE 

Septembrie-
octombrie 

2018 

Rapoarte/informări Semestrul II 
2018 

  

Consilierea şi monitorizarea elevilor aflaţi 
în situaţii de risc/abandon şcolar 

I.S.J.Teleorman în 
colaborare cu 
unităţile de 

învăţământ şi CJRAE 

Septembrie-
octombrie 

2018 

Rapoarte/informări Semestrul II 
2018 

 Număr elevi 
consiliaţi/ 

monitorizaţi 

Iniţierea i derularea de proiecte 
interinstituţionale, comunitare în vederea 
asigurării accesului la educaţie 

I.S.J.Teleorman în 
colaborare cu ONG-

uri, Instituţia 
Prefectului, Poliţie, 

Primării 

Septembrie-
octombrie  

2018 

Rapoarte/informări Semestrul II 
2018 

Buget de 
stat 

Număr 
proiecte 
iniţiate şi 
derulate 

Organizarea unor cursuri de formare 
iniţială şi continuă pentru cadre didactice 
rome şi nerome care lucrează cu elevii 
romi 

I.S.J.Teleorman în 
colaborare cu 

universităţi, MECŞ, 
ONG-uri, CCD 

Teleorman 

Septembrie-
octombrie  

2018 

Rapoarte/informări Semestrul II 
2018 

Buget de 
stat/fonduri 
europene 

Număr cursuri 
organizate 

 Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor 
de sprijin educaţional în funcţie de 
necesităţile  comunităţilor 

I.S.J.Teleorman în 
colaborare cu CJRAE 

Septembrie-
octombrie  

2018 

Rapoarte/informări Semestrul II 
2018 

Buget de 
stat 

Număr elevi 
sprijiniţi 

educaţional 
 Înfiinţarea de noi posturi de mediatori 
şcolari în vederea creşterii gradului de 
participare la educaţie a copiilor de etnie 
romă 

I.S.J.Teleorman în 
colaborare cu 

primăriile din judeţ 

Septembrie-
octombrie  

2018 

Rapoarte/informări Semestrul II 
2018 

Buget de 
stat 

Număr posturi 
înfiinţate 

 Formarea mediatorilor şcolari în 
domeniul managementului problemelor 
asociate educaţiei incluzive 

I.S.J.Teleorman în 
colaborare cu 

universităţi, MECŞ, 
ONG-uri, CCD 

Teleorman 

Iunie-
septembrie  

2018 

Rapoarte/informări Semestrul II 
2018 

Buget de 
stat/fonduri 
europene 

Număr acțiuni 
de formare 
mediatori 

colari/număr 
mediatori  

Implementarea la nivel jude ean a programelor care contribuie la  prevenirea abandonul şcolar şi completarea educa iei de baz  
 Extinderea/dezvoltarea programelor de 

tip "Şcoală după şcoală" la nivelul 
comunităţilor unde ponderea elevilor 
romi este semnificativă 
 
 

I.S.J.Teleorman în 
colaborare cu 
unităţile de 
învăţământ 

Septembrie-
octombrie 

2018 

Rapoarte/informări Semestrul II 
2018 

Buget de 
stat 

Număr elevi 
beneficiari de 

programul 
"Şcoală după 

şcoală" 
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Continuarea programelor de tipul "A 
doua şansă", în vederea corectării 
părăsirii timpurii a şcolii 

I.S.J.Teleorman în 
colaborare cu 
unităţile de 
învăţământ 

Septembrie-
octombrie 

2018 

Rapoarte/informări Semestrul II 
2018 

Buget de 
stat 

Număr elevi 
beneficiari de 
programul "A 
doua şansă" 

Implementare Proiect Inclusive schools: 
Making a difference for Romachildren –
şcoala inclusivă o diferenţă pentru copiii 
de etnie romă 

Şcoala Gimnazială 
Conţeşti 

2018 Rapoarte/informări Semestrial/anual Fonduri 
europene 

Număr elevi 
beneficiari ai 

acestui proiect 

Derularea unor programe de prevenire a 
segregării şcolare pe criteriul etnic la 
nivelul judeţului 

I.S.J.Teleorman în 
colaborare cu 
unităţile de 
învăţământ 

Septembrie-
octombrie 

2018 

Rapoarte/informări Semestrul II 
2018 

 Număr 
programe 
derulate  

Organizarea la nivelul unităților de 
învățământ cu populaţie majoritară 
romă, a unor grupuri de lucru mixte, 
alcătuite din reprezentanți ai comunității 
locale, consilieri pentru romi, ONG-uri, 
reprezentanți ai comunității rome, 
mediatori colari în vederea evaluării 
principalelor nevoi ale copiilor romi i 
aplicării programelor de sprijinire a 
acestora 

I.S.J.Teleorman  Septembrie-
octombrie 

2018 

Rapoarte/informări Semestrul II 
2018 

 Număr grupuri 
de lucru mixte 

organizate   

 Promovarea politicilor incluzive la nivelul sistemului de înv mânt teleorm nean 
 Continuarea programelor de susţinere 

educaţională a copiilor proveniţi din 
grupuri dezavantajate  

I.S.J.Teleorman Anul 2018 Rapoarte/informări Semestial/anual Buget de 
stat 

Număr elevi 
beneficiari de 
programele de 

susţinere 
educatională  

Continuarea m surilor afirmative în domeniul educa iei 
 Acordarea în continuare de facilităţi şi 

locuri distincte pentru elevii romi care 
doresc să urmeze învăţământul 
preuniversitar liceal, profesional sau 
postliceal 
 
 
 
 

I.S.J.Teleorman în 
colaborare cu 
unităţile de 
învăţământ 

Ianuarie-
februarie 

2018 

Rapoarte/informări Semestrul I 
2018 

Buget de 
stat 

Număr elevi 
beneficiari  
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OCUPAREA 
FOR EI DE 

MUNC  

Servicii gratuite de informare i 
consiliere profesională a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă  

Agenția Județeană 
pentru Ocuparea 
Forței de Muncă 

Teleorman 

Anul 2018 Rapoarte/informări  Semestrial/anual Buget de 
stat 

Număr 
persoane 

beneficiare 

Servicii gratuite de  mediere privind 
locurile de muncă vacante sau nou- 
create 

A.J.O.F.M. 
Teleorman 

Anul 2018 Rapoarte/informări  Semestrial/anual Buget de 
stat 

Număr 
persoane 

beneficiare 
Stimularea mobilităţii forţei de muncă 
prin acordarea de prime de încadrare 
sau instalare, după caz 

A.J.O.F.M. 
Teleorman 

Anul 2018 Rapoarte/informări  Semestrial/anual Buget de 
stat 

Număr 
persoane 

beneficiare 
Organizarea de cursuri de formare 
profesională pentru persoanele aflate în 
căutarea unui loc de  muncă 

A.J.O.F.M. 
Teleorman 

Anul 2018 Rapoarte/informări  Semestrial/anual Buget de 
stat  
13 

pers.x800 
lei=10400 

lei 

13 persoane 
beneficiare 

Evaluarea de competenţe adresată 
cetăţenilor români aparţinând minorităţii 
rome 

A.J.O.F.M. 
Teleorman 

Anul 2018 Rapoarte/informări  Semestrial/anual Buget de 
stat 

Număr 
persoane 

beneficiare 
Acordarea de subvenţii angajatorilor 
pentru încadrarea persoanelor 
aparţinând unor categorii dezavantajate 
sau cu acces mai greu pe piaţa  muncii 

A.J.O.F.M. 
Teleorman 

Anul 2018 Rapoarte/informări  Semestrial/anual Buget de 
stat 

Valoarea 
subvențiilor 
acordate/ 

Număr 
angajatori 
beneficiari 

Acordarea de acompaniament  
personalizat tinerilor cu risc de 
marginalizare socială prin încheierea  de 
contracte de solidaritate şi oferirea de 
servicii specifice, inclusiv prin acordarea  
de subvenţii angajatorilor de inserţie 
care încadrează persoane din această 
categorie     

A.J.O.F.M. 
Teleorman 

Anul 2018 Rapoarte/informări  Semestrial/anual Buget de 
stat 

Număr 
persoane 

beneficiare 

Demersuri pe lângă agenţii economici 
pentru angajarea cetăţenilor de etnie 
romă 

Primăriile cu sprijinul 
AJOFM 

2018 Rapoarte/informări Semestrial/anual Fonduri 
europene/ 
buget local, 
buget de 

stat 

Număr 
persoane 
angajate  
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S N TATE Campanii de vaccinare a copiilor din 
comunitățile de romi 

Direcția de Sănătate 
Publică Teleorman 

cu sprijinul 
autorităților 

administrației publice 
locale 

Anul 2018 Rapoarte/informări/ 
întâlniri 

Semestrial/anual
/ori de câte ori 

se impune 

Buget de 
stat-plan 

național de 
imunizare 

Număr 
campanii 

desfă urate 

Campanii de educație sanitară privind 
bolile transmisibile i netransmisibile, de 
prevenire a îmbolnăvirilor (TBC, 
HIV/SIDA, bolile cu transmitere sexuală) 
i menținerea unui stil de viață sănătos 

DSP Teleorman cu 
sprijinul autorităților 
administrației publice 

locale 

Anul 2018 Rapoarte/informări/ 
întâlniri 

Semestrial/anual
/ori de câte ori 

se impune 

Buget de 
stat 

Număr 
campanii 

desfă urate 

Cetățenii români aparținând minorității 
rome care nu sunt asigurați din punct de 
vedere medical se adresează centrelor 
de permanență i asistenților comunitari 

DSP Teleorman cu 
sprijinul autorităților 
administrației publice 

locale 

Anul 2018 Rapoarte/informări Semestrial/anual Buget de 
stat 

Număr 
cetățeni 

beneficiari 

Asigurarea asistenței sanitare primare 
prin mediatorii sanitari 

DSP Teleorman cu 
sprijinul autorităților 
administrației publice 

locale 

Anul 2018 Rapoarte/informări Semestrial/anual Buget de 
stat 

Număr 
cetățeni 

beneficiari 

SIGURAN  I 
ORDINE PUBLIC  

Continuarea măsurilor afirmative în 
procesul de recrutare, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare a 
personalului pentru structurile Poliției 
Române i ale Jandarmeriei Române în 
rândul cetățenilor aparținând 
minorităților romilor 

Inspectoratul de 
Poliție Județean 

Teleorman 

Anul 2018 Rapoarte/informări Semestrial/anual Buget de 
stat 

Număr 
persoane 
recrutate 

Continuarea alocării de locuri distincte 
pentru admiterea la instituțiile de 
formare profesională inițială ale 
Ministerului Afacerilor Interne 

IPJ Teleorman Anul 2018 Rapoarte/informări Semestrial/anual Buget de 
stat 

Număr locuri 
alocate 

Organizarea i desfă urarea de întâlniri 
cu liderii romilor din județ cu privire la 
identificarea i soluționarea corectă a 
cazurilor de discriminare 

IPJ Teleorman Anul 2018 Rapoarte/informări Semestrial/anual Buget de 
stat 

Număr 
programe 
derulate 

Continuarea procesului de identificare a 
persoanelor fără acte de stare civilă i de 
identitate în vederea punerii acestora în 
legalitate 

IPJ Teleorman Anul 2018 Rapoarte/informări Semestrial/anual Buget de 
stat 

Număr 
persoane 

identificate 
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Monitorizarea cazurilor de discriminare i 
abuz asupra rromilor săvâr ite de 
autorități, precum i popularizarea 
sancțiunilor luate împotriva acestora, 
precum i a accesului rromilor la servicii 
publice 

IPJ Teleorman Anul 2018 Rapoarte/informări Semestrial/anual Buget de 
stat 

Acțiuni de 
monitorizare 
desfă urate 

Întâlniri cu liderii comunităţilor de romi 
pentru luarea de măsuri de prevenire a 
faptelor antisociale 

Primăriile care au 
comunităţi de romi 

2018 Rapoarte/informări Semestrial/anual  Număr 
întâlniri/număr 

participanţi  
INFRASTRUCTUR  

ŞI SERVICII 
SOCIALE 

Elaborarea de metodologii de pregătire a 
planului de dezvoltare locală pentru 
zonele cu populaţie dezavantajată şi 
nivel ridicat de sărăcie în scopul 
identificării de proiecte integrate 

Primăria municipiului 
Alexandria 

Anul 2018 Rapoarte/informări Semestrial/anual Buget de 
stat 

Metodologii 
elaborate 

Implementarea Strategiei de dezvoltare 
locală plasată sub responsabilitatea 
comunităţii pentru municipiul Turnu 
Măgurele 

Primăria municipiului 
Turnu Măgurele în 
colaborare cu ONG-
uri, societăţi private 
şi persoane fizice 

2017-2023 Rapoarte/informări Semestrial/anual FSE, buget 
local, buget 

de stat 

Rezultate 
obtinute prin 
implementare 

strategie 

Facilitarea accesului la utilităţi publice a 
familiilor de romi 

Primăriile care au 
comunităţi de romi 

2018 Rapoarte/informări Semestrial/anual Fonduri 
europene/ 
buget local, 
buget de 

stat 
 

Număr familii 
beneficiare de 
utilităţi publice 

Pietruirea/asfaltarea drumurilor de acces 
la locuinţele familiilor rome 

Primăriile care au 
comunităţi de romi 

2018 Rapoarte/informări Semestrial/anual Fonduri 
europene/ 

buget local/ 
buget de 

stat 

Număr familii 
beneficiare  

Acordarea de locuri de casă familiilor cu 
mai mulţi membri 

Primăriile care au 
comunităţi de romi 
comunităţi de romi 

2018 Rapoarte/informări Semestrial/anual  Număr familii 
beneficiare  

Continuarea abordării şi rezolvării 
problemelor legate de actele de stare 
civilă, actele de identitate, acte de 
proprietate asupra terenurilor şi 
locuinţelor pentru cetăţenii romi 

Primăriile 2018 Rapoarte/informări Semestrial/anual Fonduri 
europene/ 

buget local/ 
buget de 

stat 

Număr 
persoane 
sprijinite  
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INCLUZIUNE 
SOCIAL  ŞI 

COMBATEREA 
MARGINALIZ RII 

Implementarea Proiectului Un viitor mai 
bun prin eforturi comune în municipiul 
Rosiori de Vede 

Primăria municipiului 
Rosiori de Vede în 

colaborare cu 
Asociaţia ROMFRA, 

instituţii de 
învăţământ, societăţi 

private 

2017-2020 Rapoarte/informări Semestrial/anual FSE Rezultate 
obtinute prin 
implementare 

proiect 

Sprijinirea familiilor rome pentru 
completarea dosarelor necesare obţinerii 
de ajutoare sociale, alocaţii de susţinere 
şi alte servicii sociale 

Primăriile care au 
comunităţi de romi 

2018 Rapoarte/informări Semestrial/anual buget local/ 
buget de 

stat 

Număr familii 
beneficiare  

CULTURA 
 

 

Organizarea de festivaluri, evenimente 
culturale, expoziţii pentru promovarea 
culturii romilor în spaţiul public  

Primăriile care au 
comunităţi de romi 

2018 Rapoarte/informări Semestrial/anual buget local Număr 
evenimente 
organizate  

Angrenarea tinerilor de etnie romă în 
activităţi culturale şi recreative 

Primăriile care au 
comunităţi de romi 

2018 Rapoarte/informări Semestrial/anual buget local Număr tineri 
angrenaţi  

Desfăşurarea de activităţi specifice 
pentru promovarea meşteşugurilor 
tradiţionale 

Primăriile care au 
comunităţi de romi 

2018 Rapoarte/informări Semestrial/anual buget local Număr 
activităţi 

desfîşurate  
 

 

P R E F E C T 

Florinel DUMITRESCU 


