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 INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEŢUL TELEORMAN                                                                               

 

PLANUL JUDEȚEAN DE MĂSURI PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALĂ A CETĂŢENILOR ROMÂNI APARŢINÂND MINORITĂȚII ROME -
2019 

Măsuri 
(SMART) 

Fundamentarea măsurii Instituții responsabile Termen de 
îndeplinire 

Procedura de 
monitorizare 

Interval de 
evaluare 

Resurse 
alocate 

(financiare, 
umane 

Indicatori 

CAPITOLUL I  EDUCAȚIE       

Facilitarea şi stimularea participării la educaţia timpurie a copiilor proveniţi din grupuri dezavantajate  

 Realizarea unei previziuni la nivelul 

comunităților privind participarea școlară, 
pe baza recensământului populației de 

vârstă preșcolară și școlară  

Inspectoratul Școlar 

Județean Teleorman în 
colaborare cu DSP și 

dispensarele medicale 

2019 Baze de date Ianuarie-

februarie 
2019 

umane Baze de date 

cu populația 
de vârstă 

preșcolară și 
școlară 

Realizarea unor activități de consiliere 

privind beneficiile înscrierii în sistemul 
educational  

I.Ș.J. Teleorman în 

colaborare cu Centrul 
Județean de Resurse și de 

Asistență Educațională 
Teleorman (CJRAE) 

2019 Raportări 

periodice 

Iunie-

septembrie 
2019 

umane Realizare de 

activități de 
consiliere 

Actualizarea anuală a bazei de date la 

nivelul județului privind participarea la 
educația timpurie a copiilor romi 

I.Ș.J. Teleorman  2019 Baze de date Mai 2019 Umane Realizarea 

unei baze de 
date 

Derularea unor programe și proiecte care contribuie la creșterea participării școlare 

 Implicarea unităţilor de învăţământ în proiecte 

şi programe care contribuie la creşterea 
participării şcolare 

Unităţile de învăţământ 2019 Raportări ale 

unităților 

Iunie-

septembrie  
2019 

umane Implicarea în 

proiecte și 
programe 

Derularea programului educational Inclusive 
schools Marking a difference for Roma children 
–școala inclusive o diferență pentru copii de 
etnie romă) 

Primăria comunei Conțești 2019 Rapoarte Semestrial/ 
anual 

Fonduri 
europene

/umane 

Număr 
persoane 

beneficiare 

Asigurarea cadrului educaţional şi legislativ pentru respectarea dreptului la educaţie al copiilor/tinerilor proveniţi din grupuri sociale defavorizate 

 Înscrierea copiilor de vârstă şcolară din judeţ la 

educaţia de bază 

Unităţile de învățământ 2019 Inspecții tematice Iunie-

septembrie 
2019 

 

umane Baze de date 
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Actualizarea anuală a bazei de date la nivelul 
județului privind participarea la educația de 

bază a copiilor romi 

I.Ș.J. Teleorman 2019 Raportări ale 
unităților de 

învățământ 

Mai 2019 umane Baze de date 

Monitorizarea frecventării cursurilor de către toţi 
elevii pentru reducerea ratei de părăsire 

timpurie a școlii 

Unităţile de învăţământ 2019 Inspecții tematice Ianuarie-
februarie 2019 

Septembrie-
octombrie 2019 

umane Ridicarea 
gradului de 

frecventare a 
școlii 

Aprofundarea investigaţiilor privind abandonul 

şcolar şi iniţierea unor măsuri ameliorative 

CJRAE, unităţile de 

învăţământ   

2019 Inspecții tematice Septembrie-

octombrie 
2019 

umane Reducerea 

abandonului 
școlar 

Consilierea şi monitorizarea elevilor aflaţi în 

situaţii de risc/abandon şcolar 

CJRAE, unităţile de 

învăţământ   

2019 Chestionare 

Inspecții tematice 

Septembrie-

octombrie 2019 

umane Reducerea 

abandonului 
școlar și a 

celor aflați în 
risc de 

abandon 

Iniţierea și derularea de proiecte 
interinstituţionale, comunitare în vederea 

asigurării accesului la educaţie 

Instituția Prefectului 
Județul Teleorman, ONG-

uri, Inspectoratul de Poliție 
al Județului Teleorman, 

Primării 

2019 Colaborări cu 
instituțiile 

implicate 

Septembrie-
octombrie 2019 

umane Realizarea de 
proiecte 

interinstituțio 
nale 

Diversificarea conținuturilor prevăzute prin 
studiul în limba romani, curriculum opțional 

Cadrele didactice 2019 Inspecții tematice Septembrie-
octombrie 2019 

umane Diversificarea 
actului 

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

Universităţi, MEN, ONG-uri, 
CCD Teleorman 

2019 Baze de date Septembrie-
octombrie 2019 

umane Cursuri de 
formare 

Implementarea la nivel judeţean a programelor care contribuie la  prevenirea abandonului şcolar şi completarea educaţiei de bază 

 Dezvoltarea și diversificarea serviciilor de sprijin 

educational în funcție de necesitățile 
comunităților 

CJRAE 2019 Raportări ale 

instituțiilor 
implicate 

Septembrie-

Octombrie 
2019 

umane Programe 

comunitare 

Înființarea de noi posturi de mediatori școlari în 
vederea creșterii gradului de participare la 

educație a copiilor de etnie romă 

 

Primăriile care au 
comunități de romi 

2019 Colaborări cu 
instituțiile 

implicate 

Septembrie-
octombrie 2019 

umane Posturi 
mediatori 
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Formarea mediatorilor școlari în managementul 
problemelor asociate educației incluzive 

Universități, MEN, ONG-uri, 
CCD Teleorman 

2019 Baze de date Iunie-
septembrie 

2019 

umane Cursuri de 
formare 

Organizarea unor stagii de formare și schimburi 
de experiență în domeniul educației inclusive, a 

elementelor de istorie, cultură și tradiții rome, 
precum și pe teme referitoare la diversitate 

CCD Teleorman 2019 Baze de date Septembrie-
octombrie 2019 

umane Stagii de 
formare și 

schimburi de 
experiență 

Implementarea la nivel județean a programelor care contribuie la prevenirea abandonului școlar și completarea educației de bază 

 Extinderea/dezvoltarea programelor de tip 

Școală după școală la nivelul comunităților unde 

ponderea elevilor romi este semnificativă 

Unitățile de învățământ, 

primării 

2019 Baze de date Septembrie-

octombrie 2019 

umane Reducerea 

abandonului 

școlar 

Continuarea programelor de tipul A doua șansă, 
în vederea corectării părăsirii timpurii a școlii 

Unitățile de învățământ 2019 Baze de date Septembrie-

octombrie 2019 

umane Prevenirea 

abandonului 

școlar 

Derularea unor programe de prevenire a 

segregării școlare pe criteriul etnic la nivelul 
județului 

Unitățile de învățământ 2019 Raportări ale 

unităților 
implicate 

Septembrie-

octombrie 2019 

umane Reducerea  

Abandonului 
școlar 

Organizarea la nivelul unităților de învățământ 

cu populație majoritară romă, a unor grupuri de 
lucru mixte, alcătuite din reprezentanți ai 

comunității locale, consilieri pentru romi, ONG-

uri, reprezentanți ai comunității rome, mediatori 
școlari, în vederea evaluării principalelor nevoi 

ale copiilor romi și aplicării programelor de 
sprijinire a acestora 

Unități de învățământ, 

ONG-uri, mediatori școlari 

2019 Raportări ale 

unităților 
implicate 

Septembrie-

octombrie 2019 

umane Reducerea 

abandonului 
școlar 

Promovarea politicilor inclusive la nivelul sistemului de învățământ teleormănean 

 Continuarea programelor de susținere 
educațională a copiilor proveniți din grupuri 

dezavantajate (rechizite școlare, lapte și corn, 

bani de liceu, Euro 200) 

Inspectoratul Școlar 
Județean Teleorman în 

colaborare cu unitățile de 

învățământ 

2019 Baze de date Septembrie-
octombrie 2019 

financiare Reducerea 
abandonului 

școlar 

Asigurarea sumelor necesare navetei elevilor Unitățile de învățământ 2019 Baze de date Octombrie-

Noiembrie 2019 

financiare Reducerea 

abandonului 

școlar 

Dotarea unităților de învățământ cu microbuze 

în vederea asigurării transportului pentru elevii 
proveniți din mediul rural 

Inspectoratul Școlar 

Județean Teleorman 

2019 Baze de date Septembrie-

octombrie 2019 

financiare Reducerea 

abandonului 
școlar 
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Continuarea măsurilor afirmative în domeniul educaţiei 

 Acordarea în continuare de facilităţi şi locuri 

distincte pentru elevii romi care doresc să 

urmeze învăţământul preuniversitar liceal, 
profesional sau postliceal 

I.Ș.J.Teleorman în 

colaborare cu unităţile de 

învăţământ 

2019 Baze de date Ianuarie-

februarie 2019 

financiare Reducerea 

abandonului 

școlar  

Implementarea la nivel local a măsurilor care contribuie la prevenirea abandonului școlar  

 Organizarea de activități de educare a părinților 
de către formatori, prezentarea unor programe 

pentru asigurarea educației copiilor 

Primăria municipiului 
Alexandria 

ONG-uri 

2019 Rapoarte 15 iulie 2019 Umane  Reducerea 
abandonului 

școlar 

Dezvoltarea unui sistem de culegere și 
monitorizare a datelor privind cuprinderea 

copiilor cu vârstă preșcolară și școlară într-o 
formă de învățământ 

Primăria municipiului 
Alexandria, unitățile de 

învățământ 
ONG-uri 

2019 Rapoarte Semestrial   Umane  Reducerea 
abandonului 

școlar 

Organizarea unei școli de vară în cadrul căreia 

copiii să învețe meșteșuguri noi și să facă 
activități non-agricole 

Primăria comunei Dracea 2019 Rapoarte Semestrial/ 

anual 

Umane/ 
financiare 

Număr 

participanți 

 

CAPITOLUL 
II 

 
OCUPAREA 

FORȚEI DE 

MUNCĂ 

Includerea în baza de date a agenției a 

cetățenilor de etnie romă 

Agenția Județeană pentru 

Ocuparea Forței de Muncă 
Teleorman 

2019 Conform 

Programului 
anual de ocupare  

Lunar Bugetul 

asigurări 
lor 

pentru 
șomaj/ 

fonduri 

europene 

Număr 

persoane nou 
înregistrate 

Includerea în baza de date a cetățenilor de 

etnie romă prin proiecte cu finanțare europeană 

A.J.O.F.M. Teleorman 2019 Conform cererii 

de finanțare 

Lunar Fonduri 

europene 

Număr 

persoane nou 
înregistrate 

Cuprinderea în măsuri active de ocupare: 

medierea muncii, informare consiliere 
profesională, cursuri de formare profesională 

A.J.O.F.M. Teleorman 2019 Conform 

programului 
anual de ocupare  

Lunar Bugetul 

asigurări 
lor 

pentru 

șomaj 

Număr 
persoane 

cuprinse în 
cursuri de 
formare 

profesională 

Cuprinderea persoanelor de etnie romă în 
cursuri de formare profesională 

A.J.O.F.M. Teleorman 2019 Conform 
Programului 

anual de formare 
profesională  

lunar Bugetul 
asigurări 

lor 
pentru 

șomaj 
 

Număr 
persoane 

asistate 
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Organizarea de burse ale locurilor de muncă 
pentru persoane de etnie romă aflate în 

căutarea unui loc de muncă 

A.J.O.F.M. Teleorman 2019 Conform 
Programului 

anual al bursei 
locurilor de 

muncă 

Semestrial/ 
anual 

Bugetul 
asigurări 

lor 
pentru 

șomaj 

Număr 
persoane 

participante/ 
număr 

persoane 

încadrate 

Demersuri pe lângă agenții economici pentru 

angajarea cetățenilor de etnie romă 

A.J.O.F.M. Teleorman cu 

sprijinul primăriilor 

2019 Raportări  Semestrial/ 

anual 

umane Număr 

persoane 

angajate 

Includerea persoanelor de etnie romă în servicii 

de consultanță și asistență pentru începerea 
unei activități independente sau pentru inițierea 

unei afaceri pe cont propriu 

Primăria comunei Lunca 2019 Rapoarte Semestrial/ 

anual 

umane Număr 

persoane 
beneficiare 

 

 

CAPITOLUL 
III 

SĂNĂTATE 

Campanii de vaccinare a copiilor din 

comunitățile de romi pentru a împiedica 
îmbolnăvirea acestora și apoi transmiterea unor 

boli ca hepatită, TBC, poliomielita, difterie. 

Direcția de Sănătate 

Publică a Județului 
Teleorman   

2019 Raportări lunare lunar  Bugetul 

de stat 

Număr copii 

vaccinați 

Acțiuni de vaccinare în comunitățile de romi și 
familii defavorizate 

Medicii de familie cu 
sprijinul primăriilor 

2019 Raportări lunar Bugetul 
de stat 

Număr 
persoane 

vaccinate 

Informarea, educarea și conștientizarea  
comunităților de romi de riscurile bolilor de TBC, 

SIDA, hepatită dar și hta, diabet, cancer, reguli 
de igienă, formarea unor deprinderi sanogene, 

igiena mediului 

Direcția de Sănătate 
Publică a Județului 

Teleorman   

2019 Campanii de 
informare/ 

raportări lunare 

Lunar Buget de 
stat 

/venituri 
proprii 

umane 

Număr acțiuni 
Număr 

participanți 
Număr 

materiale 
distribuite 

Asigurarea unui pachet de măsuri medicale în 

funcție de afecțiuni cetățenilor români 
aparținând minorității rome care nu sunt 

asigurați din punct de vedere medical 

 
 

 

Direcția de Sănătate 

Publică a Județului 
Teleorman   

2019 Rapoarte lunare Lunar  Bugetul 

de stat/ 
umane 

Număr 

consultații 
Număr 

monitorizări 
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CAPITOLUL  

IV 

SIGURANȚĂ 
ȘI ORDINE 

PUBLICĂ 

Continuarea măsurilor afirmative în procesul de 
recrutare, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare a personalului pentru structurile 
Poliției Române și ale Jandarmeriei Române în 

rândul cetățenilor aparținând minorităților rome 

Inspectoratul de Poliție 
Județean Teleorman 

Iulie 2019 Rapoarte Iulie 2019 Buget de 
stat 

Număr 
persoane 

recrutate 

Alocarea de locuri distincte pentru candidații de 
etnie romă pentru admiterea la instituțiile de 

formare profesională inițială ale Ministerului 

Afacerilor Interne 

Inspectoratul de Poliție 
Județean Teleorman 

Iulie 2019 Rapoarte Iulie 2019 Buget de 
stat 

Număr locuri 
alocate 

Organizarea și desfășurarea de întâlniri cu liderii 

comunităților rome din județ cu privire la 
identificarea și soluționarea corectă a cazurilor 

de discriminare 

Inspectoratul de Poliție 

Județean Teleorman, 
reprezentanti ai 

autorităților administrației 

publice locale, experți 
locali pentru romi 

2019 Rapoarte 

trimestriale 

Trimestrial Buget de 

stat 

Număr 

întâlniri 
desfășurate 

Desfășurarea de activități specifice privind 

completarea documentației necesare  și 
înaintarea acesteia la serviciile specializate ale 

ministerului de resort pentru punerea în 
legalitate a persoanelor care nu posedă acte de 

identitate sau a căror valabilitate este expirată 

Inspectoratul de Poliție 

Județean Teleorman cu 
sprijinul primăriilor 

2019 Rapoarte/ 

informări 

Semestrial/ 

anual 

Buget de 

stat 

Număr cazuri 

rezolvate 

Monitorizarea cazurilor de discriminare și abuz 
asupra romilor savârșite de autorități, precum și 

popularizarea sancțiunilor luate împotriva 
acestora 

Inspectoratul de Poliție 
Județean Teleorman 

2019 Rapoarte Trimestrial umane Număr 
întâlniri/număr 

participanţi  

Acțiuni de prevenire a infracționalității și 

rezolvarea cu operativitate a stărilor tensionate 
sau conflictuale, susceptibile de a genera 

violență familială, comunitară sau interetnică 

Poliția Locală, experții 

locali pentru romi 

2019 Rapoarte Trimestrial umane Număr acțiuni 

de prevenire 

CAPITOLUL 
V 

LOCUIRE ȘI 
MICĂ 

INFRAS 

TRUCTURĂ 

Executarea unor lucrări de reabilitare a 
locuințelor pentru asigurarea unor condiții 

decente de locuit 

Primăria municipiului 
Turnu Măgurele 

Primăria orașului Zimnicea 

2019 rapoarte Semestrial/ 
anual 

Buget 
local 

Număr 
locuințe 

reabilitate 

Identificarea familiilor de etnie romă cu vârste 
cuprinse între 18-35 de ani cu un număr mare 

de membri și acordarea la cerere de suprafețe 
de teren în vederea construirii de locuințe 

 

 

Primăria orașului Zimnicea 
Primăria comunei Dracea 

Primăria comunei Salcia 

2019 rapoarte Semestrial/ 
anual 

Buget 
local 

Număr familii 
beneficiare 
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Cadastru și intabularea proprietăților imobiliare 
ale persoanelor de etnie romă 

Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară 

Teleorman cu sprijinul 
primăriilor 

2019 Rapoarte Semestrial/ 
anual 

Buget de 
stat 

Număr familii 
beneficiare 

CAPITOLUL 

VI 
 

 
INFRASTRUC 

TURĂ ŞI 
SERVICII 
SOCIALE 

Extinderea rețelei de apă potabilă Primăria municipiului 

Turnu Măgurele 
Primăria orașului Zimnicea 

Primăria comunei Lunca 

2019 Rapoarte Semestrial/ 

anual 

financiare Număr familii 

beneficiare 

Pietruirea/asfaltarea drumurilor de acces în 
cartierele de romi 

Primăriile care au 
comunităţi de romi 

2019 Rapoarte 
/informări 

Semestrial/ 
anual 

financiare Număr familii 
beneficiare  

Realizarea de rețele de alimentare cu 

apă/canalizare în comunitățile de romi 

Primăriile care au 

comunităţi de romi 

2019 Rapoarte/ 

informări 

Semestrial 

/anual 

financiare Număr familii 

beneficiare  

Refacerea rețelei de iluminat public Primăria comunei Lunca 2019 Rapoarte/ 

informări 

Semestrial/ 

anual 

financiare Km rețea de 

iluminat public 

reabilitați 
CAPITOLUL VII 

 
 

INCLUZIUNE 
SOCIALĂ ŞI 

COMBATEREA 
MARGINALIZĂ

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 

financiare Rezultate 

obtinute prin 
implementare 

proiect 

Sprijinirea familiilor rome pentru completarea 

dosarelor necesare obţinerii de ajutoare sociale, 
alocaţii de susţinere şi alte servicii sociale 

Autoritățile administrației 

publice locale  

2019 Rapoarte/ 

informări 

Semestrial/ 

anual 

buget 
local/ 

buget de 
stat 

Număr familii 

beneficiare  

Întâlniri periodice cu reprezentanții 

comunităților de romi  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Autoritățile administrației 

publice locale 

2019 Rapoarte semestrial umane Număr 

întâlniri 
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CAPITOLUL 
VIII 

 
CULTURĂ 

 

 

Promovarea meșteșugurilor tradiționale Primăria comunei 
Tătărăștii de Sus 

2019 rapoarte Semestrial/ 
anual 

umane Număr acțiuni 
de promovare 

Promovarea diversității culturale, organizarea de 

concursuri, campanii de combatere a 
discriminării pe baze etnice 

Primăria municipiului 

Turnu Măgurele 

2019 Rapoarte Semestrial/ 

anual 

Financiare
/ umane 

Număr 

evenimente 
organizate/ 

număr 
participanți 

Inițierea unor proiecte culturale pentru 

păstrarea, dezvoltarea și promovarea 
patrimoniului cultural al cetățenilor români 

aparținând minorității rome 

Primăria municipiului 

Turnu Măgurele 
Primăria orașului Zimnicea 

2019 Rapoarte Semestrial/ 

anual 

Financiare
/umane 

Număr 

proiecte 
initiate/număr 

participanți 

Proiecte de promovare a interculturalității și a 
culturii romilor în spațiul public 

Primăria orașului Zimnicea 2019 Rapoarte Semestrial/ 
anual 

Financiare
/umane 

Număr 
proiecte 

initiate/număr 
participanți 

Angrenarea tinerilor de etnie romă în activităţi 

culturale şi recreative 

Primăriile care au 

comunităţi de romi 

2019 Rapoarte/ 

informări 

Semestrial/ 

anual 

buget 

local 

Număr tineri 

angrenaţi  

Sprijin în inițierea unui plan de desfășurare a 

evenimentelor culturale cu specific inspirat din 

folclor, tradiții și cultură romă 

Primăriile care au 

comunităţi de romi 

2019 Rapoarte/ 

informări 

Semestrial/ 

anual 

buget 

local 

Număr 

persoane 

angrenate  

Sprijinirea proiectelor culturale privind păstrarea 

și promovarea culturii romani 

Primăria comunei Seaca 2019 Rapoarte/ 

informări 

Semestrial 

/anual 

buget 

local 

Număr 

proiecte/ 

număr 
beneficiari  

Organizarea unui festival anual, de ziua 
comunei pentru valorificarea contribuțiilor 

muzicale ale lăutarilor și muzicanților romi 

Primăria comunei 
Drăgănești Vlașca 

2019 Rapoarte anual Buget 
local 

Număr lăutari 
și muzicieni 

participanți 
 

 

 

P R E F E C T 

Florinel DUMITRESCU 


