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  R O M Â N I A 

       
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA  PREFECTULUI - JUDEŢUL TELEORMAN 
Nr. 190/193 din 14.02.2019 

 

RAPORT  

de monitorizare a progresului înregistrat în implementarea  

Planului Județean de Măsuri pentru incluziunea cetățenilor români 

aparținând minorității rome pe anul 2018 

 

I. MĂSURI IMPLEMENTATE DE CĂTRE SERVICIILE PUBLICE 
DECONCENTRATE, cu atribuții în implementarea planului: 

A.  ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI: 

 au fost asigurate condițiile pentru frecventarea învăţământului obligatoriu și 
monitorizarea participării școlare prin inspecția școlară; 

 au fost înscriși toți copiii de vârstă şcolară din judeţ la educaţia de bază;  
 a  fost promovat principiul desegregǎrii la nivelul unitǎţilor şcolare, cu prioritate 

la clasele de început de nivel şi respectarea legislaţiei în vigoare, prin 
comunicare pe forumul securizat al Inspectoratului Școlar al Județului 
Teleorman, sau adrese înaintate unităților de învățământ; 

 au fost monitorizate, îndrumate și consiliate toate unitățile de învățământ 
privind specificul învățământului pentru rromi, în special în mediile școlare cu un 
număr semnificativ de elevi rromi; 

 au fost organizate acțiuni în care au fost prezentate exemple de bune practici 
cu diverse prilejuri, evidențiind de fiecare dată complexitatea abordării unui 
învățământ eficient cu un real potențial calitativ în mediile școlare în care 
predomină elevii rromi, dar și în acele medii în care elevii rromi sunt capabili de 
performanțe școlare; 

 au fost evidențiați elevii admiși pe locurile speciale și sprijiniți prin diverse 
activități de consiliere școlară sau mentorat, pentru o mai bună popularizare a 
posibilităților de realizare școlară și profesională în comunitățile de rromi; 

 au fost cuprinși toți absolvenții de clasa a VIII-a în clasa a IX-a de liceu sau în 
învățământul profesional;  

 a fost monitorizată frecventarea cursurilor de către toţi elevii pentru 
combaterea abandonului şcolar prin realizarea de inspecţii tematice la nivelul 
unităţilor de învăţământ din judeţ; 

 în conformitate cu O.M.E.C.T. nr.1540/19 iulie 2007 privind interzicerea 
segregării școlare a copiilor rromi, prevenirea segregărilor la grupe/clase „de 
început” (clasa pregătitoare, clasa I, clasa a V-a), s-a avut în vedere adresa 
O.M.E.C.Ș. nr. 439/18.09.2015, au fost monitorizate unitățile de învățământ cu 
risc crescut precum Şcoala Gimnazială „Al. Colfescu” Alexandria, Școala 
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Gimnazială Buzescu, Școala Gimnazială Conțești, Școala Gimnazială Smârdioasa, 
Școlile Gimnaziale ”Dan Berindei” și ”Al. Depărățeanu” din Roșiori de Vede, 
Şcoala Gimnazială nr. 3 Zimnicea, Școala Gimnazială Lunca, Școala Gimnazială 
Prundu, Școala Gimnazială Pietroșani și Şcoala Gimnazială nr. 7 Alexandria. 
Pentru conducerea acestor unități de învățământ Planul de desegregare, fiind 
un instrument util de lucru pentru respectarea cadrului legislativ/normativ în 
vigoare; 

 au fost formați directorii unităților de învățământ şi cadrele didactice privind 
asigurarea calității sistemului educațional și a unui management incluziv; 

 a fost asigurat accesul egal şi sporit la educaţie şi prevenirea abandonului şcolar 
prin proiecte şi programe de protecţie şi susţinere educaţională; 

 au fost continuate programele promovate de M.E.N. și Guvernul României: 
„Cornul şi laptele”, „Bani de liceu” (din care un număr de elevi au primit burse 
profesionale), „Rechizite şcolare”; 

 au fost desfǎşurate programe remediale la nivelul unitǎţilor de învǎţǎmânt 
pentru sprijinirea copiilor cu dificultǎţi de învǎţare în vederea combaterii 
eșecului școlar și pentru obținerea unor rezultate pozitive la examenele 
naționale; 

 au fost elaborate şi aplicate programe şi proiecte de susţinere în mediul rural; 
 a fost asigurat accesul la educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii; 
 a fost încurajată reintegrarea în educaţia formală a persoanelor care au părăsit 

timpuriu  şcoala, prin Programul „A doua şansǎ”. 
B. ÎN DOMENIUL OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ: 
Pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă a persoanelor aparţinând 

minorităţii rome, la nivelul judeţului, în anul 2018 au fost întreprinse următoarele 
acţiuni: 

- caravana ocupării în mediul rural și pentru comunitățile de romi, acțiune care a 
avut ca scop apropierea serviciilor de ocupare de beneficiari sau potențiali beneficiari; 

- implementarea măsurilor prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și 
completările ulterioare și a Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, în 
vederea integrării pe piața muncii a categoriilor vulnerabile, inclusiv a cetățenilor 
români aparținând minorității rome, cuprinse în programele de formare profesională și 
de ocupare a forței de muncă. 

Ca urmare a măsurilor implementate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de 
muncă, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 279/2005 privind 
ucenicia la locul de muncă, republicată, au fost cuprinse la măsuri active un număr de 
93 persoane de etnie romă, din care: 

- 17 persoane cuprinse în servicii gratuite de mediere privind locurile de muncă 
vacante sau nou-create, din care 17 persoane ocupate; 

- 76 persoane cuprinse la servicii gratuite de informare și consiliere profesională a 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 

C. ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII: 
Pentru stimularea măsurilor de promovare a sănătăţii care să contribuie la 

creşterea accesului cetăţenilor aparţinând acestei minorităţi la serviciile de sănătate 
publică şi la creşterea speranţei de viaţă, în anul 2018 s-au desfăşurat următoarele 
acţiuni: 
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- campanii de vaccinare a copiilor nevaccinați din comunitățile de romi - în 
catagrafiile medicilor de familie, copiii aparținând minorității rome au fost vaccinați 
împreună cu ceilalți copii, împotriva hepatitei, TBC, poliomielitei și celelalte vaccinuri 
care sunt cuprinse în calendarul anual de vaccinări; 

- campanii de educație sanitară privind bolile transmisibile și netransmisibile, de 
prevenire a îmbolnăvirilor (TBC, HIV/SIDA, bolile cu transmitere sexuală) și menținerea 
unui stil de viață sănătos - au fost efectuate campanii de informare, educare și 
comunicare, la care au participat cetățeni romi punându-se în discuție 12 teme privind: 
Ziua mondială fără tutun, Ziua europeană împotriva obezității, Ziua mondială de luptă 
împotriva HTA, Ziua mondială a sănătății orale, Ziua mondială de luptă împotriva TBC, 
Ziua națională de prevenire a cancerului, Stil de viață sănătos, noțiuni fundamentale 
de igienă, alimentație sănătoasă și mișcare în grădinițe și școli, contracepția și 
profilaxia its, săptămâna europeană a vaccinării; 

- cetățenii români aparținând minorității rome care nu sunt asigurați din punct de 
vedere medical s-au adresat centrelor de permanență și asistenților comunitari: în 
județ există 10 centre de permanență fixe situate în zone defavorizate, centre care își 
desfășoară activitatea în regim de gardă unde se asigură asistența medicală tuturor 
persoanelor asigurate și neasigurate. De asemenea, cei 45 de asistenți comunitari au 
asigurat supravegherea comunităților; 

- asigurarea asistenței medicale primare prin intermediul mediatorilor sanitari – în 
județul Teleorman a fost angajat un singur mediator sanitar în comuna Lunca-
contractul acestuia a încetat în luna septembrie 2018, cu acordul părților. În perioada 
ianuarie–septembrie 2018, mediatorul sanitar a realizat următoarele activități în 
comunitățile de romi: 

- a sprijinit persoanele rome în vederea emiterii actelor de identitate; 
- a sprijinit persoanele rome pentru înscrierea la medicul de familie; 
- a sprijinit persoanele rome pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de 

handicap; 
- a sprijinit persoanele rome pentru obținerea unor beneficii sociale: ajutor social; 

alocație de stat; 
- a realizat acțiuni specifice pentru vaccinarea copiilor romi și monitorizarea 

persoanelor cu boli transmisibile și cu boli cronice; 
- a realizat acțiuni de sănătate publică - în familii, în școală, în grădinițe. 
D. ÎN DOMENIUL ORDINII PUBLICE: 
În acest domeniu, în anul 2018 au fost desfăşurate următoarele activităţi: 
- au fost încheiate măsurile afirmative în procesul de recrutare, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare a personalului pentru structurile Poliției Române în rândul 
cetățenilor aparținând minorității rome; 

- pentru admiterea la instituțiile de formare profesională inițială ale Ministerului 
Afacerilor Interne: în anul 2018 au fost alocate, la nivel național, 88 locuri distincte 
pentru candidații de etnie romă, astfel: 8 locuri - Academia de Poliție „Alexandru Ioan 
Cuza“ și 80 locuri - școlile de agenți de poliție; 

-  au fost organizate și desfășurate 12 întâlniri cu liderii comunităților rome, la care 
au participat reprezentanți ai autorităților locale și instituțiilor publice. Întâlnirile au 
vizat informarea liderilor pentru identificarea și soluționarea corectă a cazurilor de 
discriminare, implicarea reprezentanților și liderilor grupurilor de romi în detensionarea 
unor situații conflictuale, în activități de popularizare a legislației și în educarea 
antiinfracțională și antivictimală a cetățenilor aparținând minorității rome; 
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- pentru punerea în legalitate a persoanelor de etnie romă care nu posedă acte de 
identitate sau a căror valabilitate este expirată, polițiștii au desfășurat permanent 
activități specifice privind completarea documentațiilor necesare și înaintarea acestora 
la serviciile specializate ale ministerului de resort; 

-lucrătorii Inspectoratului Județean de Poliție Teleorman au organizat și desfășurat 
activități și acțiuni specifice, conform prevederilor OG nr. 137/2000, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, privind prevenirea și sancționarea tuturor 
formelor de discriminare, nefiind înregistrate cazuri sau aspecte de acest gen. De 
asemenea, nu au fost înregistrate cazuri de tortură sau tratamente inumane sau 
degradante în activitatea Inspectoratului Județean de Poliție Teleorman. 

II. MĂSURI IMPLEMENTATE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE LOCALE cu atribuții în implementarea planului. 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA  
- în baza Protocolului încheiat cu poliția locală și poliția municipală a organizat 

acțiuni de educare a părinților în vederea reducerii abandonului școlar; 
- a efectuat o campanie de informare a elevilor de clasa a VIII-a și a părinților cu 

privire la importanța continuării studiilor în învățământul liceal și la oportunitatea 
înscrierii pe locurile special rezervate în licee pentru elevii de etnie romă, precum și la 
documentele necesare înscrierii în această categorie. În cadrul acestei campanii au 
fost informate 37 familii și un număr de 21 elevi aparținând etniei rome privind 
înscrierea la liceele din municipiul Alexandria pe locurile rezervate pentru romi; 

- a acordat servicii de consiliere profesională persoanelor aflate în dificultate, 
inclusiv pentru membrii minorităților romilor pentru reintegrare socială; 

- compartimentul pentru problemele romilor din cadrul primăriei a asigurat 
permanent consilierea cetățenilor la întocmirea dosarelor necesare obținerii unor 
drepturi; 

- consilierul pentru romi a contribuit permanent la rezolvarea cu operativitate a 
stărilor tensionate sau conflictuale, susceptibile de a genera violența familială sau chiar 
interetnică; 

- a acordat ajutoare sociale pentru familiile de etnie romă cu mulți copii și 
venituri reduse. 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE 
-s-a implicat în acordarea beneficiilor și serviciilor de asistență socială, precum și 

accesul la utilități publice. 
La nivelul localității se implementează proiectul finanțat prin POCU 2014-2020 Un 

viitor mai bun prin eforturi comune în municipiu, care are ca obiectiv reducerea 
sărăciei și a excluziunii sociale în zonele marginalizate ale municipiului. Grupul țintă 
este format din 29 de persoane. Din acest grup țintă, până la finele anului 2018 au 
fost incluse în grupul țintă 3 persoane adulte și 14 copii. 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURNU MĂGURELE 
- s-a implicat în derularea programelor naţionale de protecţie socială, conform 

prevederilor legislației în domeniu;  
- prin intermediul Centrului de îngrijire de zi şi Creşelor de copii nr. 1 și nr. 7 din 

municipiul Turnu Măgurele a acordat următoarele servicii sociale: educare, îngrijire şi 
asistenţă, socializare şi petrecere a timpului liber, supravegherea stării de sănătate şi 
de igienă, asigurarea nutriţiei copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare; 

- desfăşurarea unor campanii de prevenire a abandonului şcolar împreună cu 
Școala Gimnazială nr.4 din municipiu; 
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- organizarea și funcţionarea unor clase de recuperare şcolară de tip ”A doua 
şansă", la nivelul Școlii Gimnaziale nr.2; 

- derularea programelor naționale de protecție socială privind acordarea de 
rechizite gratuite pentru copiii provenind din familii sărace prin Programul Rechizite 
școlare, achiziționarea de calculatoare prin Programul Euro 200  și acordarea de 
sprijin material copiilor prin Programul  Bani de liceu; 

- asigurarea asistenței medicale prin cabinetele medicale şcolare ce deservesc 
unităţile şcolare din municipiul Turnu Măgurele şi totodată prin medicii de familie din 
municipiu; 

- sprijinirea persoanelor de etnie romă în vederea obținerii actelor de stare 
civilă; 
 - susţinerea copiilor aflaţi în situaţii de risc şi monitorizarea cazurilor de abuz 
asupra minorilor; 

-în cadrul proiectului Turnu 21-Strategia de dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității pentru municipiul Turnu Măgurele ce are ca obiect 
specific reducerea numărului de persoane aflate în risc și sărăcie și excluziune socială 
din comunitățile  marginalizate (romă și nonromă) din orașe cu peste 20.000 de 
locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin 
implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de 
Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității. 

PRIMĂRIA ORAȘULUI VIDELE 
 - a organizat întâlniri lunare privind sprijinirea și medierea pentru 

implementarea măsurilor de incluziune socială a persoanelor aparținând minorității 
rome; 

 - a încheiat acorduri de parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 1, Școala 
Gimnazială nr. 2, Liceul Teoretic Videle, precum și cu medicii de familie; 

 - a derulat proiectul tip A doua Șansă la un număr de 4 clase din cadrul Școlii 
Gimnaziale nr. 1 Videle (2 clase învățământ primar și 2 clase învățământ secundar 
inferior), precum și la o clasă din cadrul Liceului Teoretic Videle (specializare 
electromecanică); 

 - a participat la campanii de informare și vaccinare (R.O.R) a copiilor romi cu 
vârste cuprinse între 9 luni și 9 ani. A consultat membrii familiilor celor internați și 
diagnosticați cu hepatita A, B și C în vederea prevenirii focarelor de infecție; 

 - a asigurat consiliere în scopul accesării locurilor din învățământul 
liceal/universități cu privire la locurile acordate special pentru copiii romi; 

 - a organizat activități culturale: Ziua Internațională a Romilor (8 aprilie 2018); 
Simpozion privind Și eu sunt născut în România, în cadrul căruia au fost prezentate 
premiile obținute de elevii rromi la olimpiadele și concursurile școlare; 

 - a realizat măsuri active în colaborare cu Agenția Locală pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Videle în vederea identificării și încadrării în muncă a cetățenilor 
români aparținând minorității rome. 

PRIMĂRIA ORAȘULUI ZIMNICEA 
-a acordat servicii de consiliere psihologică, logopedică și kinetoterapie, educare, 

îngrijire și asistență, socializare și petrecerea timpului liber, supravegherea stării de 
sănătate și de igienă, asigurarea nutriției copiilor prin Centrul de zi al orașului; 

- s-a implicat în derularea programelor naţionale de protecţie socială, conform 
prevederilor legislației în domeniu;  
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-pentru facilitarea și stimularea participării la educație timpurie a copiilor romi            
s-au acordat tichete sociale pentru grădiniță unui număr de 41 copii romi, conform 
Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor 
proveniți din familiile defavorizate; 

-a asigurat accesul la asistență medicală prin cabinetul medical școlar și cabinetul 
stomatologic pentru copiii ce deservesc unitățile școlare și prin medicii de familie din 
oraș; 

-a informat populația despre programele de vaccinări. 
PRIMĂRIA COMUNEI BUZESCU 

 - a implementat Programul Fiecare copil în Grădiniță; 
 - derulează Proiectul A doua șansă, cu precădere pentru copiii romi având ca 
scop alfabetizarea lor. 

PRIMĂRIA COMUNEI BOTOROAGA 
- s-a implicat în rezolvarea problemelor privind actele de stare civilă și a actelor 

de identitate pentru persoanele de etnie romă; 
- a realizat demersuri la agenții economici pentru angajarea cetățenilor de etnie 

romă;  
- a pietruit și asfaltat străzile din satul Călugăru unde sunt și comunități de romi; 
- împreună cu reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă 

s-a implicat în găsirea unor locuri de muncă; 
- derulează proiecte destinate îmbunătățirii situației romilor; 
- s-a implicat în realizarea de sisteme centralizate de alimentare cu apă și de 

canalizare. 
PRIMĂRIA COMUNEI BRÎNCENI 
- a luat măsuri privind prevenirea abandonului, abuzului și a neglijării copilului 

prin vizite de informare și anchete sociale în comunitatea romă; 
- a acordat tichete pentru copiii de grădiniță; 
- a întreprins acțiuni pentru înscrierea cetățenilor de etnie romă la medicul de 

familie; 
- a identificat noi persoane beneficiare de venit minim garantat, alocație de 

susținere, alocație de stat și le-au întocmit dosarele necesare; 
- a acordat sprijinul necesar cetățenilor de etnie romă pentru obținerea 

certificatelor de stare civilă și a actelor de identitate, 
- a luat măsuri pentru prevenirea și rezolvarea stărilor conflictuale în comunitățile 

de romi. 
   PRIMĂRIA COMUNEI BUJORU 
-a consiliat și îndrumat persoanele de etnie romă aflate în căutarea unui loc de 

muncă; 
-s-a implicat în identificarea persoanelor de etnie romă care nu sunt incluse la 

medicul de familie și a luat măsurile necesare pentru înscrierea acestora; 
-a sprijinit familiile de romi la completarea dosarelor necesare în vederea acordării 

venitului minim garantat. 
  PRIMĂRIA COMUNEI CONȚEȘTI 

- derulează Proiectul European Inclusive schoolls Making a difference for Roma 
children - (Școala inclusive - o diferență pentru copiii de etnie romă), finanțat de 
Comisia Europeană. Acest proiect susține Școala Gimnazială Conțești în adaptarea 
educației inclusive și implementarea practicilor acesteia pentru elevii de etnie romă; 
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- s-a implicat în îmbunătățirea situației cetățenilor de etnie romă în ceea ce 
privește pietruirea străzilor unde locuiesc aceștia; 

- a demarat acțiunea de implementare a obiectivelor de investiții: sistem 
centralizat de alimentare cu apă, rețea de canalizare menajeră și stație de epurare. 

PRIMĂRIA COMUNEI DRACEA 
-a organizat programe de educație, cum ar fi: Școală după școală (pregătire 

școlară oferită de către educatori/învățători/profesori, după ore); 
-a organizat o școală de vară în cadrul căreia copiii au învățat diverse activități 

non-agricole (tricotaje, olărit, traforaj); 
-s-a implicat în includerea romilor în sistemul asigurărilor de sănătate și acordarea 

medicației compensate; 
-în colaborare cu medicul de familie s-a implicat în acțiunea de vaccinare în 

comunitatea de romi și la familiile defavorizate; 
- a sprijinit cetățenii romi în rezolvarea problemelor legate de obținerea actelor de 

stare civilă, a celor privind dreptul de proprietate asupra terenurilor și locuințelor; 
- demersuri pe lângă agenții economici din localitate și localitățile limitrofe în 

vederea angajării cetățenilor de etnie romă. 
PRIMĂRIA COMUNEI DRĂGĂNEȘTI VLAȘCA 
- a mediat cetățenii de etnie romă interesați și firmele de recrutare pentru 

obținerea de locuri de muncă în București în diverse domenii de activitate: salubritate, 
pază, depozitare mărfuri; 

- a îmbunătățit sistemul de iluminat prin înlocuirea lămpilor clasice cu lămpi cu led 
inclusiv în comunitățile cu cetățeni de etnie romă; 

- a realizat acțiuni de îmbunătățire a infrastructurii prin realizarea unor proiecte de 
asfaltare-Modernizare străzi în comuna Drăgănești Vlașca și pietruirea drumurilor; 

- a consiliat familiile de etnie romă în vederea trimiterii copiilor la școală; 
- a sprijinit medicii de familie în realizarea campaniilor de vaccinare și a creat o 

bază de date cu copiii nevaccinați din localitate; 
- a acordat ajutoare sociale familiilor de romi beneficiare; 
- a acordat ajutoare prin intermediul Asociației Pantocrator și a altor fundații. 
PRIMĂRIA COMUNEI DRĂCȘENEI 
-a urmărit înscrierea copiilor de vârstă școlară la educația de bază și a monitorizat 

frecventarea cursurilor de către toți elevii pentru reducerea ratei de părăsire timpurie a 
școlii; 

- prin asistentul comunitar a fost asigurată asistența sanitară primară; 
-au identificat persoanele fără acte de stare civilă și de identitate în vederea 

punerii acestora în legalitate; 
- a sprijinit cetățenii romi în rezolvarea problemelor legate de obținerea actelor de 

stare civilă, actelor de identitate, actelor de proprietate asupra terenurilor și locuințelor 
pentru cetățenii romi; 

-a sprijinit familiile rome pentru completarea dosarelor necesare obținerii de 
ajutoare sociale, alocații de susținere și alte servicii sociale; 

-a angrenat tinerii de etnie romă în activități culturale și recreative. 
PRIMĂRIA COMUNEI FURCULEȘTI 
-a identificat persoanele fără acte de stare civilă și de identitate și a acordat 

sprijinul necesar în vederea punerii acestora în legalitate; 
-a consiliat și îndrumat familiile rome pentru completarea dosarelor necesare 

obținerii de ajutoare sociale, alocații de susținere și alte servicii sociale; 



8 

 

- a consiliat familiile rome în vederea înscrierii la medicul de familie; 
- vizite la domiciliul familiilor nevoiașe pentru identificarea nevoilor acestora și 

acordarea sprijinului necesar; 
- a realizat întâlniri în comunitățile de romi unde au fost discutate problemele cu 

care se confruntă din domeniul educației, sănătății etc. 
PRIMĂRIA COMUNEI LUNCA 
- la nivelul comunei continuă să se deruleze programul “A doua sansa” de care 

beneficiază un număr de 27 persoane pentru nivelul primar și 45 persoane pentru 
nivelul gimnazial; 

- a pietruit străzile din satul Prundu în comunitatea de romi; 
- a finalizat lucrările de la grădinița din satul Prundu; 
- cetățenii de etnie romă au fost consiliați în vederea întocmirii actelor necesare 

pentru dosarele de ajutor social, alocației de stat și susținere a familiei, tichetelor 
sociale pentru grădiniță și a altor acte necesare; 

- a consiliat cetățenii asupra dreptului la pachetul minimal de servicii de sănătate, 
înscrierea populației pe listele medicilor de familie și vaccinarea copiilor. 

  PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURA 
- a realizat activități de consiliere privind beneficiile înscrierii în sistemul 

educațional; 
-monitorizarea frecventării cursurilor de către toți elevii pentru reducerea ratei 

de părăsire timpurie a școlii. Consilierea și monitorizarea elevilor aflați în situații de 
risc/abandon școlar; 

-s-a implicat în campania de educație sanitară privind bolile transmisibile și 
netransmisibile, de prevenire a îmbolnăvirilor (TBC, HIV/SIDA, bolile cu transmitere 
sexuală) a menținerii unui stil de viață sănătos; 

-a continuat procesul de identificare a persoanelor fără acte de stare civilă și de 
identitate în vederea punerii acestora în legalitate; 

-a monitorizat cazurile de discriminare și abuz asupra romilor săvârșite de 
autorități, precum și popularizarea sancțiunilor luate împotriva acestora, precum și a 
accesului romilor la servicii publice; 

-a sprijinit familiile rome pentru completarea dosarelor necesare obținerii de 
ajutoare sociale, alocații de susținere și alte servicii sociale; 

-a asigurat servicii gratuite de mediere privind locurile de muncă vacante sau 
nou-create; 

-angrenarea tinerilor de etnie romă în activități culturale și recreative. 
PRIMĂRIA COMUNEI PIETROȘANI 
-derulează în parteneriat cu Școala Gimnazială Pietroșani, proiectul Școala 

incluzivă: făcând o diferență pentru copiii de etnie romă; 
-primăria a fost selectată în cadrul proiectului: Crearea și implicarea serviciilor 

comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale, proiect 
implementat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.  

PRIMĂRIA COMUNEI POENI 
- a continuat implementarea proiectului educațional Integrarea copiilor romi în 

școală, reducerea și eliminarea abandonului școlar; 
- a colaborat cu diriginții pentru combaterea discriminării instituționalizate; 
- a demarat procedurile pentru înscrierea persoanelor de etnie romă la medicii de 

familie; 
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- a dezvoltat unele proiecte cu caracter de urgență pentru sprijinirea familiilor cu 
venituri foarte mici; 

- a desfășurat acțiuni de informare cu privire la drepturile copilului, precum și cu 
problematica familiilor aflate în dificultate pentru includerea acestora în sistemul de 
asistență socială. A desfășurat acțiuni de informare și sensibilizare cu privire la 
drepturile copilului, precum și problematica familiilor aflate în dificultate în scopul 
prevenirii neglijării copilului, a abuzurilor de orice fel, a abandonului; 

- identificarea și soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitățile de 
romi (venituri reduse, lipsă locuri de muncă); 

- implementarea de proiecte privind facilitarea și crearea locurilor de muncă pentru 
romi; 

- identificarea persoanelor de etnie romă care nu posedă acte de identitate și de 
stare civilă și acordarea sprijinului necesar pentru obținerea acestora. 

PRIMĂRIA COMUNEI PUTINEIU 
- a derulat proiectul destinat îmbunătățirii situației copiilor romi în cadrul 

Programului Bursă pentru Școală din mediul rural - NOUĂ NE PASĂ (Program inițiat de 
Fundația eMAG cu sprijinul FLANCO); 

- a desfășurat acțiuni pentru rezolvarea problemelor legate de actele de stare civilă 
și a actelor de identitate; 

-s-a implicat în găsirea de locuri de muncă împreună cu Agenția Locală pentru 
Ocuparea Forței de Muncă Turnu Măgurele; 

- a realizat demersuri pe lângă agenții economici din localitate și din localitățile 
limitrofe pentru angajarea cetățenilor de etnie romă. 

PRIMĂRIA COMUNEI SALCIA 
- a continuat demersurile de pietruire a 2 drumuri unde locuiesc cetățeni de etnie 

romă; 
- a desfășurat acțiuni pentru rezolvarea problemelor legate de actele de stare civilă 

și a actelor de identitate; 
-a atribuit locuri de casă familiilor numeroase și cu venituri mici; 
- s-a implicat în găsirea de locuri de muncă pentru cetățenii de etnie romă; 
- a derulat proiectul pentru îmbunătățirea situației romilor în cadrul Programului 

Bursă pentru Școală din mediul rural NOUĂ NE PASĂ (program inițiat de Fundația 
eMAG cu sprijinul Flanco); 

- a realizat demersuri pe lângă agenții economici din localitate și din localitățile 
limitrofe pentru angajarea cetățenilor de etnie romă. 

PRIMĂRIA COMUNEI ȘTOROBĂNEASA 
- a îndrumat elevii de etnie romă pentru continuarea cursurilor școlare, precum și 

părinții pentru înscrierea elevilor la grădiniță; 
- a îndrumat persoanele din comunitatea romă pentru înscrierea la medicul de 

familie și pentru vaccinarea copiilor; 
- a acordat sprijinul necesar în vederea obținerii actelor de identitate și a 

certificatelor de stare civilă, precum și pentru întocmirea dosarelor de ajutor social și a 
dosarelor pentru alocația de susținere etc. 

 
 
 

P R E F E C T 
Florinel DUMITRESCU 


