
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Planului de Măsuri privind Incluziunea socială a cetăţenilor Români de 

etnie Rromă ,,Romii 2023-2027” 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI , 

 

      analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuţ Andrei privind  aprobarea Planului de    

Măsuri privind Incluziunea socială a cetăţenilor Români de etnie Rromă ,,Romii 2023-2027”, 

  văzând raportul de specialitate  comun întocmit de către Serviciul Centru Informare Cetăţeni 

și Direcția Economică, precum şi raportul de specialitate al Comisiei de specialitate al Consiliului 

Local;  

în baza Hotărârii Guvernului nr. 560/28 Aprilie 2022 privind Strategia Guvernului României 

de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027; 

 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a), art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7), art. 139 alin. (3) lit. a) și 

art. 240 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

publicată în Monitorul Oficial din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art. 1. Se aprobă Planul de Măsuri privind Incluziunea socială a cetăţenilor Români de etnie 

Rromă, ,, Romii 2023-2027”,  plan prevăzut în anexa la prezenta hotarâre. 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la    

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

Consilier,        Secretar general,  

Ada Alexandrina Macovei                                             Ioan Apostu 

 

 

 

 

 

 

 

Botoșani, 28 noiembrie 2022 

Nr. 547 

 

 

 

  



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI         ANEXĂ LA HCL. Nr. 547 din 28.11.2022 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

 

 

Planul de Măsuri privind Incluziunea socială a cetăţenilor Români de etnie Rromă ,,Romii 2023-2027” 
 

Nr. Directii de 

Actiune   

Obiective 

Activități /măsuri concrete  Rezultatul Actiunii 

Indicatori 

 Responsabili . 

parteneri 

implicati. 

              Buget necesar 

 buget             finanțări  

  stat                      externe                             

Perioada 

de  

timp 

Tinte 

 anuale  

2023-2027. 

1. Îmbunatățirea 

condițiilor de 

locuit a 

membrilor  

comunitățiilor 

de romi.  

Dezvoltarea unor parteneriate 

durabile între UAT.și ONG. 

uri rome, în vederea 

implementării politicilor 

publice cu focusare pe 

grupuri vulnerabile, inclusiv 

romi.   

Protocol și Acord de  

parteneriat  realizat și 

asumat instituțional de 

către UAT. și ONG.   

 

UAT. 

GLL și GIL 

ONG.-uri rome 

 

  

UAT. 

GLL și GIL 

ONG.-uri 

rome 

 

  

- - decembrie 

2022-februarie 

2023 

Construirea de locuinte 

sociale cu implicarea 

membrilor GLL. și GIL. din 

comunitatea de romi.    

30 de locuințe noi 

construite  anual  

(55000 euro /locuință)   

Nr. de repartizări către 

familii de romi. -150 

Nr. de beneficiari a noilor 

locuințe -150 de familii  

UAT. 

GLL și GIL 

Consiliul 

Județean  

ONG.-uri rome. 

UAT. 

GLL și GIL 

Consiliu 

Județean  

ONG.-uri 

rome. 

cofinanțare  finanțări 

externe   

1650000 

euro/ anual   

 

30 locuințe 

anual  

Reabilitarea  de locuințe 

degradate in care locuiesc 

cetățeni români de etnie romă, 

implicarea membrilor GLL. și 

GIL. din comunitatea de 

romi.    

Nr. de locuințe ale 

romilor  reabilitate. 

(20000 euro /locuință)   

Număr  de beneficiari a 

locuințelor reabilitate.-

100 de familii  

UAT. 

GLL și GIL 

Consiliu 

Județean  

ONG.-uri rome. 

UAT. 

GLL și GIL 

Consiliu 

Județean  

ONG.-uri 

rome. 

cofinanțare  finanțări 

externe   

400.000 

euro anual   

20  locuințe 

anual  

2. Cresterea 

nivelului de 

educație în 

comunitățile de 

romi. 

 

 

 

Inițierea de parteneriate cu 

organizațiile rome în vederea 

cresterii acceesului elevilor 

romi la servicii calitative de 

educație . 

1  parteneriat încheiat cu 

ONG.uri rome.  

UAT.  

IȘJ. Botoșani 

ONG.-uri rome. 

- -  

februarie 

2023 

Creșterea 

acceesului 

elevilor romi la 

servicii 

calitative de 

educație . 

Prevenirea/ combaterea 

segregării școlare, prin 

Număr de adrese 

transmise scolilor in 

UAT.  

IȘJ. Botoșani 

- - iunie 2023 Combaterea 

segregării 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

implementarea planului de 

desegregare conform O.M. 

6134. 

vederea prevenirii 

segregării școlare  

ONG.-uri rome. școlare 

Creșterea ponderii elevilor 

romi care beneficiază de 

suport în cadrul unor 

programe de tip ”Școala după 

școală” (pregătire teme + 

hrană). 

25  de elevi romi 

beneficiari a programului 

tip ”Școala după școală”. 

100 zile x 25 elevi x25 lei  

pe zi 62.500 lei  

UAT.  

IȘJ. Botoșani 

ONG.-uri rome.  

cofinanțare  

 

 

 

finanțări 

externe   

 

62.500 lei  

februarie 

2023 

 

Creșterea 

ponderii 

elevilor romi 

care beneficiază 

de suport în 

cadrul unor 

programe de tip 

”Școala după 

școală” 

Organizarea pentru elevi de 

activități extracuriculare, 

privind înțelegerea diversității  

etnice și interculturalității.  

 

Formarea si angajarea de noi 

cadre didactice rome si 

inființatrea de catedre de 

limba rromani si istoria 

romilor 

2  tabere culturale 

organizate  pentru un 

număr de 100 elevi romi 

participanti.  

 

 

2 cadre didactice rome   

angajate  

UAT.  

IȘJ. Botoșani 

CCD. Botoșani  

ONG.-uri rome. 

  

Buget local si 

național  

 

 

 

  

finanțări 

externe   

iunie –iulie 

2023 

 

 

 

 

 

septembrie 

2023 

 

Inițierea de parteneriate cu 

organizațiile rome în vederea 

cresterii acceesului elevilor 

romi la servicii calitative de 

educație . 

1  parteneriat încheiat cu 

ONG.uri rome.  

UAT.  

IȘJ. Botoșani 

ONG.-uri rome. 

 - februarie 

2023 

Cresterea 

nivelului de 

educație în 

comunitățile de 

romi. 

Dezvoltarea rețelei de 

mediere școlară la nivelul 

unităților școlare cu populație 

semnificativa de romi. 

 

Nr. de mediatori scolari 

necesar- 1. Formați și 

angajarea acestuia.   

 Nr. de elevi romi la 

nivelul comunității locale. 

UAT.  

IȘJ. Botoșani 

CJRAE 

Botoșani . 

 Salarizare. 

Infiintarea 

normei pt. 

mediator 

scolar.  

  anual   Elevi romi 

intodusi in baza 

de date  din 

SIIR.  

3. Creșterea nr. 

de etnici romi 

calificați  și 

ocupați pe 

piața muncii.  

Susținerea parteneriatelor 

public privat, cu implicarea și  

ONG.-uri rome,pt. 

informarea,  consilierea  

etnicilor romi în vederea 

înregistrării la serviciul public 

de ocupare, pentru 

reintegrarea  lor pe piața 

muncii.  

Nr. de protocoale și 

parteneriate încheiate cu 

ONG.uri rome. 

Contracte de 

externalizare servicii  

Nr. de etnici romi 

înregistrați la AJOFM.în 

căutarea unui loc de 

muncă.  

UAT. 

ONG.-uri rome 

AJOFM-

Botoșani  

Buget local  

 0 

 

 

 

 

 semestrial    Protocoale  

incheiate cu 

prestatorii de 

servicii de 

consiliere 

comunitară 

  Organizarea de programe de 

educație și formare 

Nr.  de persoane din 

grupuri vulnerabile 

UAT. 

ONG.-uri rome 

Buget de stat   

 

 annual  30 de 

beneficiari 



profesională de tip  

Programul ”A Doua Șansă” la 

nivelul localității de domiciliu 

pentru  adulții care fac parte 

din grupuri vulnerabile. 

beneficiare de finalizarea 

educației si formare 

profesională.  

Nr. de romi beneficiarI -  

 

AJOFM-

Botoșani 

IȘJ. Botoșani  

anual, care au 

absolvit 

învățământul 

primar și 

gimnazial. 

Solicitarea de la AJOFM de 

cursuri de formare la nivel 

local, funcție de gradul de 

educație a beneficiarilor și 

oferta aflată pe piața muncii.   

Nr. de cursuri de formare, 

organizate la nivel local. 

Nr. de  beneficiari, - 

din care romi:  

UAT. 

ONG.-uri rome 

AJOFM-

Botoșani 

 

Buget local  

0  

 semestrial  2 cursuri de 

formare 

profesională 

/an.  

Incurajarea agentilor 

economici/ entitati juridice  să 

implementeze  legea  

76/2002, Masuri pentru 

stimularea  ocuparii fortei de 

munca, in general si a art.93 

cu 4 in special cresterea 

accesului pe piata muncii a 

tinerilor cu risc de 

marginalizare sociala.  

Nr. de convenții semnate. 

nr. de etnici romi 

beneficiari a masurilor 

active.  

Nr. ONG-urilor rome 

implicate.  

UAT. 

ONG.-uri rome 

AJOFM-

Botoșani 

 

Buget local  

 

0  

 semestrial  nr. de convenții 

incheiate 

angajatorii de 

inserție 

inclusive  

ONG.uri rome.  

4. Îmbunătățirea 

stării de 

sănătate a 

membrilor 

comunităților 

vulnerabile cu 

romi. 

 

 

 

Continuarea formarii si 

institutionalizarii  resursei 

umane roma, ca si mediatori 

sanitari, asitenti medicali  

comunitari, solicitați de către 

UAT. în baza referatelor si a 

organigramelor marite.  

 

NR. de adrese transmise  

către DSP. Botoșani. 

Nr. de mediatori si 

asistenti medicali  

comunitari noi angajați.  

1-Mediator sanitar 

1-Asistent medical  

comunitar  

UAT. 

DSP. Botoșani 

ONG.-uri rome 

 

Buget  de stat  

salarizare la 

solicitare de la  

DSP.  

 semestrial  1 mediator 

sanitar si 1 

asistent medical 

comunitar 

Implementarea  Campaniilor  

de evaluare a stării de 

sănătate a cetăţenilor  romi.  

Nr. de solicitări transmise 

DSP..-ului  

Nr. de campanii  

efectuate la nivel local.  

UAT. 

ONG.-uri rome 

DSP. Botoșani  

Buget  local 

0 

 semestrial   

5. Susținerea 

cercetării, 

conservării și 

promovării 

patrimoniului 

cultural rom și 

a identității 

culturale rome 

Implicarea resursei umane 

roma angajate in baza 

Strategiei in activitati 

culturale de  reconstrucţie şi 

afirmare identitară a romilor , 

prin organizarea a 3 

evenimente anuale la nivelul 

comunității locale  

1. 8 Aprilie,  Ziua 

Internaționala a romilor 

2. 2 August  - Ziua naţională 

Nr. de parteneriate 

incheiate cu ONG-urile 

rome.  

Nr. de evenimente 

realizate  

Nr. de participanți  

UAT. – 

ONG.-uri rome. 

Direcția 

județeană de 

Cultură 

Botoșani  

 

 

Buget local/ in 

baza 

legislației 

existente.  

1.Februarie. 

4.000 lei  

2. Aprilie 

6.000 lei 

3.August 
4.000  
 

 semestrial  3 evenimente 

anual.  



de comemorare a 

Holocaustului împotriva 

romilor - Samudaripen, 

stabilită prin Legea nr. 

124/2020, 

3. 10 Decembrie -Ziua 

Drepturilor Omului.  

Total. 14.000 

Lei  

Confecționarea, amsamblarea 

/montarea unui monument 

simbolic și sau plăcuțe,  

dedicate  istoriei romilor  

Robia romilor sau 

Holocaustul  romilor,   

Număr de parteneriate 

incheiate cu ONG-urile 

rome.  

Număr  de monumente  

Număr de placute 

montate  

UAT. – 

ONG.-uri rome. 

Direcția 

județeană de 

Cultură 

Botoșani . 

Buget local si 

național   

30.000 lei  

 

coofinanțare  

 

 

 

 

finanțări 

externe   

anual.  realizarea a  2 

obiective  

simbolice cu 

istoria romilor, 

pana in 2024.  

  Organizarea de Tabere 

școlare tematice  pe tema  

reconcilierii cu trecutul și 

recunoașterea  sclaviei, a 

Holocaustului și asimilării  

romilor,  Antrenare de 

formatori.  

Număr zile de  tabară 

școlară  

5 zile tabara  

Formatori-istorici,-2 

 Număr de participanti, 

din care romi. -40 de 

elevi.  

 

UAT. – 

ONG.-uri rome. 

Buget  stat  

40.000 lei  

 

coofinanțare  

 

 

finanțări 

externe   

anual  1 tabară pentru  

40 de elevi 

anual.  

6. Combaterea 

discriminării, a 

discursului și 

atitudinilor 

antirome 

generatoare de 

discurs 

incitator la ură 

sau infracțiuni 

motivate de 

ură. 

Implementarea politicilor 

antigypsisim la nivel local, 

organizare de evenimente cu 

participarea factorilor 

decizionali  si invitarea 

specialistilor in domeniu.  

Număr  de evenimente 

realizate -2  

Nr. de participanți -100  

 

UAT. – 

ONG.-uri rome. 

Buget de stat  

 

20.000 lei, 

formatori, 

masa 

participanți,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

semestrial  Minim 2 

workshopuri/an 

, tematica 

antidiscriminare

. Cu 

participarea a 

minim 100 de 

personae.  

  Iniţierea de  proiecte culturale 

de reconstrucţie  şi  afirmare 

identitară a romilor. 

Acțiuni/proiecte/programe 

cultural specifice  privind 

contribuția romilor la 

dezvoltarea societății 

românești. 

 

Număr. de proiecte 

inițiate  

Număr. de proiecte 

implementate  

BJR.  

UAT. – 

ONG.-uri rome. 

Buget local si 

național   

20.000 lei  

 

 

coofinanțare  

 

 

 

 

 

finanțări 

externe   

permanent  Minim 2 

spectacole/ 

anual.  

 

Februarie 

 

Septembrie.  



7. Administrație 

publica  și  

Dezvoltare 

Comunitară.  

Facilitarea implementării 

planurilor de măsuri perioada 

2022-2027 prevazute în 

Strategia aprobată prin 

HG.560/2022, prin 

dezvoltarea si capacitarea 

sturcturilor locale de 

implementare, în cursuri de 

formare/perfecționare.  

Inființarea și cuprinderea 

în organigramă a 

posturilor pentru:  

Experți pentru romi, 

Mediatori sanitari, 

Mediatori școlari, 

 

UAT. – 

ONG.-uri rome. 

Buget de stat  

salarizare  

 

 

 Februarie  -

Aprilie  

2023  

Completarea si 

profesionalizare

a structurii 

locale de 

implementare a 

politicilor 

publice. 

Evaluarea activităţii 

persoanelor angajate in baza 

Strategiei si adaptarea fiselor 

de post funcţie de standardul 

ocupaţional,  dar si de nevoile 

locale ale comunităţii roma.  

Evaluarea semestrială si 

raportarea activităților 

realizate, de catre 

structurile locale de 

implementare.  

BJR.  

UAT. – 

ONG.-uri rome. 

Buget local  

0 

 semestrial  2 evaluări /an.  

Infiintarea si funcționarea 

unui Centru Comunitar de 

servicii integrate, la nivel 

local  

Formarea echipei 

interdisciplinare, pentru 

furnizarea de servicii 

integrate, socio-medicale 

și educaționale la nivelul 

comunitatii locale de 

romi.   

 coofinanțare  finanțări 

externe   

Mai  2025  

  Facilitarea accesarii de 

finanțări nerambursabile,  

destinate incluziunii romilor 

prin identificarea  şi corelarea 

acestor activităţi/măsuri 

eligibile la finanţarea din 

fonduri externe 

nerambursabile, care pot 

contribui pe diverse paliere la 

îmbunătăţirea situaţiei în 

comunitățile de romi.  

Nr. de parteneraite 

încheiate cu societatea 

civila roma.  

Nr. de proiecte integrate  

elaborate și propuse.  

Nr. de proiecte 

contractate și 

implementate.  

Nr. de beneficiari romi 

din Grupul țintă.    

BJR.  

UAT. – 

ONG.-uri rome. 

Asigurarea 

unei linii de 

contribuție  

necesară, 

accesării 

finanțărilor 

nerambursabil

e.   

finanțări 

externe   

permanent  2 contracte de 

finanțare 

nerambursabilă/ 

an.  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

              Consilier,          Secretar general,  

Ada Alexandrina Macovei                                               Ioan Apostu 

 

 

 

 

 


	HOTĂRÂRE



