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ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                                                                                                                ANEXA nr.1  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC                                                                                                                     La P.H. nr. 2/10.03.2021  
                                            

                 

 

 

PLAN DE ACŢIUNE LOCAL 

privind incluziunea minorităţii rome din comuna PESAC 

pentru perioada 2021 - 2027 
 

 

 

 

   A. EDUCAȚIE:  

  Obiective:  

   (1) Asigurarea accesului egal, gratuit și universal al cetățenilor români aparținând minorității rome la educație de calitate în sistemul public de învățământ 

local, pentru a sprijini creșterea economică și dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere.  

   (2) Promovarea educației incluzive în cadrul sistemului educațional, inclusiv prin prevenirea și eliminarea segregării și combaterea discriminării pe baze 

etnice, de statut social, dizabilități sau alte criterii care afectează copiii și tinerii proveniți din grupuri dezavantajate, inclusiv romi. 

 

Nr. 

crt 

 

Măsuri 

 

Responsabil 

 

Termen 

Interval de valuare  

L - Lunar  

T - Trimestrial  

S - Semestrial 

A - Anual 

1 Crearea instrumentelor de identificareșsi de evaluare a 

nevoilor educaţionale și socio-culturale, precum și a 

riscurilor aferente pentru grupurile dezavantajate 

 Primar; 

 Responsabil cu problematica romilor; 

 G.L.L. Pesac. 

septembrie A 

2 Colectarea datelor relevante pentru asigurarea accesului la 

educaţie al grupurilor dezavantajate 
 Primar; 

 Responsabil cu problematica romilor; 

 G.L.L. Pesac. 

septembrie A 

3 Identificarea, evaluarea/continuarea programelor de sprijin 

social care intră în responsabilitatea administraţiei locale 
 Primar; 

 Responsabil cu problematica romilor; 

 G.L.L. Pesac. 

septembrie A 

4 Organizarea de concursuri, activități  extrașcolare şi 

extracurriculare și tabere școlare care să ofere facilități 

copiilor/elevilor proveniți din grupuri dezavantajate 

 Primar; 

 Responsabil cu problematica romilor; 

 G.L.L. Pesac. 

septembrie A 

5 Revizuirea metodologiei de inspecție școlară din perspectiva 

includerii componentei de educație remedială, educație 

multi și interculturală, educație incluzivă 

 Director Școala Gimnazială „MARIA 

BRINDEA” Pesac. 

 

septembrie A 
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6 Revizuirea regulamentului de ordine interioară de la nivelul 

unității de învățământ, în acord cu prevederile Legii 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare și a metodologiilor/ regulamentelor 

nou promovate, precum și de aspectele specifice legate de 

fenomenul de desegregare 

 Director Școala Gimnazială „MARIA 

BRINDEA” Pesac. 

 

septembrie A 

7 Monitorizarea efectelor Ordinului ministrului educației, 

cercetării și tineretului nr. 6134/2016 privind interzicerea 

segregarii școlare în unitățile de învățământ. 

 Director Școala Gimnazială „MARIA 

BRINDEA” Pesac. 

 

septembrie A 

8 Înființarea unei Comisii pentru Combaterea segregării și 

promovarea calității educației în şcoală 
 Director Școala Gimnazială „MARIA 

BRINDEA” Pesac. 

 

septembrie A 

9 Elaborarea procedurilor standard cu privire la colaborarea 

eficienta interinstituțională la nivel local, ca parte a 

sistemului de monitorizare 

 Primar; 

 Director Școala Gimnazială „MARIA 

BRINDEA” Pesac; 

 G.L.L. Pesac. 

 

septembrie A 

10 Încheierea parteneriatului la nivel local între instituțiile/ 

Organizațiile implicate, în vederea asigurării funcționalității 

sistemului de monitorizare a măsurilor de intervenție 

aplicate la nivel local 

 Primar; 

 Director Școala Gimnazială „MARIA 

BRINDEA” Pesac; 

 G.L.L. Pesac; 

 G.I.L. Pesac. 

 

septembrie A 

11 Participarea comunității locale la activități și programe de 

îmbunătățire a accesului nediscriminatoriu al copiilor din 

grupuri dezavantajate, aparținând minorității romilor, la 

învățământ obligatoriu, în învățământul de stat şi 

cuprinderea propunerilor acestui grup în strategia locală 

privind îmbunătățirea accesului la educație 

 Primar; 

 Director Școala Gimnazială „MARIA 

BRINDEA” Pesac; 

 G.L.L. Pesac; 

 G.I.L. Pesac. 

septembrie A 

12 Promovarea și derularea unor programe de educație 

parentală, precum și a activităților/proiectelor care vizează 

cooperarea școală - familie, școală - comunitate 

 Primar; 

 Director Școala Gimnazială „MARIA 

BRINDEA” Pesac; 

 G.L.L. Pesac; 

 G.I.L. Pesac. 

 

septembrie A 

13 Predarea opţională a orelor de istoria și tradițiile romilor, 

pentru elevii romi și ne-romi, la liceu 
 Director Școala Gimnazială „MARIA 

BRINDEA” Pesac. 

 

septembrie T 
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B. OCUPARE FORȚĂ DE MUNCĂ  
    Obiectiv: Stimularea cresterii ocuparii fortei de munca a persoanelor aparținând minorității romilor si creșterea atractivități i pentru investitii.  

 

 

Nr. 

crt 

 

Măsuri 

 

Responsabil 

 

Termen 

Interval de evaluare  

L - Lunar  

T - Trimestrial  

S - Semestrial 

A - Anual 

1 Promovarea antreprenorialului în rândul comunității 

locale cu populație aparținând minorității romilor 

Primar; 

G.L.L. Pesac; 

G.I.L. Pesac. 

mai A 

2 Identificarea unor oportunități de muncă bazate pe 

flexicuritate pentru grupurile vulnerabile, în special pentru 

femeile aparținând minorității rome 

Primar; 

G.L.L. Pesac; 

G.I.L. Pesac. 

mai A 

3 Identificarea modalităților de recunoaștere a 

competențelor profesionale ale cetățenilor aparținând 

minorității rome, obținute în afara cadrului formal, în 

scopul facilitării incluziunii pe piața muncii 

Primar; 

G.L.L. Pesac; 

G.I.L. Pesac. 

mai S 

4 Acordarea, în condițiile legii, de facilități pentru 

intreprinzători și agenți economici care angajează 

persoane aparținând minorității rome. 

Primar; 

G.L.L. Pesac; 

G.I.L. Pesac. 

mai S 

5 Inițierea unei scheme de micro-creditare pentru grupurile 

dezavantajate, inclusiv pentru romi, prin care să se 

favorizeze începerea de afaceri proprii, cu accent pe 

participarea femeilor rome. 

Primar; 

G.L.L. Pesac; 

G.I.L. Pesac. 

mai A 

6 Acordarea serviciilor de consiliere profesională 

persoanelor aflate în dificultate, inclusiv pentru membrii 

minorității rome, în vederea reintegrării sociale 

Primar; 

G.L.L. Pesac; 

G.I.L. Pesac. 

mai S 

7 Încurajarea inițiativelor de afaceri bazate pe 

responsabilitate socială prin facilitarea accesului la 

informații, concomitent cu acordarea de sprijin și 

consultanță pentru atragerea surselor de finanțare/creditare 

și implementarea afacerilor/proiectelor 

Primar; 

G.L.L. Pesac; 

G.I.L. Pesac. 

mai A 

8 Stimularea obținerii de autorizații pentru anumite 

activități (meșteșuguri, artizanat etc.), susținerea înfiinţării 

unei asociații meșteșugărești în care meșteșugării din 

cadrul minorității rome să practice ocupațiile lor. 

Primar; 

G.L.L. Pesac; 

G.I.L. Pesac. 

mai S 
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C. SĂNĂTATE  

Obiectiv: Stimularea măsurilor de promovare a sănătății care să contribuie la creșterea accesului cetățenilor aparținând minorității romilor la serviciile de 

sănătate publică și la creșterea speranței de viață.  

 

 

Nr. 

crt 

 

Măsuri 

 

Responsabil 

 

Termen 

Interval de evaluare  

L - Lunar  

T - Trimestrial  

S - Semestrial 

A - Anual 

1 Campanii de vaccinare a copiilor nevaccinați din 

comunitățile de cetățeni români de etnie romă 

Dr. GRUI ANA; 

G.L.L. Pesac; 

G.I.L. Pesac. 
 

ianuarie 

iulie 

S 

2 Campanii de evaluare a starii de sănătate a cetățenilor 

români de etnie romă 

Dr. GRUI ANA; 

G.L.L. Pesac; 

G.I.L. Pesac. 
 

ianuarie 

iulie 

S 

3 Campanii de educație sanitară privind TBC a cetățenilor 

români de etnie romă 

Dr. GRUI ANA; 

G.L.L. Pesac; 

G.I.L. Pesac. 
 

ianuarie 

iulie 

S 

4 Campanii de educație sanitară privind HIV/SIDA a 

cetățenilor români de etnie romă 

Dr. GRUI ANA; 

G.L.L. Pesac; 

G.I.L. Pesac. 
 

ianuarie 

iulie 

S 

5 Campanii de educație sanitară privind BTS (Bolile cu 

transmitere sexuala) a cetățenilor români de etnie romă 

Dr. GRUI ANA; 

G.L.L. Pesac; 

G.I.L. Pesac. 
 

ianuarie 

iulie 

S 

6 Campanii de educație sanitară privind principiile generale 

de educație sanitară a cetățenilor români de etnie romă 

Dr. GRUI ANA; 

G.L.L. Pesac; 

G.I.L. Pesac. 
 

ianuarie 

iulie 

S 

7 Campanii de educație sanitară privind igiena primară în 

cadrul comunităților cetățenilor români de etnie romă 

Dr. GRUI ANA; 

G.L.L. Pesac; 

G.I.L. Pesac. 
 

ianuarie 

iulie 

S 

8 Campanii de educație sanitară privind alimentația 

sanatoasa a cetățenilor români de etnie romă 

Dr. GRUI ANA; 

G.L.L. Pesac; 

G.I.L. Pesac. 
 

ianuarie 

iulie 

S 
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   D. LOCUIRE ȘI MICA INFRASTUCTURĂ  
    Obiectiv: Asigurarea de catre instituția locală și parteneri sociali, a condițiilor de locuit decente în comunitatea defavorizată din punct de vedere economic 

și social, precum și asigurarea accesului la servicii publice și mica infrastructură  

 

Nr. 

crt 

 

Măsuri 

 

Responsabil 

 

Termen 

Interval de evaluare  

L - Lunar  

T - Trimestrial  

S - Semestrial 

A - Anual 

1 Elaborarea planului de dezvoltare locală pentru 

populaţia dezavantajată și nivel ridicat de sărăcie în 

scopul identificării de proiecte integrate 

Primar; 

G.L.L. Pesac; 

G.I.L. Pesac. 

februarie 

august 

S 

 

 

 

E. CULTURĂ  
    Obiectiv: Păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității culturale (limba, obiceiuri, patrimoniu) a minorității romilor din comuna PESAC.  

 

Nr. 

crt 

 

Măsuri 

 

Responsabil 

 

Termen 

Interval de evaluare  

L - Lunar  

T - Trimestrial  

S - Semestrial 

A - Anual 

1 Organizarea unor evenimente de promovare a 

culturii rome (conferințe, seminarii, etc.) 

Primar; 

Referent II cultural din cadrul Primăriei Comunei 

Pesac, membru GLL; 

Director Școala Gimnazială „MARIA BRINDEA” 

Pesac; 

G.L.L. Pesac; 

G.I.L. Pesac. 

septembrie A 

2 Elaborarea, promovarea şi sprijinirea unor proiecte 

culturale privind păstrarea și promovarea culturii 

români 

Primar; 

Referent II cultural din cadrul Primăriei Comunei 

Pesac, membru GLL; 

Director Școala Gimnazială „MARIA BRINDEA” 

Pesac; 

G.L.L. Pesac; 

G.I.L. Pesac. 

august A 
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 F. INFRASTRUCTURA SOCIALĂ  
    Obiectiv: Dezvoltarea măsurilor necesare satisfacerii nevoilor sociale ale categoriilor defavorizate, inclusiv a membrilor minorității romilor în domeniile: 

protecția copilului, justiție și ordine publică, administrație și dezvoltare comunitară.  
 

F.1. Protecţia copilului 

Nr. 

crt 

 

Măsuri 

 

Responsabil 

 

Termen 

Interval de evaluare  

L - Lunar  

T - Trimestrial  

S - Semestrial 

A - Anual 

1 Organizarea unei campanii de prevenirea abuzului și 

neglijării copilului, precum și a tuturor fenomenelor 

care pot determina separarea copilului de familie 

Primar;  

Director Școala Gimnazială „MARIA BRINDEA” 

Pesac;  

G.L.L. Pesac;  

G.I.L. Pesac. 

aprilie A 

2 Elaborarea  unor măsuri care să conducă la 

înființarea unui Centrul de zi pentru copiii romi 

Primar;  

Director Școala Gimnazială „MARIA BRINDEA” 

Pesac;  

G.L.L. Pesac;  

G.I.L. Pesac. 

iulie A 

 

F.2. Justiţie și ordine publică  

Nr. 

crt 

 

Măsuri 

 

Responsabil 

 

Termen 

Interval de evaluare  

L - Lunar  

T - Trimestrial  

S - Semestrial 

A - Anual 

1 Organizarea unei campanii de promovare și respectare a drepturilor și 

libertăților fundamentale ale omului (a drepturilor civile, politice și 

sociale), în general, și a dreptului la nediscriminare, în special, inclusiv a 

drepturilor persoanelor aparținând minorităţii rome 

Primar; 

G.L.L. Pesac 

aprilie A 

2 Organizarea şi derularea unor simpozioane, mese rotunde cu privire la 

combaterea discriminării 

Primar; 

 G.L.L. Pesac 

august A 

 

F.3. Administrație și dezvoltare comunitară 

Nr. 

crt 

 

Măsuri 

 

Responsabil 

 

Termen 

Interval de evaluare  

L - Lunar  

T - Trimestrial  

S - Semestrial 

A - Anual 

1 Continuarea procesului de identificare a persoanelor fără acte de stare 

civilă și de identitate în vederea emiterii acestora 

S.P.C.L.E.P. Pesac Permanent A 
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