
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   

     
                                                  PROIECT    

              

                 HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind participarea municipiului Craiova la programele ROMED şi 

ROMACT, care sprijină implementarea strategiilor naţionale pentru incluziunea 
romilor 

 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

29.05.2014; 
  Având în vedere raportul nr.75766/2014 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 

Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune participarea municipiului 
Craiova la programele ROMED şi ROMACT, care sprijină implementarea strategiilor 
naţionale pentru incluziunea romilor; 

   În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1221/2011 pentru aprobarea 
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020; 

   În temeiul art.36, alin.2, lit. b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din 
Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă  participarea municipiului Craiova la programele ROMED 2 şi  
ROMACT, care sprijină implementarea strategiilor naţionale pentru incluziunea 
romilor, dezvoltate în conformitate cu cadrul Uniunii Europene privind 
Strategiile Naţionale pentru Integrarea Romilor . 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să iniţieze procedurile pentru 
înfiinţarea Grupului de Lucru Local ce are ca scop elaborarea Planului Local de 
acţiune privind incluziunea minorităţii rome în municipiul Craiova. 

Art.3. Se aprobă desemnarea dlui. Romeo Tiberiade, expert local pentru problemele 
romilor, ca persoană responsabilă pentru implementarea şi supravegherea 
întregului proces privind participarea municipiului Craiova la programele 
ROMED  şi  ROMACT. 

 Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Direcţia Economico-Financiară şi dl.Romeo 
Tiberiade aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

    
 
 
              INIŢIATOR,                                                                    AVIZAT, 
                PRIMAR,                                                                   SECRETAR, 
      Lia – Olguţa VASILESCU                                          Nicoleta MIULESCU 



 
 

                                                                                                  

 
 

 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate 
şi Contencios Administrativ                                  
Nr. 75766/22.05.2014 
                                                                                                               Se aprobă 
                                                                                                                PRIMAR 
                                                                                             Lia Olguţa Vasilescu 
 

Raport 
privind participarea  municipiului Craiova la programele ROMED  şi  

ROMACT , programe ce sprijină implementarea strategiilor naţionale pentru 
incluziunea romilor  

 
 Incluziunea socială este definită ca un proces prin care se asigură că persoanele 

confruntate cu riscul sărăciei şi excluziunii dobândesc oportunităţile şi resursele 
necesare pentru a participa pe deplin la viaţa economică, socială şi culturală şi că se 
bucură de un standard de viaţă şi bunăstare considerat normal în societatea în care 
trăiesc.  

 Incluziunea socială se bazează pe o abordare pro-activă care are drept obiectiv 
creşterea generală a standardului de viaţă al populaţiei şi stimularea câştigurilor 
obţinute din muncă prin facilitarea ocupării şi promovarea politicilor incluzive cu 
adresabilitate către toate grupurile vulnerabile: minoritatea romilor, persoanele cu 
handicap, femeile, copiii străzii, tinerii de 18 ani care părăsesc instituţiile de protecţie 
ale statului, persoanele în vârstă.    

     Aplicarea politicii de incluziune socială a minorităţii romilor presupune o 
abordare integratoare, un proces planificat şi acţiuni conjugate, urmate de adoptarea de 
strategii, programe şi proiecte specifice..    

     În cazul cetăţenilor aparţinând minorităţii rome, abordarea politicilor publice a 
fost focalizată pe măsuri în domeniul social: educaţie, ocupare, sănătate, locuire şi mică 
infrastructură, domenii însoţite de măsuri pentru combaterea discriminării, combaterea 
sărăciei şi promovarea egalităţii de şanse. Principalele documente programatice în 
domeniu sunt: Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, 
adoptată în 20012 şi Deceniul de Incluziune a Romilor 2005 -2015, care conţine un 
angajament politic al Guvernului României în plan internaţional. 
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 În baza prevederilor Strategiei de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii rome, se constituie la nivel naţional, mecanismul de informare, comunicare, 
monitorizare şi evaluare a Strategiei Guvernului. 

 Pentru organizarea şi funcţionarea mecanismului sunt necesare reglementări 
administrative, măsuri şi acţiuni ferme, desfăşurate într-un dialog activ cu minoritatea 
romilor la nivel naţional. 

 La nivel local legea prevede că experţii locali pentru romi funcţionează la nivelul 
primăriilor. Ei se subordonează tehnic birourilor judeţene pentru romi şi administrativ 
primarului. Experţii locali reprezintă principala interfaţă dintre autorităţile publice şi 
comunităţile de romi.  

 Transpunerea în practică s-a materializat prin Dispoziţia nr. 1569/20.09.2012, 
prin care Domnul Romeo Tiberiade a fost numit în funcţia de expert local pentru 
problemele romilor. 

 Atribuţiile expertului pentru problemele romilor sunt de a valorifica 
oportunităţile în plan local de care să beneficieze comunitatea locală, inclusiv 
minoritatea romilor.    

     Principalele activităţi ale experţilor locali pentru romi includ, însă nu se 
limitează la:    

  1.  Organizarea la nivel local a grupurilor de iniţiativă locală (GIL) şi a Grupurilor 
de lucru locale (G.L.L.).    

     Grupul de iniţiativă locală este format din reprezentanţi ai comunităţilor de 
cetăţeni aparţinând minorităţii rome în care ei activează. Rolul GIL este de a stabili în 
baza procesului de facilitare comunitară organizată de expertul local, principalele nevoi 
şi stabilirea priorităţilor conforme cu direcţiile de acţiune ale Strategiei Guvernului. 
Componenţa GIL şi priorităţile stabilite vor fi discutate în cadrul grupurilor de lucru 
locale (GLL).    

    - Grupul de lucru local (GLL) este format din: expertul local, reprezentanţi ai 
instituţiilor publice locale, membri ai Consiliului Local (inclusiv consilierii aleşi ai 
minorităţii rome), membri ai organizaţiilor neguvernamentale (inclusiv cele ale 
romilor) şi un delegat al comunităţii locale a romilor din G.I.L. GLL va fi înfiinţat prin 
Hotărâre a Consiliului Local (HCL).    

  2. Elaborarea, în baza Strategiei Guvernului, a planului local de acţiune privind 
incluziunea minorităţii rome, stabilit în baza procesului de identificare şi selecţie a 
principalelor nevoi ale comunităţilor locale cu un număr semnificativ de romi şi 
supunerea acestuia spre aprobarea G.L.L. Planul de acţiune adoptat de Grupul de lucru 
local (GLL) va fi asumat (total sau parţial) de către Consiliul Local prin H.C.L. Fiecare 
membru al grupului de lucru local va fi responsabil pentru implementarea măsurilor din 
aria sa de activitate, cuprinse în planul de acţiune local.    

    3. Introducerea planului de acţiune locală privind incluziunea minorităţii rome în 
strategia de dezvoltare a localităţii.    

    • Transmiterea planului local de acţiune către Birourile Judeţene pentru Romi în 
vederea introducerii în planul judeţean de măsuri şi în strategia de dezvoltare a 
judeţului. 

 Programul Romed 2, acordă o importanţă deosebită promovării rolului şi 
influenței femeilor în contactele dintre comunităţile de romi şi municipalităţile locale şi 
ca mediatori pentru tinere Medierea a condus deseori la importante imbunăţiriri, dar 
eficacitatea acesteia este frecvent afectată de probleme legate de statutul mediatorului şi 



nesiguranţa locului de muncă, dependenţa sau preluarea de sarcini minore suplimentare, 
uneori care nu sunt incluse în fişa postului.  

 Frecvent, mediatorii sanitari sau şcolari întâmpină dificultăţi în comunicarea cu 
autorităţile locale. În vederea evitării contactului direct cu un medic sau un cadru 
didactic nefamiliarizat cu elemente de istorie şi cultură a romilor părinţii aflaţi în 
dificultate apelează frecvent la mediatorul sanitar sau şcolar în vederea cultivării 
relaţiilor de colaborare cu medici, cadre didactice sau autorităţi publice locale, judeţene 
sau centrale.  

 Programul Romact este un program pentru îmbunătăţirea accesului romilor la 
locuinţe, educaţie şi locuri de muncă .Are drept scop extinderea, derularea, monitorizarea 
şi mediatizarea setului de programe de sprijin care vizează stimularea participării şcolare, 
reducerea absenteismului şi obţinerea succesului şcolar în învăţământul preuniversitar pe 
de o parte, iar, pe de altă parte stimularea creşterii ocupării forţei de muncă a persoanelor 
aparţinând minorităţii rome. 

Faţă de cele expuse propunem promovarea unui proiect de hotărâre care sa aibă 
ca obiect: 

- participarea  municipiului Craiova la programele ROMED 2 şi  ROMACT, 
programe ce sprijină implementarea strategiilor naţionale pentru 
incluziunea romilor, dezvoltate în conformitate cu Cadrul Uniunii Europene 
privind Strategiile Naţionale pentru Integrarea Romilor  ; 

- imputernicirea primarului municipiului Craiova să iniţieze procedurile 
pentru înfiinţare Grupului de Lucru Local ce are ca scop elaborarea 
Planului Local de acţiune privind incluziunea minorităţii rome în municipiul 
Craiova; 

- desemnarea domnului Romeo Tiberiade, expert local pentru problemele 
romilor, ca persoană responsabilă pentru implementarea şi supravegherea 
întregului proces privind participarea municipiului Craiova la programele 
ROMED  şi  ROMACT 

 
 Sub aspectul temeiului juridic, proiectul de hotărâre se fundamentează pe 

dispoziţiile, Legii 215/2001R privind administraţia publică locală, H.G.1221/2011 pentru 
aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020 . 

 
 

 
 

ÎNTOCMIT  
cons. Jur. Ovidiu Mischianu 
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