ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primariaperiam.ro
Total consilieri Consiliul Local:
Prezenţi:
Pentru:
Împotrivă:
Abţineri:

15
13
13
x
x

HOTĂRÂREA
Nr. 65 din 25.08.2022
privind actualizarea componenței Grupului de Lucru Local (G.L.L.) înființat
la nivelul Comunei Periam
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, CIF 4759543, ales în condiţiile stabilite
de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 25.08.2022, având în
vedere următoarele:
- adresa Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş nr. 8630/S1/26.07.2022 și adresa e-mail din data de
09.08.2022, înregistrate la Primăria Comunei Periam sub nr. 5980/09.08.2022;
- referatul de aprobare nr. 6165/18.08.2022 elaborat de primarul Comunei Periam, Județul Timiș,
în calitatea sa de inițiator;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 6210/18.08.2022 întocmit de
doamna Copil Paula-Gianina, inspector I principal-asistent social în cadrul Primăriei Comunei Periam
și responsabil cu problematica romilor la nivelul Comunei Periam;
- anunțul privind dezbaterea publică înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.
5064/07.07.2022 și încheiat în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003;
- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Periam nr. 36/06.02.2018 privind delegarea unor
atribuţii doamnei Copil Paula-Gianina, inspector I, gradul profesional principal, în cadrul Primăriei
Comunei Periam, emisă de Primarul Comunei Periam, potrivit căreia doamnei Copil Paula-Gianina iau fost delegate atribuţii privind implementarea politicilor destinate cetățenilor români aparținând
minorității rome la nivelul Comunei Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr. 33/21.09.2012 privind înfiinţarea Grupului de Lucru Local
(GLL) pentru incluziunea socială a romilor la nivelul Comunei Periam, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune
a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam aprobat
prin H.C.L. Periam nr. 85/23.10.2020;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art. 87 alin. 1, art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. d, art.
129 alin. 7 lit. p, art. 129 alin. 14, art. 134 alin. 1 lit. a, art. 134 alin. 3 lit. a, art. 139 alin. 1, art. 196
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alin. 1 lit. a, art. 197-200, art. 240 alin. 1-2 și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se actualizează componența Grupului de Lucru Local (G.L.L.) pentru incluziunea
socială a romilor constituit la nivelul Comunei Periam, după cum urmează:
- responsabil cu problematica romilor
- Copil Paula-Gianina
- 1 reprezentant al Primăriei Comunei Periam
- Sărăndan Cosmin
- 1 reprezentant al Postului de Poliţie Periam
- Galamba Ioan
- 1 medic
- Nedela Nicolae
- 1 preot
- Cioica Valer-Nicolae
- 1 reprezentant al Liceului Teoretic Periam
- Dragomir Daniela
- 1 consilier local
- Arnăutu Elena-Mariana
- 1 delegat al comunităţii locale a romilor din G.I.L.
- Radu Ion
- 1 reprezentant al Centrului de zi pentru copiii romi
- Marichici Ramona
Art. 2. Grupul de Lucru Local (G.L.L.) va duce la îndeplinire atribuţiile specifice stabilite în
Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome.
Art. 3. Se aprobă Planul de acţiune local privind incluziunea minorităţii rome, conform
Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Cu data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea H.C.L. Periam nr. 15/22.02.2018,
precum și orice alte prevederi contrare.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Grupul de Lucru Local
(G.L.L.) desemnat la art. 1.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Comunei
Periam, în termenul prevăzut de lege:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor
cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consilierilor din cadrul Consiliului Local al Comunei Periam;
- Doamnei Copil Paula-Gianina, inspector I principal-asistent social în cadrul
primăriei și responsabil cu problematica romilor la nivelul Comunei Periam;
- Grupului de Lucru Local (G.L.L.) actualizat la nivelul Comunei Periam;
- S.P.C.L.E.P. Periam;
- La dosarul ședinței;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina
de internet www.primariaperiam.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,



CONDREA ADRIAN

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,

L.S.
____________________________________

 BRONŢ DACIANA
______________________________________
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM NR. 65/2022
Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Data
ZZ/LL/AN

0

1

2

1
2
3
4
5
6

Adoptarea hotărârii )
Comunicarea către primarul comunei2)
Comunicarea către prefectul județului3)
Aducerea la cunoștință publică4+5)
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5)
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz

25/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022

1

Semnătura persoanei
responsabile să efectueze
procedura
3

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile
lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de
la data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se
adresează.”
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ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA COMUNEI PERIAM

ANEXA Nr. 1
La H.C.L. nr. 65/25.08.2022

PLANUL LOCAL DE MĂSURI PRIVIND INCLUZIUNEA CETĂŢENILOR ROMÂNI APARŢINÂND
MINORITĂŢII ROME ÎN COMUNA PERIAM PENTRU PERIOADA 2022-2027
A) EDUCAŢIE
Obiective:
1. Creşterea nivelului de incluziune educaţională a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, prin combaterea decalajelor sociale care cresc riscul de
abandon şcolar, prin măsuri afirmative şi asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al romilor la o educaţie de calitate, la toate nivelurile, în principal în
sistemul public de învăţământ, pentru a sprijini creşterea economică şi dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere.
2. Promovarea unei educaţii de calitate pentru cetăţenii romi, prin:
- facilitarea accesului la programe suport (de exemplu, „Şcoală după şcoală” ) a copiilor romi cu resurse insuficiente (economice, familiale etc.), pentru a
asigura un nivel ridicat educaţional;
- prevenirea şi eliminarea segregării pe criterii etnice din sistemul educaţional, precum şi prin combaterea altor discriminări pe baze etnice, de statut
social, dizabilităţi sau alte criterii care afectează copiii şi tinerii proveniţi din grupuri dezavantajate, inclusiv romi;
- promovarea de programe pentru prezervarea şi cultivarea identităţii rome în sistemul şcolar şi universitar prin limbă, cultură, tradiţii, istorie etc.
Măsuri:
- dezvoltarea unui sistem de culegere şi monitorizare a datelor privind cuprinderea copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară într-o formă de
învăţământ;
- crearea şi validarea unor instrumente de identificare şi de evaluare a formelor educaţionale şi socio-culturale, precum şi a riscurilor, aferente
pentru grupurile dezavantajate;
- creşterea gradului de ocupare a locurilor speciale alocate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului elevilor de etnie
romă, în cadrul sistemului de învăţământ preuniversitar sau superior, prin activităţi de formare în timp util, a potenţialilor beneficiari;
- analizarea activităţii mediatorului şcolar în scopul eficientizării colaborării dintre unităţile de învățământ şi reprezentanţii comunităţii locale;
- instituirea de programe de sprijin care vizează stimularea participării la ore, reducerea absenteismului şi obţinerea succesului şcolar în
învăţământul preuniversitar;
- reducerea abandonului şcolar în rândul copiilor de entie romă și creşterea promovabilităţii acestora;
- implementarea unui program şcolar în vederea diminuării absenteismului şi evitarea abandonului şcolar;
- aplicarea la programele educaţionale de sprijin promovate de noua lege a educaţiei naţionale:
• „Şcoala de după şcoală”
• „A doua şansă”
• „Alfabetizare funcţională”
- îmbunătăţirea pregătirii profesionale prin dezvoltarea susţinerii tuturor cadrelor didactice, pentru asigurarea unui sistem de învățământ care să
favorizeze educaţia incluzivă, prin adaptarea metodelor de educare specifice;
- derularea programului „A doua şansă” program care are ca scop sprijinirea copiilor, tinerilor, adulţilor pentru recuperarea învățământului primar
şi gimnazial, fiind deschis tuturor celor care nu au finalizat acest nivel de studii şi au depăşit cu cel puţin 4 ani, vârsta de şcolarizare
corespunzătoare clasei;
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organizarea de concursuri, activităţi extraşcolare, extracurriculare şi şcolare care să ofere facilităţi copiilor/elevilor proveniţi din grupuri
dezavantajate;
promovarea diversităţii culturale;
atragerea părinţilor şi a comunităţii locale în activităţi extraşcolare.
TERMEN: anual
Instituţii responsabile: DGASPC Timiș, Liceul Teoretic Periam, Primăria Comunei Periam

B) OCUPARE
Obiective:
1. Accesarea măsurilor active în vederea creşterii şanselor de ocupare a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome.
2. Obiective specifice, pentru obiectivul asumat, „Ocuparea forţei de muncă”, conform atribuţiilor conferite de lege, în vederea implementării Strategiei
Guvernului pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor:
- creşterea numărului persoanelor aparţinând minorităţii rome, active pe piaţa muncii;
- creşterea numărului femeilor rome, active pe piaţa muncii.
Măsuri:
- promovarea antreprenorialului în rândul comunităţilor locale cu un procent însemnat de populaţie aparţinând minorităţii romilor ca soluţie
pentru crearea partenerilor locali şi găsirea soluţiilor pentru problemele complexe ale comunităţilor locale;
- identificarea unor oportunităţi de muncă bazate pe flexicuritate pentru categoriile vulnerabile, în special pentru femeile aparţinând minorităţii
romilor; locuri de muncă flexibile, dar având asigurări sociale plătite, activităţi aducătoare de venit şi mici afaceri pentru familii, programe de
ucenicie, concomitent cu asigurarea suportului pentru accesul la serviciile de educaţie şi îngrijire: creşe şi grădiniţe, „şcoală după şcoală”;
- creşterea gradului de ocupare a persoanelor de etnie romă prin stabilirea unor măsuri active de stimulare a ocupării a persoanelor şi, în special, a
celor în vârstă de până la 45 de ani, a tinerilor absolvenţi de învăţământ, a persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a persoanelor expuse riscului de
marginalizare socială;
- adaptarea, la nevoile pieţei muncii, a cursurilor de formare profesională, de de către centrele de formare din structura ANOFM;
- creşterea ratei de participare a şomerilor la cursuri de formare profesională;
- identificarea modalităţilor de recunoaştere a competenţelor profesionale ale cetăţenilor aparţinând minorităţii rome, obţinute în afara cadrului
formal, în scopul facilitării incluziunii pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând minorităţii rome;
- organizare de burse ale locurilor de muncă pentru toate categoriile de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv a persoanelor de
etnie romă sau ori de câte ori există solicitare pe piaţa muncii;
- acordarea, în condiţiile legii, de facilităţi pentru întreprinzători şi agenţi economici care angajează persoane aparţinând minorităţii romilor;
- selectarea, consilierea şi îndrumarea persoanelor de etnie romă aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane care nu au finalizat studiile
primare şi/sau gimnaziale, spre unităţile de învățământ;
- stimularea activităţilor agricole pentru comunităţile de romi în concordanţă cu politica agricolă comună şi politica agricolă naţională;
susţinerea unor programe de conştientizare a angajatorilor privind fenomenul de discriminare la locul de muncă, egalitate de şanse, hărţuire
etnologică şi dialog social;
- iniţierea unei scheme de micro-creditare pentru grupurile dezavantajate, inclusiv pentru romi, prin care să se favorizeze începerea de afaceri
proprii, cu participarea inclusiv a femeilor rome;
- acordarea serviciilor de consiliere profesională persoanelor aflate în dificultate, inclusiv pentru membrii minorităţii romilor, în vederea
reintegrării lor: identificarea surselor de finanţare pentru demararea de activităţi pe cont propriu, sprijin pentru pregătirea unui CV şi pentru
participarea la un interviu, căutarea unui loc de muncă, facilitarea accesului la locuinţă socială;
- desfăşurarea activităţilor de informare şi consiliere profesională şi mediere pentru persoanele aflate în evidenţa agenţiei, prin:
• includerea persoanelor de etnie romă în servicii de consultanţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea
unei afaceri pe cont propriu;
• întâlniri cu reprezentanţi ai etniei rome, precum şi întâlniri cu cetăţeni de etnie romă pentru a le explica modalităţile de ocupare şi
căutare profesională, precum şi informarea acestora despre organizarea Bursei lor de muncă.
TERMEN: permanent
- eficientizarea parteneriatelor cu actori relevanţi pe piaţa muncii: sindicate, patronate, universităţi, centre de formare profesională, unităţi de
învățământ, ONG-uri, autorităţi publice locale etc.;
- crearea unor mecanisme prin care angajatorii să fie cointeresaţi, acordând posibile facilităţi la nivel local pentru antreprenorii care angajează
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persoane aparţinând minorităţii rome, în special a celor care au familii cu mai mulți copii şi sunt lipsiţi de mijloace de subzistenţă;
organizarea de cursuri prin care persoanele aparţinând minorităţii rome sunt învăţate cum să elaboreze un plan de afaceri şi să iniţieze o afacere,
îndrumare în managementul afacerilor;
încurajarea iniţiativelor de afaceri bazate pe responsabilitate socială, facilitarea accesului la informaţii, concomitent cu acordarea de sprijin şi
consultanţă pentru atragerea surselor de finanţare/creditare şi implementarea măsurilor/proiectelor;
identificarea unor pieţe concrete de desfacere pentru produsele meșteșugarilor şi artizanilor.
TERMEN: anual
stimularea obţinerii de autorizaţii pentru anumite activităţi, meșteşuguri, artizanat etc.), susţinerea unor asociaţii meşteşugăreşti în care
meșteşugarii din cadrul minorităţii rome să practice ocupaţiile lor.
TERMEN: permanent
Instituţii responsabile: Agenția Judeteană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș, Primăria Comunei Periam, parteneri sociali.

C) SĂNĂTATE
Obiectiv general: Îmbunătăţirea stării de sănătate a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome prin creşterea accesului la servicii de sănătate preventive
şi curative şi prin promovarea unui stil de viaţă sănătos.
Obiective specifice:
1. Îmbunătăţirea accesului cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome la servicii de sănătate de bază, preventive şi curative, integrate şi de calitate.
2. Reducerea riscurilor şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate modelelor de mortalitate şi morbiditate prevalente în rândul populaţiei rome.
3. Creşterea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice locale în procesul de identificare a nevoilor de sănătate, dezvoltare şi implementare a
programelor/intervenţiilor de sănătate adresate comunităţilor de romi, monitorizarea şi evaluarea acestora.
4. Prevenirea discriminării cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome care accesează serviciile de sănătate.
Măsuri:
- campanii de vaccinare a copiilor nevaccinaţi din comunităţile de cetăţeni români de etnie romă;
- campanii de evaluare a stării de sănătate a cetăţenilor români de etnie romă; îmbunătățirea accesului cetăţenilor romi la serviciile medicale
publice; determinarea cetăţenilor de etnie romă să se înscrie pe listele medicilor de familie;
- campanii de educaţie sanitară privind TBC a cetăţenilor români de etnie romă;
- campanii de educaţie sanitară privind HIV/SIDA a cetăţenilor români de romă.
TERMEN: anual
- campanii de educaţie sanitară privind BTS (Bolile cu transmitere sexuală) a cetăţenilor români de etnie romă.
TERMEN: periodic
- campanii de educaţie sanitară privind principiile generale de educaţie sanitară a cetăţenilor români de etnie romă;
- campanii de educaţie sanitară privind igiena primară în cadrul comunităţilor cetăţenilor români de etnie romă;
- campanii de educaţie sanitară privind alimentaţia sănătoasă a cetăţenilor români de etnie romă;
- instructajul asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari romi, problema imunizărilor în grupe populaţionale defavorizate.
TERMEN: anual
- dezvoltarea de proiecte integrate în parteneriat cu departamente din ministere, instituţii centrale şi locale, autorităţi locale pentru iniţierea de
programe integrate şi măsuri de intervenţie care să poată beneficia de surse de finanțare multiple inclusiv fonduri europene şi investiţii private.
Instituţii responsabile: Direcţia de Sănătate Publică Timiș, Primăria Comunei Periam.

D) LOCUIRE ŞI MICĂ INFRASTRUCTURĂ
Obiectiv: Asigurarea de către instituţiile centrale, locale şi partenerii sociali, a condiţiilor de locuit decente în comunităţile defavorizate din punct de vedere
economic şi social, precum şi asigurarea accesului la servicii publice şi mică infrastructură.
Măsuri:
- măsuri pentru creşterea sustenabilităţii procesului de incluziune a cetățenilor români aparţinând minorităţii rome;
- elaborare de metodologii de pregătire a planului de dezvoltare locală în zonele cu populaţie dezavantajată şi nivel ridicat de sărăcie în scopul
edificării de proiecte integrate;
- dezvoltarea de centre sociale, multifuncţionale, având ca obiectiv crearea de locuri de muncă prin încurajarea inovării în domeniul dezvoltării de
unităţi economice care să furnizeze bunuri şi servicii necesare comunităţii, în special, în mediul rural, în zonele/comunităţile locuite
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preponderent de romi, scopul acestor centre fiind acordarea de servicii sociale integrate, focusate pe educaţie, formare profesională şi ocupare,
facilitarea dialogului comunitar pentru creşterea incluziunii, reducerea discriminării, managementul crizelor.
TERMEN: anual
dezvoltarea de proiecte integrate în parteneriat cu departamente din ministere, instituţii centrale şi locale, autorităţi locale pentru iniţierea de
programe integrate şi măsuri de intervenţie care să poată beneficia de surse de finanțare multiple inclusiv fonduri europene şi investiţii private;
prezervarea patrimoniului tradiţional, încurajarea producătorilor şi meșteșugarilor tradiţionali, reconstituirea de valori materiale şi spirituale în
contextul unei politici integrate; susţinerea IMM-urilor având aceste obiecte de activitate ca modalitate de dezvoltare regională durabilă;
implementarea unor programe privind protecţia mediului cum ar fi: reabilitarea termică, industrii verzi;
finanţarea programelor de dezvoltare a infrastructurii care vizează crearea unor condiţii decente de locuit în zonele populate de romi prin:
• executarea unor lucrări de reabilitare a locuinţelor aflate în proprietatea statului;
• accesul la serviciile de utilitate publică: apă potabilă, canalizare, salubrizare, energie electrică.
TERMEN: anual
Instituţii responsabile: Consiliul Local Periam, Primăria Comunei Periam, Direcţia Județeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu
Național Cultural, Liceul Teoretic Periam.

E) CULTURĂ
Obiectiv: Păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii culturale (limba, obiceiuri, patrimoniu) a minorităţii romilor.
Măsuri:
- organizarea şi dezvoltarea unor reţele de revalorizare a patrimoniului cultural al romilor, inclusiv prin adaptarea meseriilor tradiţionale la
contextul economic şi social actual;
- cercetare de teren în vederea culegerii de folclor rom şi istorie orală - realizarea proiectelor culturale privind păstrarea şi promovarea
culturii cetățenilor de etnie romă şi a evenimentelor cu specific inspirat din folclorul şi cultura acestora;
- iniţierea unor proiecte culturale de reconstrucţie şi afirmare identitară a acestora.
TERMEN: anual
- conceperea şi implementarea unor programe de sprijinire a exprimării tradițiilor culturale şi artistice provenite din rândul cetăţenilor
români aparţinând minorităţii rome, în scopul revigorării şi afirmării identităţii etnice;
- organizarea de concursuri anuale de literatură romani (poezie, proză, u etc.) şi publicarea celor mai bune lucrări;
- organizarea de concursuri anuale de arte rome (meşteşuguri tradiţionale, artă, grafică, sculptură, fotografie artistică etc.) şi expoziţie.
TERMEN: anual
Instituţii responsabile: Consiliul Local Periam, Primăria Comunei Periam, DGASPC Timiș, parteneri sociali.

F) INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ
Obiectiv general: Responsabilizarea familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii.
Obiective specifice:
1. Educarea adolescenţilor şi a părinţilor în spiritul valorilor familiale, al responsabilităţilor parentale şi al noii viziuni referitoare la protecţia
drepturilor copilului în familie.
2. Sensibilizarea populaţiei în ceea ce priveşte atât dispoziţiile legale privind primordialitatea responsabilităţii părinţilor referitoare la creşterea,
îngrijirea şi educarea copiilor, cât şi în ceea ce priveşte sancţiunile ce decurg din nerespectarea obligaţiilor părinteşti.
3. Protecţia copilului:
Măsuri:
- iniţierea unor programe de prevenire şi combatere a discriminării cu care se confruntă copiii romi, inclusiv prin încurajarea realizării de
parteneriate între organizaţiile neguvernamentale şi structurile publice locale pentru protecţia copilului;
- organizarea unor acţiuni de identificare a copiilor implicaţi în cerșetorie sau munci ocazionale, precum și de idetificare a persoanelor adulte
care practică cerşetoria și cooperarea interinstituţională în vederea reintegrării lor sociale și profesionale;
- asigurarea serviciilor de planificare familială.
TERMEN: anual
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-

-

-

organizarea de campanii pentru prevenirea abuzului şi neglijării copilului, precum şi a tuturor fenomenelor care pot determina separarea
copilului de familie;
asigurarea protecţiei speciale a copilului aflat în dificultate prin sporirea măsurilor de protecţie specială, potrivit prevederilor Legii nr.
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
TERMEN: anual
elaborarea de proiecte de intervenţie socială pentru prevenirea şi combaterea fenomenului „copiii străzii” prin implementarea unor proiecte
naționale şi locale de intervenţie socială eficientă şi de monitorizare continuă a acestora;
TERMEN: anual
sensibilizarea opiniei publice cu privire la drepturile copilului şi la problematica copilului şi a familiei în situaţie de risc sau dificultate.
TERMEN: anual
Instituţii responsabile: Consiliul Local Periam, Primăria Comunei Periam, DGASPC Timiș, parteneri sociali.

4. Justiţie și Ordine Publică
Măsuri:
- iniţierea şi desfăşurarea unor programe de educaţie juridică, civică şi de prevenire a discriminării pentru membrii minorităţii romilor, la nivel
local, cuprinzând:
• ore de legislaţie rutieră în şcoli şi grădiniţe;
• combaterea violenţei şi a faptelor antisociale atât în şcoli cât şi în afara acestora.
- respectarea unor norme de conduită în societate şi a legilor în vigoare;
TERMEN: anual
- derularea unor programe de informare pentru identificarea şi soluţionarea imediată a cazurilor de discriminare;
TERMEN: permanent
- identificarea, prevenirea şi rezolvarea operativă prin medierea comunitară a cazurilor conflictuale susceptibile a genera violenţă familială,
comunitară, etnică.
TERMEN: anual
Instituţii responsabile: Primăria Comunei Periam, Poliţia Periam, Liceul Teoretic Periam.
5. Administraţie și Dezvoltare Comunitară
Obiective:
1. Continuarea procesului de identificare a persoanelor fără certificate de stare civilă şi fără acte de identitate în vederea înregistrării în registrele de stare
civilă a actelor şi faptelor de stare civilă aferente acestora, precum şi procurării certificatelor de stare civilă şi a actelor de identitate.
2. Stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale şi partenerilor aparţinând minorităţii rome în Grupurile de Iniţiativă Locală în vederea abordării
problematicilor specifice.
Măsuri:
- continuarea procesului de identificare a persoanelor fără acte de stare civilă sau de identitate în vederea emiterii acestora;
TERMEN: permanent
- realizarea unor parteneriate viabile între autorităţile locale și reprezentanţii societăţii civile în scopul aplicării unor programe specifice,
menite să asigure îmbunătăţirea substanţială a situaţiei romilor, în vederea obţinerii de rezultate notabile;
TERMEN: permanent
- organizarea de întâlniri între autorităţile locale și reprezentanţii cetăţenilor de etnie romă în scopul identificării și rezolvării problemelor cu
care aceştia se confruntă;
TERMEN: permanent
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-

-

creşterea capacităţii de a elabora şi implementa proiecte de incluziune a cetățenilor români aparţinând minorităţii romilor prin participarea
la cursuri de formare şi pregătire a expertului local pentru romi;
TERMEN: anual
întocmirea raportului semestrial privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din planul local de acţiune.
TERMEN: semestrial
Instituţii responsabile: Primăria Comunei Periam, Poliţia Periam, DGASPC Timiș
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OCUPARE/LOCURI DE MUNCĂ
Nr.
crt.

Obiective

1. Creşterea gradului de
ocupare a forței de muncă de
către cetățenii
persoanelor
de romă
de etnie

Activităţi
Organizarea micii burse a locurilor de
muncă pentru persoane defavorizate

AJOFM

Bnget/Surse de
finanţare

Termen

Buget de stat

Permanent

Buget de stat

Permanent

SPAS Periam

Buget local

Permanent

Permanent

Crearea unei baze de date cu
persoanele de etnie romă aflate în
căutarea unui loc de muncă şi
identificarea potenţialilor angajatori

G.L.L. Periam

Buget de stat
Fonduri
europene

Implementarea de programe de
formare profesională în vederea
asigurării reintegrării romilor pe
piaţa muncii.

AJOFM

Realizarea unor campanii în comunităţile
de romi cu privire la locurile de muncă G.L.L. Periam
existente
Furnizarea de servicii de informare
cu privire la piaţa muncii; consiliere
și orientare profesională, îndrumare şi
sprijin în găsirea unui loc de
muncă

Creşterea Competenţelor şi
calificărilor personale ale
cetăţenilor de etnie romă
prin măsuri active de
ocupare

Instituţii/Persoane
responsabile

Buget de stat
Fonduri
europene

Permanent
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SĂNĂTATE
Nr.
Obiective
crt.
2. Creşterea accesului la
serviciile de sănătate publică

Activităţi

lnstituţii/Persoane
responsabile
Consiliul Local Periam

Angajarea unui mediator sanitar

OSP Timiș
Medici de familie

Buget/Surse de
finanţare
Buget local, buget
de
de stat
Ministerul
Sănătăţii

Termen

Permanent
Creşterea gradului de informare a
comunităţii de romi cu privire la riscurile
Medici de familie
unor boli transmisibile
Buget de stat
Campanii de conştientizare cu
privire la importanţa igienei

Permanent

Medici de familie
Cadre didactice
Permanent

Identificarea persoanelor de etnie
romă care nu sunt înscrise pe listele
medicilor de familie

Medici de familie
G.L.L. Periam

INFRASTRUCTURĂ ŞI LOCUIRE
Nr.
crt.
3.

Obiective
Îmbunătăţirea
condiţiilor (locuire,
asigurarea accesului
la utilităţi)

Activităţi
Identificarea cetăţenilor fără acte de
identitate şi consilierea, sprijinirea
acestora pentru obţinerea actelor de
identitate

Instituţii/Persoane
responsabile
Consiliul Local Periam
S.P.C.L.E.P. Periam
BJR Timiș
G.L.L. Periam

Buget/ Surse de
finanţare
Buget de stat
Fonduri Europene

Încheierea de contracte pentru serviciul G.L.L. Periam
de salubritate şi respectarea prevederilor Consiliul Local Periam
cuprinse în acestea
Primăria Comunei Periam
Asigurarea unei infrastructuri şi a unor Primăria Comunei
Periam
branşamente aferente imobilelor
proprietate private, acolo unde este
nevoie

Termen

Permanent

Permanent

Bugetul de stat
Fonduri Europene

Permanent
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EDUCAŢIE/INTEGRARE SOCIALĂ
Nr.
Obiective
Activităţi
crt.
4. Stimularea participării copiilor Organizarea de campanii cu privire la
romi / adulţilor în sistemul şcolar importanţa educaţiei în zonele de romi
şi prevenirea abandonului
şcolar/familia)

Instituții/Persoane
responsabile
G.L.L. Periam
Liceul Teoretic Periam

Consiliul Local Periam
Liceul Teoretic Periam
Consiliul Judeţean Timiş

Îndrumarea persoanelor adulte de
etnie romă să continue programele
tip „A doua Şansă” în vederea absolvirii
SPAS - Periam
învăţământului obligatoriu
Programe de educare a părinţilor
privind încurajarea copiilor să
participe la sistemul de învăţământ

Reinserţie socială

Buget/Surse de
finanţare

Permanent

Bugetul de stat
Permanent

SPAS - Periam
Consiliul
Judeţean Timiş
SPAS - Periam
G.L.L.
Periam
Consiliul
Judeţean Timiş
SPAS Periam
Liceul Teoretic Periam

Permanent

Consilierea părinţilor în vederea
Liceul Teoretic Periam
prevenirii abandonului şcolar şi familial
Organizarea de întâlniri părinţi profesori -autorităţi publice pe teme
educative
Consiliul Local Periam
Liceul Teoretic Periam
Premierea elevilor cu performanţe
şcolare deosebite
Consiliul Local Periam
Liceul Teoretic Periam
Organizarea de activităţi extraşcolare
pentru promovarea dialogului
intelectual. Activităţi educativpreventive în rândul cetăţenilor de etnie
romă
Realizarea periodică a unor întâlniri de
dialog social între reprezentanţii
administraţiei publice locale şi membrii
comunităţilor de romi

Termen

Permanent

Anual
Buget Local

SPAS Periam
G.L.L. Periam

Permanent

Consiliul Local Periam
SPAS Periam
G.L.L. Periam

Permanent
Permanent
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