Anexa 1 la HCL nr. 368/2022
PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PRIVIND INCLUZIUNEA CETĂŢENILOR ROMÂNI
APARŢINÂND MINORITĂŢII ROME DIN MUNICIPIUL BAIA MARE
PENTRU PERIOADA 2022 - 2027

POLITICA MUNICIPIULUI BAIA MARE PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ A ROMILOR

1.1.
CADRUL NAȚIONAL AL ELABORĂRII POLITICII DE INCLUZIUNE SOCIALĂ A
ROMILOR
La nivel european şi internaţional s-a proiectat un nou cadru strategic, ale cărui
documente de referință sunt:








Pilonul European al Drepturilor Sociale (adoptat de Consiliul UE, Parlamentul European şi
Comisia Europeană în noiembrie 2017);
Raportul Comisiei Europene privind Semestrul european 2019;
Regulamentul privind prevederile comune (CPR) privind politica de coeziune a UE pentru
perioada 2021-2027;
Cadrul UE al Strategiilor Naţionale de Incluziune a Romilor pentru 2021-2030;
Concluziile Consiliului privind redresarea, rezilienţa şi durabilitatea sectoarelor culturale şi
creative (2021/C209/03);
Recomandarea Consiliului UE privind egalitatea, incluziunea şi participarea romilor
(2021/C93/01);
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă (ONU).

În acest context, s-a aprobat de către Guvernul României, prin H.G. nr. 560/28.04.2022,
noua Strategie Națională de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome
pentru perioada 2022-2027 (SNIR 2022-2027), care asigură continuitatea măsurilor întreprinse
prin Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității
romilor pentru perioada 2012-2020, adoptată prin H.G. nr. 1221/2011 şi Strategia Guvernului
României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 20152020, adoptată prin H.G. nr. 18/2015.
Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității
romilor pentru perioada 2022-2027 urmăreşte următorul obiectiv general, sprijinit de obiective
specifice:
Obiectiv general:
 Creşterea calităţii vieţii cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, fundamentată pe
cetăţenie activă, incluziune socio-economică şi valorizarea patrimoniului cultural rom.

 Obiective specifice:
1. Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire a membrilor comunităţilor vulnerabile cu romi
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2. Asigurarea accesului cetăţenilor români de etnie romă la un sistem de educaţie incluzivă
de calitate
3. Creşterea gradului de ocupare a romilor în concordanţă cu cerinţele pieţei în sensul
evoluţiei profesionale a acestora
4. Îmbunătăţirea stării de sănătate a membrilor comunităţilor vulnerabile cu romi
5. Susţinerea cercetării, conservării şi promovării patrimoniului cultural rom şi a identităţii
culturale rome
6. Combaterea discriminării, a discursului şi atitudinilor antirome generatoare de discurs
incitator la ură sau infracţiuni motivate de ură.

1.2.
CONTEXT LOCAL AL ELABORĂRII POLITICII LOCALE DE INCLUZIUNE SOCIALĂ A
ROMILOR
Elaborarea politicii locale de incluziune socială a romilor și a planului de acțiuni pentru
implementarea acesteia se realizează în contextul aprobării noii Strategii Naționale de Incluziune
a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027.
Municipiul Baia Mare își propune elaborarea și implementarea în parteneriat a politicii
privind incluziunea socială a cetățenilor români de etnie romă, care va fi supusă spre dezbatere
publică, cu participarea tuturor factorilor implicați – instituții publice, aleși locali (consilieri locali),
membrii ai organizațiilor neguvernamentale, reprezentanți ai comunităților de romi, etc.
După organizarea consultărilor publice și includerea tuturor contribuțiilor părților interesate
în documentul de planificare, forma finală va fi supusă spre aprobarea Consiliului Local al
Municipiului Baia Mare.
În cadrul procesului de elaborare a politicii locale de incluziune socială a romilor, până în
prezent au fost întreprinse următoarele demersuri:






demararea procedurii de revizuire a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Baia
Mare, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 754/2022 pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naţionale pentru
dezvoltarea durabilă a României 2030;
activități de facilitare comunitară / dezvoltare socială:
 Activități de informare, consiliere a persoanelor din grupurile vulnerabile
(pe teme privind marginalizarea socială: locuire, educație , ocupare,
sănătate, promovarea identităţii, culturii rome şi reconcilierea cu trecutul
istoric, combaterea discriminării);
 Organizarea de întâlniri de consultare a reprezentanților grupurilor
defavorizate pentru identificarea și prioritizarea nevoilor sociale locale;
elaborarea profilului comunității rome, în prezent cele mai sărace zone ale municipiului
Baia Mare fiind următoarele:
 Pirita (295 locuitori)
 Remiza Gara (117 locuitori)
 Cuprom ( 537 locuitori)
 Craica (891 de locuitori),
 Cartierul Vechi (locuinte sociale): Horea, Granicerilor (511 locuitori),
 Ferneziu şi Firiza (854 locuitori)
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realizarea de anchete sociale pentru determinarea situației socio-economice și a nevoilor
de locuire a grupurilor vulnerabile (inclusiv romi) care locuiesc în cartierele sărace
mărginașe ale orașului și în locuințele sociale din fondul locativ public;
încheierea periodică de acorduri de cooperare între Direcţia de Asistenţă Socială şi
Asociaţia Tinerilor Romi „Young Roma Maramureş” în vederea derulării proiectului
„Împreună creştem accesul la educaţie a copiilor şi tinerilor rromi din zona Cuprom,
Craica, Pirită şi Gară;
atragerea de fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltarea zonei SDL/ZUM din
Municipiul Baia Mare (cartierul V. Alecsandri şi comunitatea de romi Craica), cu accent pe
următoarele sectoare: transport elevi şi soluţionarea locuirii ilicite din comunitate,
reducerea numarului de persoane consumatoare de droguri si substanţe halucinogene
prin crearea in apropierea zonei SDL a unui Centru Social Antidrog, furnizarea unui
pachet de servicii sociale integrate pentru adulţi şi copii în cadrul unui Centru Comunitar
Multifuncţional, servicii de ocupare, informare, consiliere profesionala si mediere pe piata
muncii, dezvoltarea infrastructurii educationale nonformale si perfectionarea cadrelor
didactice din zona ZUM/SDL.

În urma intalnirilor comunitare, Grupul de Initiativa Locala Baia Mare (GIL BM) alături de expertul
local pe romi, au identificat urmatoarele probleme la nivelul comunităţii rome băimărene:
discriminare la gradinita si scoala, elevii invata in clase segregate, locuire ilegală, lipsa
documentelor de identitate de lunga durata, slabe servicii de salubritate in comunitatile rome,
număr mic de containere in comunitate, oameni neimplicati in realizarea si pastrarea curateniei in
comunitate, lipsa accesului la utilitati, grad ridicat de abandon scolar, lipsa acces la servicii de
calitate in domeniul socio-medical, consum ridicat de substante halucinogene, grad ridicat de
infractionalitate, respectiv violenta domestica, furturi, cersetorie, prostitutie, consum si
comercializarea de substante halucinogene, acces limitat la locuri de munca – altele decat
salubritate, casatorii timpurii, slaba promovare a culturii rome.
Planul local de acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor din Municipiul Baia Mare, județul
Maramures, a fost completat pe baza Fișei de evaluare a nevoilor comunității de romi și are ca
scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor de etnie romă din localitate.
Planul Local de Actiune propus reprezintă rezultatul activităţii de facilitare comunitară
desfăşurată de Grupul de Initiaţivă Locală Baia Mare şi expertul local pentru romi, în perioada
mai – iulie 2022, în urma căreia au fost identificate problemele majore ale comunitatilor rome din
Municipiul Baia Mare, cu prioritizarea următoarelor nevoi:
1. Intrarea în legalitate prin încheierea de contracte de locuire şi întocmirea actelor de
identitate;
2. Lipsa acces la utilităţi;
3. Slabe servicii de salubritate în comunităţile rome;
4. Lipsa serviciilor de mediere şcolară;
5. Nivel scăzut de educaţie în rândul tinerilor şi a adulţilor;
6. Acces scăzut la angajare in locuri de munca adecvate;
7. Lipsă programe pentru tinerele mame din comunităţile rome;
8. Acces scăzut la servicii medicale şi sociale – din cauza unui număr insuficient de asistenţi
sociali romi şi mediatori sanitari romi;
9. Grad scăzut de promovare a culturii şi tradiţiei rome;
10. Grad ridicat de discriminare în general;
11. Intrarea în legalitate a comercianţilor romi;
12. Grad ridicat de infracţionalitate, respectiv violenţă domestică, furt, cerşetorie, prostituţie,
consum şi comercializarea de substanţe halucinogene etc.;
13. Grad ridicat de segregare şcolară în grădiniţele şi şcolile unde învaţă copiii romi.
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Acestea sunt considerate prioritare de către membrii comunităţii, întrucât problema este resimtiţă
de aproximativ 3600 de persoane; modul în care aceştia sunt afectaţi/efectele pe care le va
avea nerezolvarea problemelor, modalitatea prin care aceştia cred ca ar trebui/si-ar dori sa fie
rezolvata se regasesc in planul de acţiune prezentat în cele ce urmează.
S-a mai mentionat o problema, respectiv: numărul mare de cerşetori, oameni ai străzii,
prostituate şi lipsa specialiştilor care să lucreze direct cu aceştia.
Pe baza problemelor prioritare ale comunităţii s-au desprins următoarele obiective specifice, care
fac obiectul Planului Local de Acţiune privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii
rome din Municipiul Baia Mare pentru perioada 2022 - 2027:
1.3.
Obiectivele Planului local de acţiune al Municipiului Baia Mare pentru incluziunea
cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022 – 2027:







Obiectiv specific 1: Îmbunătăţirea infrastructurii şi a condiţiilor de locuire a membrilor
comunităţilor vulnerabile cu romi: Craica, Garii, Pirita, Ferneziu, Cuprom;
Obiectiv specific 2: Asigurarea accesului cetăţenilor români de etnie romă din
Municipiul Baia Mare la un sistem de educaţie incluzivă de calitate;
Obiectiv specific 3: Creşterea gradului de ocupare și inserție a romilor pe piața muncii,
în concordanţă cu cerinţele pieţei, în sensul evoluţiei profesionale a acestora;
Obiectiv specific 4: Îmbunătăţirea stării de sănătate a membrilor comunităţilor
vulnerabile cu romi, prin îmbunătăţirea accesului acestora la servicii socio-medicale;
Obiectiv specific 5: Susţinerea cercetării, conservării şi promovării patrimoniului
cultural rom şi a identităţii culturale rome. Măsuri care vizează promovarea și valorizarea
elementelor culturale specifice romilor din Municipiul Baia Mare;
Obiectiv specific 6: Măsuri specifice: Combaterea discriminării, a discursului şi
atitudinilor antirome generatoare de discurs incitator la ură sau infracţiuni motivate de ură,
atât în rândul populaţiei majoritare, cât şi în rândul populaţiei de etnie romă, având ca
finalitate eradicarea/ diminuarea gradului de infractionalitate în randul comunitatilor rome.
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PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PRIVIND INCLUZIUNEA CETĂŢENILOR ROMÂNI APARŢINÂND MINORITĂŢII ROME DIN MUNICIPIUL
BAIA MARE
PENTRU PERIOADA 2022 - 2027
Obiectiv specific 1 : Îmbunătăţirea infrastructurii şi a condiţiilor de locuire a membrilor comunităţilor vulnerabile cu romi: Craica,
Garii, Pirita, Ferneziu, Cuprom
Direcţii de acţiune
Rezultatul acţiunii
Termen
Instituţii/
Buget
Activităţi/ măsuri concrete
Persoane
Surse de
responsabile
finanţare
Includere a comunităţilor de Identificarea familiilor rome
Cartografierea zonelor
permanent
DAS Baia Mare, Bugetul local
romi vulnerabile în
care locuiesc ilegal in
informale din Municipiul
G.L.L., G.I.L.,
programele naţionale de
Municipiul Baia Mare şi a
Baia Mare
ONG-URI
locuinţe sociale
aşezărilor informale, în
vederea dezvoltării unor
politici adecvate, în baza
strategiei naţionale a locuirii
Asistenţă privind includerea
comunităţilor de romi în
programele naţionale de
investiţii privind locuinţele
(cadastrare, construcţia şi
renovarea de locuinţe sociale
etc.)
Reabilitarea unor clădiri cu
destinaţia de locuinţe sociale
aflate în proprietatea
autorităţilor locale, în speţă
imobilele de pe str.
Luminişului nr. 13,
Luminişului nr. 13 A şi Horea
nr. 46A
Elaborare/ implementare/
asigurare sustenabilitate
programe de locuire socială:
Amenajare infrastructură

Reducerea gradului de
locuire ilicită în cadrul
comunităţilor vulnerabile
cu romi: Craica, Garii,
Pirita, Ferneziu, Cuprom

permanent

UAT, DAS Baia
Mare, ONG-uri,
Agenti
economici,
G.A.L., G.L.L.,
G.I.L.

Bugetul local
Fonduri private
Bugetul de stat
Fonduri
europene
nerambursabile

Mai multe persoane rome
provenind din comunităţi
vulnerabile vor putea avea
acces la locuinţe sociale.

2023

UAT Baia Mare

Finanţări
nerambursabile
Bugetul de stat
Bugetul local

Restructurarea şi
modernizarea sistemului
de locuire socială, adaptat
nevoii sociale a

2023

UAT Baia Mare

Finanțări
nerambursabile/
DLRC, buget
local
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persoanelor marginalizate
din comunităţile rome
Dezvoltarea facilităţilor de
locuire socială de la
nivelul Municipiului Baia
Mare

Includerea comunităţilor de
romi marginalizate în
programele naţionale de
racordare a locuintelor la
reţelele de utilităţi (energie
electrică, apă şi
canalizare), o atenţie
deosebită fiind acordată
asigurării accesului la apă
potabilă

urbană zonală şi acces la
serviciile de bază în cartierul
Vasile Alecsandri şi zona
urbană marginalizată Craica,
urmărind construirea unui
nou complex de locuinţe
sociale (imobil cu 60
apartamente) pe strada
Arieşului, în paralel cu
reabilitarea blocului de
locuinţe sociale de pe strada
Melodiei nr. 2
Identificarea la nivelul
Municipiului Baia Mare a
nevoilor de asistenţă în
vederea includerii
comunităţilor de romi în
programele naţionale privind
racordarea la utilităţi, o
atenţie deosebită fiind
acordată asigurării accesului
la apă potabilă

Centralizarea nevoilor de
asistenţă privind
racordarea la utilităţi la
nivel local şi transmiterea
periodică a acestei situaţii
către BJR

2027
Raportare
semestrială la
30 iunie
şi 31
decembrie,
începând din
decembrie
2022

UAT Baia Mare
DAS Baia Mare

Bugetul local

Includerea comunităţilor de
romi vulnerabile în
programele naţionale de
infrastructură locală/
comunitară - asfaltarea,
pietruire a drumurilor,
străzilor (PNDL)

Includerea comunităţilor de
romi vulnerabile în Planurile
de Dezvoltare
Locală/Strategiile de
Dezvoltare Locală, şi
prioritizarea necesităţilor
acestora

Actualizarea Planului de
dezvoltare locală şi a
Strategiei de Dezvoltare
locală a Municipiului Baia
Mare

2023

UAT Baia Mare,
DAS Baia Mare,
G.A.L.,G.I.L, alţi
actori locali

Bugetul local

Implicarea Grupurilor de
Acţiune Locală şi a
Grupurilor de Iniţiativă Locală
în realizarea
planurilor/strategiilor, a
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proiectelor şi a identificării de
posibile finanţări

Identificarea şi
implementarea de soluţii de
relocare a familiilor aflate în
zone de risc sau in risc de
evacuare (articolele 19^1,
22^1, 26, 27^1, 51 din
Legea 151/2019 pentru
completarea Legii
nr.350/2001).

Realizarea unor proiecte de
infrastructură
locală/comunitară
(asfaltare/pietruire a
drumurilor/străzilor din
comunităţile de romi sau
care facilitează accesul din şi
în comunitatea vulnerabilă)

Comunităţile de romi
vulnerabile vor beneficia
de asfaltare/pietruire a
drumurilor/străzilor.

Identificarea de posibile
finanţări pentru locuinţe
sociale, din alte surse decât
de la bugetul de stat
(Consiliul Judeţean, fonduri
europene, inclusiv prin
mecanismul CLLD /DLRC,
finanţări
private, etc).

Membrii comunităţilor
de romi vulnerabile
beneficiază de
locuinţe sociale.

Identificarea unor solutii
alternative de locuire pentru
persoanele dezavantajate de
etnie roma care locuiesc in
conditii improprii, in locuinte
improvizate si/sau construite
nelegal si facilitarea
accesului acestora, respectiv
mutarea lor, in locuinte
adecvate, in conditii de
locuire decente:
-identificarea unor spații cu

Reducerea gradului de
locuire ilicită în cadrul
comunităţilor vulnerabile
cu romi: Craica, Garii,
Pirita, Ferneziu, Cuprom
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2027
Raportare
semestrială la
30 iunie
şi 31
decembrie,
începând din
decembrie
2022
2027
Raportare
semestrială
la 30 iunie
şi 31
decembrie,
începând
din
decembrie
2022
2027

UAT Baia Mare,
G.A.L, alţi actori
locali, Instituţia
Prefectului
Maramureş/BJR
ANR
monitorizare
MDLPA

Buget local
Buget MDLPA PNDR/ MADR/
Fonduri
europene

UAT Baia Mare
DAS Baia Mare
CJ Maramureş

Buget local
Buget consiliu
judeţean
Maramureş
Fonduri
europene
nerambursabile

DAS Baia Mare,
UAT Baia Mare,
ONG-uri, Agenti
economici,
G.L.L., G.I.L.

Bugetul local
Fonduri
europene
nerambursabile
Fonduri private

destinatie de locuințe de
necesitate
-initierea unor noi proiecte de
locuire sociala (elaborare
documentatii tehnice)
Prioritizarea sectoarelor de
cadastrare care includ zone
defavorizate în care se află
comunităţi vulnerabile cu
romi, în cadrul Programului
Naţional de Cadastrare.

Informarea comunităţilor de
romi cu privire la programele
naţionale existente în
domeniul cadastrării,
locuinţelor, utilităţi, etc.
Clarificarea statutului juridic
al drumurilor de acces în
comunităţi.
Clarificarea situaţiei
terenurilor pe care sunt
situate comunităţi de romi.
Desfăşurarea de campanii
de informare şi
conştientizare publică cu
scopul înştiinţării cetăţenilor
români aparţinând minorităţii
rome din Municipiul Baia
Mare cu privire la
desfăşurarea lucrărilor de
înregistrare sistematică a
proprietăţilor, beneficiile ce
decurg şi modul de implicare
a deţinătorilor de proprietăţi

Includerea comunităţilor
de romi în sectoarele de
cadastrare.

2027

UAT Baia Mare
Consiliul local
OCPI
Maramureş

Buget local
Buget ANCPI

Reducerea gradului de
locuire ilicită în cadrul
comunităţilor vulnerabile
cu romi: Craica, Garii,
Pirita, Ferneziu, Cuprom

permanent

UAT, DAS Baia
Mare, ONG-uri,
Agenti
economici,
G.A.L, G.L.L.,
G.I.L.

Bugetul local
Fonduri private
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Includere a comunităţilor de
romi afectate de calamităţi
naturale în programele
naţionale adresate zonelor
afectate de calamităţi
Obiectiv specific 2 :
incluzivă de calitate
Direcţii de acţiune

Implementarea de proiecte
Reabilitarea locuinţelor
În caz de
UAT Baia Mare Bugetul local
locale de reabilitare a
afectate de calamităţi
necesitate,
Bugetul de stat
locuinţelor
naturale, în comunităţile
când intervin
Realizarea proiectelor locale vulnerabile cu romi.
calamităţi
de reabilitare a locuinţelor
naturale.
afectate de calamităţi.
Asigurarea accesului cetăţenilor români de etnie romă din Municipiul Baia Mare la un sistem de educaţie

Reducerea abandonului
şcolar în rândul elevilor de
etnie romă

Activităţi/ măsuri concrete

Rezultatul acţiunii

Termen

Instituţii/
Persoane
responsabile
UAT Baia Mare,
DAS Baia Mare

Buget
Surse de
finanţare
Buget local
Alte resurse

Includerea elevilor romi în
programele de detectare de
lacune şi de remediere
şcolară, tip "Şcoală după
Şcoală", finanţate prin
programe locale (Legea
350/2005), în cadrul unor
centre de zi pentru copiii din
familii dezavantajate
Informarea cetăţenilor
români aparţinând minorităţii
romilor din Municipiul Baia
Mare cu privire la programele
naţionale în domeniul
educaţiei aflate în derulare
Detectarea situaţiilor elevilor
romi din comunitatile
vulnerabile din cadrul
Municipiului Baia Mare care
nu au acces la programele
de interes naţional (PIN) şi
includerea lor în programele
de sprijin

Performante şcolare
crescute în rândul elevilor
de etnie romă
Absenteism scăzut în
rândul elevilor de etnie
romă
Creşterea participării
şcolare

2022-2027
anual

Creşterea participării
şcolare în rândul
minorităţii băimărene de
etnie romă

2022-2027
anual

DAS Baia Mare

Buget local

Creşterea numărului de
elevi romi beneficiari de
programe naţionale de
tipul: Acordarea de
rechizite şcolare; Bani de
liceu; Acordarea unui
ajutor financiar în vederea
stimulării achiziţionării de
calculatoare "Euro 200";
Tranport Elevi; Manuale
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2022-2027
anual

UAT Baia Mare
DAS Baia Mare

Buget local
Buget de stat
Alte fonduri

Evaluarea semestrială a
situaţiei şcolare a elevilor de
etnie romă, din cadrul şcolilor
cu pondere semnificativă de
romi din Municipiul Baia
Mare, în vederea prevenirii
abandonului şcolar sau alte
tipuri de excluziune care pot
afecta viitorul copiilor şi
tinerilor romi
Culegerea şi actualizarea
semestrială a datelor privind
participarea copiilor romi din
Municipiul Baia Mare la
educaţie pe niveluri de
învăţământ
Culegerea şi actualizarea
anuală a datelor, la nivel
local, privind nivelul de
educaţie a romilor aflaţi în
afara sistemului de
învăţământ
Creşterea gradului de
cuprindere a copiilor de
etnie romă în sistemul
educaţional formal

Alocarea unui număr mai
mare de locuri destinate
copiilor de etnie romă, în
rândul creşelor, grădiniţelor
cu program normal sau
prelungit, şcolilor şi centrelor
de zi multifuncţionale
Inființarea în cadrul școlii din
comunitate a unui serviciu

şcolare, Burse Şcolare şi
altele
Detectarea imediată a
2023
cazurilor de abandon
şcolar sau a altor forme de
excluziune socială şi
intervenţie imediată pentru
soluţionarea lor

UAT Baia Mare
DAS Baia Mare
ISJ Maramureş

Bugetul local
Alte fonduri

Monitorizarea periodică a
participării copiilor în
sistemul de educaţie, pe
niveluri de învăţământ

Semestrial

UAT Baia Mare
DAS Baia Mare
ISJ Maramureş

Bugetul local
Alte fonduri

Monitorizarea periodică a
copiilor şi adulţilor romi din
afara sistemului de
educaţie, în vederea
cooptării acestora în
sistemul de învăţământ
sau programe de tip A
Doua Şansă
Includerea copiilor romi în
procesul de educaţie
timpurie şi în sistemul
educaţional formal

Semestrial

UAT Baia Mare
DAS Baia Mare
ISJ Maramureş

Buget de stat
Bugetul local
Alte fonduri

2027

UAT Baia Mare
DAS Baia Mare
ISJ Maramureş

Buget de stat
Bugetul local
Alte fonduri

Rezultate:
Diminuarea ratei de eșec
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2023

UAT, GIL,
Scoala Dulfu,

Bugetul local

After-School pentru elevii de
etnie romă, pentru sprijin
educațional și consiliere
vocațională
Încurajarea derulării de
programe pentru participarea
părinţilor romi la procesul
educaţional din şcoală şi din
afara ei.
Asigurarea calităţii actului
educaţional în unităţile de
învăţământ (preşcolar şi
şcolar) cu elevi
preponderent romi, cu
accent pe şcolile segregate
rezidenţial şi pe şcolile din
comunităţile izolate
Promovarea
interculturalităţii şi crearea
unui mediu şcolar incluziv

Asigurarea infrastructurii
şcolare corespunzătoare,
prin angajarea mediatorilor
scolari şi introducerea in
scoli a serviciilor sociale prin
angajarea directa a
asistentului social in fiecare
unitate scolara cu elevi romi
Formarea periodică a
personalului didactic cu
privire la combaterea
discriminării şi pentru o
educaţie interculturală
Cresterea competenţelor
profesionale a 50 profesori
care lucrează cu copii din
medii defavorizate din zona
cartierului Vasile Alecsandri
şi ZUM Craica
Actiuni de educaţie
nonformală (igienă,
deprinderi de viaţă, zile
tematice, vizionări de filme),
ateliere de lucru manual,

și abandon școlar
Creșterea performanțelor
școlare a elevilor romi
Număr de elevi romi care
participă la EN
Parteneriat şcoală- familie
- comunitate pentru
sporirea ajutorului acordat
de părinţi elevilor
Creşterea participării la
educaţie
Reducerea absenteismului
şi creşterea calităţii actului
didactic

Balcescu,
Alecsandri, 18,
IL Caragiale

2022-2027
anual

UAT Baia Mare
ISJ Maramureş

Bugetul de stat
Alte resurse

2022-2027
anual

UAT Baia Mare
ISJ Maramureş

Bugetul de stat
Bugetul local

Creşterea calităţii actului
didactic
Mediu educaţional incluziv

2022-2027
anual

ISJ, CCD, UAT
Baia Mare

Bugetul de stat
Bugetul local

Creşterea calităţii actului
didactic
Mediu educaţional incluziv

2023

DAS Baia Mare

Fonduri
europene
nerambursabile
(DLRC)

Mediu educaţional incluziv

2023

DAS Baia Mare
Scoala V.
Alecsandri

Fonduri
europene
nerambursabile
(DLRC)
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club lectură, arte plastice,
limbi străine desfăşurate cu
elevii din cadrul cartierului
Vasile Alecsandri şi ZUM
Craica, respectiv alte
activităţi extracuriculare,
privind înţelegerea diversităţii
etnice şi interculturalităţii.
Realizarea de activități de
informare și consiliere a
copiilor/ tinerilor și familiilor
împotriva violenței
domestice,în școli şi în
cadrul Centrului pentru
victimele violenței domestice
Tranzit

Mediu educaţional incluziv
şi reducerea ratei de
violenţă domestică în
rândul populaţiei de etnie
romă

2027

UAT Baia Mare, Buget local
DAS Baia Mare,
Scoala Petre
Dulfu, Şcoala N.
Balcescu,
Scoala V.
Alecsandri,
Şcoala nr. 18,
Şcoala I.L.
Caragiale
Obiectiv specific 3 : Creşterea gradului de ocupare și inserție a romilor pe piața muncii, în concordanţă cu cerinţele pieţei, în sensul
evoluţiei profesionale a acestora
Direcţii de acţiune
Activităţi/ măsuri concrete
Rezultatul acţiunii
Termen
Instituţii/
Buget
Persoane
Surse de
responsabile
finanţare
Dezvoltarea şi valorizarea
Creşterea gradului de
2 campanii naţionale
Activităţi cu
AJOFM
Buget local
capitalului uman care
informare a persoanelor
anual.
caracter
Maramureş,
Alte fonduri
provine din comunităţile de provenind din grupuri
permanent
UAT Baia Mare
romi prin programe
vulnerabile cu privire la
adaptate şi adresate
serviciile de ocupare
permanent la profilul
AJOFM, adresate
comunităţilor şi specifice
persoanelor de etnie romă,
din punct de vedere sociocu implicarea comunităţii
cultural şi regional.
locale, în special a celei
rome
Activități de informare și
Creşterea gradului de
2027
DAS Baia Mare Buget local
consiliere în cadrul Centrului ocupare în rândul
AJOFM
Alte surse
Social Multifuncțional
populaţiei rome
Maramureş
12

Romani, privind: facilitarea
accesului pe piața muncii;
informare, consiliere,
orientare pe piața forței de
muncă, monitorizarea
evolutiei profesionale a
beneficiarilor integraţi in
planul de monitorizare
sociala
-Informarea membrilor
comunităţii privind serviciile
oferite de autoritatea locală,
drepturile şi obligaţiile
cetăţeneşti, precum şi rolul
mediatorilor sanitari
-Colaborarea cu liderii
comunităţilor, ONG-urilor ce
activează în comunităţile de
romi din Municipiul Baia
Mare în timpul deplasărilor în
comunităţi
-Colectarea datelor privind
structura populaţională a
comunităţilor de romi şi
identificarea problemelor
specifice
Acordarea ajutorului social
corelativ cu desfăşurarea
lunară a unor acţiuni de
interes local
Finanțarea din bugetul local
(Legea 350/2005) a unor
programe care favorizează
incluziunea pe piața muncii a
grupurilor defavorizate

Furnizori
acreditaţi pe
servicii piaţa
muncii
Furnizori
acreditați de
servicii sociale
Cultivarea încrederii
reciproce între autorităţile
publice locale şi
comunitatea de romi din
care face parte

2027

UAT Baia Mare,
DAS Baia Mare

Buget local

Dezvoltarea deprinderilor
de muncă în rândul
populaţiei de etnie romă

Activităţi cu
caracter
permanent

DAS Baia Mare

Buget de stat

Creşterea gradului de
ocupare în rândul
populaţiei rome

2027

UAT Baia Mare
Furnizori
acreditați pe
servicii pe piața
muncii,
Alţi furnizori

Buget local
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Stimularea plasării pe piaţa
muncii a persoanelor de
etnie romă prin Programe
Naţionale de antreprenoriat
şi economie socială.

Dezvoltarea şi promovarea
parteneriatului public-privat
(ONG-uri, patronate,
sindicate, organizaţii
reprezentative ale agenţilor
economici, camera de
comerţ) în scopul promovării
de programe specifice de
antreprenoriat şi economie
socială, adaptate
comunităţilor defavorizate şi
a specificităţilor socioculturale ale populaţiei de
etnie romă din Municipiul
Baia Mare
Acţiuni specifice:
- Sprijinirea iniţiativelor de
marketing aplicate economiei
sociale în special în aria de
promovare a
meseriilor şi meşteşugurilor
tradiţionale, organizarea de
târguri în parteneriat cu
autorităţile locale şi judeţene
în cadrul cărora să fie
promovate produsele
tradiţionale rome;
- Asistenţă şi consultanţă în
afaceri şi după înfiinţarea de
întreprinderi, inclusiv prin
programe de pregătire a
managerilor şi punerea la
dispoziţie a unor spaţii si
servicii de tip co-working

Creşterea interesului în
domeniul privat pentru
dezvoltarea de activităţi
sustenabile în zonele
marginalizate
Valorificarea potenţialului
inovativ şi
antreprenorial din
comunităţile marginalizate
Creşterea coeziunii
comunitare în zonele
marginalizate prin activităţi
de economie socială.
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2027

acreditați de
servicii sociale
UAT Baia Mare
DAS Baia Mare
AJOFM
Maramureş
Camera de
Comert şi
Industrie
Maramureş
ONG-uri,
patronate,
sindicate,
organizaţii
reprezentative
ale agenţilor
economici.

Buget local
Buget de stat
Alte surse

pentru tinerii romi.
Crearea facilităților de
infrastructură și încurajarea a
investitorilor, în vederea
creării de locuri de muncă în
localitate pentru populația de
romi, din Baia Mare zona
locuită preponderent de
familii de etnie romă

Creşterea interesului în
domeniul privat pentru
dezvoltarea de activităţi
sustenabile în zonele
marginalizate.

2027

UAT Baia Mare
DAS Baia Mare
ONG-uri
Agenți
economici
G.I.L.
G.L.L.

Bugetul local,
Surse private,
Fonduri
europene
nerambursabile,
Agenți
economici

Obiectiv specific 4 : Îmbunătăţirea stării de sănătate a membrilor comunităţilor vulnerabile cu romi, prin îmbunătăţirea accesului
acestora la servicii socio-medicale
Direcţii de acţiune
Activităţi/ măsuri concrete
Rezultatul acţiunii
Termen
Instituţii/
Buget
Persoane
Surse de
responsabile
finanţare
Asigurarea accesului
- Identificarea şi depistarea
Depistarea nevoilor
Raportări
DAS Baia Mare Buget de stat
populaţiei vulnerabile din
cetăţenilor români aparţinând medico-sociale în
anuale 2027
DSP
Bugete locale
punct de vedere
minorităţii romilor vulnerabili
comunităţile de romi
Maramureş
medico-social din
neînscrişi pe lista unui medic vulnerabile ale
Municipiul Baia Mare, la
de familie, precum şi a
Municipiului Baia Mare
programele naţionale de
nevoilor medico-sociale, cu
sănătate publică derulate
focus pe gravide, minori
Înscrierea pe lista unui
de către autorităţile
- Informarea cetăţenilor
medic de familie
competente
români aparţinând minorităţii
romilor asupra dreptului la
Reducerea ratei riscului
pachetul minimal de servicii
de îmbolnăviri ale mamei
de sănătate pentru
şi copilului din comunităţile
persoanele care nu sunt
de romi vulnerabile
incluse în sistemul
asigurărilor sociale şi de
Reducerea ratei riscului
sănătate
de excluziune multiplă a
- Informarea cetăţenilor
familiei rome.
români aparţinând minorităţii
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romilor cu privire la
programele naţionale de
sănătate publică aflate în
derulare
- Actualizarea bazei de date
privind cartografierea
populaţiei de etnie romă, cu
ocazia vizitelor la familiile de
romi cu domiciliul în
comunităţile din municipiul
Baia Mare
Conceperea şi
implementarea unor
programe de informare
sanitară:
- Identificarea în colaborare
cu părinţii şi medicii de
familie, a problemelor care
stau la baza nerealizării
înscrierii copiilor pe liste
- Explicarea noţiunilor de
bază în recunoaşterea
semnelor şi simptomelor de
boală, respectiv importanţa
asistenţei medicale a
copilului
- Monitorizarea stării de
sănătate a copiilor
catagrafiaţi, recomandarea
adresată familiei pentru
vizitele la medic pentru:
vaccinare, ex. de bilanţ, etc
- Informarea părinţilor cu
privire la prevederile legii
drepturilor copilului, respectiv
a responsabilităţilor părinţilor

Cartografierea populatiei
infantile de etnie romă în
vederea evaluării gradului
de acces al acesteia la
serviciile publice de
sanatate

Creşterea adresabilităţii la
asistenţa medicală
primară a nou născuţilor şi
copiilor din cele 5
comunităţi

16

2027

UAT Baia Mare,
DAS Baia Mare,
medici familie,
parinti

Buget local,
buget asigurari
sanatate

Organizarea de activități de
informare/ sensibilizare,
furnizarea de servicii sociale
preventive adresate
membrilor comunităților de
romi, în special femeilor și
copiilor (acţiuni de informare,
educare, comunicare pe
teme de planificare familială,
materiale educative pe
aceste teme, însoţirea
femeilor care acceptă
metodele de planificare
familială, în baza deciziei
informate a acestora, la
serviciile medicale de
specialitate)
- Organizarea acţiunilor de
informare, educare
comunicare pe teme de
puericultură
- Distribuirea de materiale
educative pe tema
alimentaţiei naturale
- Insoţirea mamelor cu
afecţiuni ce au efect asupra
alimentaţiei la sân la
serviciile medicale de
specialitate
Organizarea si
implementarea unor
campanii de informare,
educare, si comunicare in
domeniul prevenirii
tuberculozei, HIV/SIDA,
bolilor cu transmitere

Creşterea prevalenţei
utilizării planificării
familiale în scopul
prevenirii sarcinilor
nedorite

2027

UAT Baia Mare,
DAS Baia Mare

Buget local

Promovarea alimentaţiei
sănătoase, în special la
copii, precum şi
importanţa alimentaţiei la
sân

2027

UAT Baia Mare,
DAS Baia Mare,
medici familie,
DSP

Buget local,
buget asigurari
sociale, buget
judetean

Creşterea nivelului de
instruire a persoanelor
provenind din comunităţi
vulnerabile
Colaborarea cu cadrele
medico-sanitare în
activităţile legate de

2027

UAT Baia Mare,
DAS, cadre
medicale,
reprezentanti
romi, DSP

Buget local,
Buget asigurari
sanatate

Integrarea planificării
familiale în sistemul
cultural tradiţional al
comunităţii de romi
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Asigurarea comunicării
instituţionale către ANR şi
DSP în scopul prevenirii şi
combaterii discriminării

sexuala, hepatitelor si altor
boli transmisibile:
Comunicarea permanentă cu
cadrelor medicale din
asistenţa medicală primară,
şcolară şi secundară,
respectiv cu reprezentanţii
Direcţiei de Sănătate
Publică, în cazul apariţiei
unor probleme deosebite din
cadrul comunităţii: focarele
de boli transmisibile,
paraziteze, intoxicaţii,
probleme de igienă a apei
etc.
- Comunicarea, sesizarea
rapidă a asistenţilor medicali
comunitari, medicilor şi
instituţiilor competente
judeţene în ceea ce priveşte
problemele de sănătate
identificate, a cazurilor de
boli transmisibile, parazitare,
apărute rândul membrilor
comunităţii rome pe care o
deserveşte
- Monitorizarea respectării de
către pacienţi a măsurilor,
tratamentului prescris,
respectiv supravegherea în
colaborare cu contacţii
acestora
Organizare de intalniri
periodice cu mediatoarele
sanitare in scopul instruirii
acestora in vederea

prevenirea sau controlul
situaţiilor epidemice,
facilitând implementarea
măsurilor adecvate şi
avertizarea membrilor
comunităţii cu privire la
rolul şi scopul măsurilor de
urmărit

- consolidarea capacităţii
mediatoarelor sanitare de
a promova la nivel
comunitar campanii de
18

Raportări
anuale 2027

DAS Baia Mare
DSP
Maramureş
G.I.L.

Buget de stat
Bugete locale
Alte fonduri

cetăţenilor români
aparţinând minorităţii
romilor la serviciile de
sănătate publică

Continuarea dezvoltării
reţelei de servicii integrate
medico-socio- educaţionale

Includerea cetăţenilor
români aparţinând
minorităţii romilor din
zonele vulnerabile ale
Municipiului Baia Mare la
servicii de sănătate de
bază, preventive şi
curative, integrate şi fără
discriminare

promovarii la nivel comunitar
si la nivelul institutiilor si alti
factori implicati, de masuri
privind combaterea
discriminarii in accesarea
serviciilor de sanatate
publica
Angajarea cel puțin 3
mediatori sanitari romi si 5
asistenti sociali romi

Organizarea de întâlniri a
mediatorilor sanitari şi a
asistentilor medicali
comunitari cu factorii locali
care interferează cu
activitatea specifică: medici
de familie, mediatori şcolari,
DSP Maramureş, CAS
Maramureş, DAS, Direcţia
Generală Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului, cadre
medicale din spitale
- Acoperire vaccinală la copii
din categoriile vulnerabile,
conform PIN
- Creşterea accesului
cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome la serviciile
de asistenţă medicală
primară, conform
Programelor Naţionale de
Sănătate
Continuarea campaniilor de

prevenire în domeniul
sănătăţii în scopul creşterii
acesului romilor la servicii
de sănătate.

Eficientizarea actului
medical şi serviciilor
sociale acordat la nivel de
comunităţi informale
Nr de persoane de etnie
romă beneficiare -3600
Dezvoltarea relaţiilor
funcţionale şi de
colaborare cu instituţiile
competente cu implicare
în asistenţa medicală şi
socială în vederea
îmbunătățirii accesului
romilor la serviciile
medicale preventive și
curative

2023

DAS Baia Mare
DSP
Maramureş
G.I.L.

Bugetul de stat
Bugetul local

2027

DAS Baia Mare

Buget local

Creşterea procentului de
acoperire vaccinală la
copii din categoriile
vulnerabile, precum şi a
mamelor rome informate
asupra campaniilor de
imunizare

Raportări
anuale 2027

DSP
Maramureş
G.I.L.
G.L.L.

Buget de stat
Bugete locale
Alte surse

Mobilizarea membrilor
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2027

UAT Baia Mare,

Buget local,

vaccinare in comunitatile de
romi prin comisii mixte
formate din cadre medicale
locale si de la nivelul DSP si
reprezentanti ai comunitatilor
de romi

comunităţilor rome din
Municipiul Baia Mare la
diverse acţiuni şi campanii
de sănătate publică

Continuarea activităților de
igienizare și consiliere pentru
sănătate desfăşurate în
cadrul Centrul Social
Multifuncțional Romani
Identificarea de noi soluţii
pentru includerea membrilor
minorității rome în sistemul
asigurărilor naţionale de
sănătate, sens în care va fi
facilitat accesul la asigurări
medicale prin acordarea
venitului minim garantat
persoanelor fără venituri din
rândul comunităţilor
vulnerabile de etnie romă
- Identificarea în colaborare
cu asistenta medicală
comunitară a persoanelor
vulnerabile din comunităţi
- Comunicarea / informarea
cu privire la legea drepturilor
pacienţilor, a serviciile
medicale minime de care pot
beneficia categoriile de
asiguraţi
- Identificarea medicilor de
familie cu disponibilitate
pentru a înscrie pacienţi din

Prevenţia răspândirii
bolilor în rândul populaţiei
de etnie romă din
Municipiul Baia Mare

DAS, cadre
medicale,
reprezentanti
romi, DSP
Maramureş

Buget asigurari
sanatate

2027

DAS Baia Mare

Buget local

Creşterea accesului
populaţiei vulnerabile de
etnie romă din Municipiul
Baia Mare la servicii de
sănătate

2027

DAS Baia Mare

Buget local

Informarea/comunicarea
în comunităţile deservite,
a avantajelor includerii
persoanelor în sistemul
asigurărilor de sănătate,
precum şi procedeul prin
care poate fi obţinută
calitatea de asigurat

2027

DAS Baia Mare

Buget local

Cartografierea gravidelor
şi lehuzelor din rândul
populaţiei
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2027

UAT Baia Mare,
DAS Baia Mare
medici familie,

Buget local,
buget asigurari
sociale, buget

comunităţi
- Identificarea gravidelor, a
gravidelor cu risc şi a
lehuzelor din comunităţi
- Explicarea avantajelor luării
în evidenţă în primul
trimestru, a monitorizării
evoluţiei sarcinii, însoţirea lor
la medic
- Conceperea si
implementarea unor
programe de informare
sanitara, consultanta
medicala si planificare
familiala, cu accent pe
protectia mamei si copilului
- Evidenţa periodică a
gravidelor şi lehuzelor din
comunităţile informale, în
vederea efectuării
controalelor medicale
periodice prenatale şi postpartum, cu explicarea
necesităţii şi importanţei
efectuării acestor controale,
cu facilitarea comunicării cu
medicul de familie şi cu
celelalte servicii medicale de
specialitate
- Identificarea cabinetelor
medicale de familie şi
stabilirea programării de
comun acord a copiilor
- Monitorizarea respectării
programărilor şi
reprogramarea restanţierilor

Sprijinirea personalului
medical în urmărirea şi
înregistrarea efectuării
imunizărilor la populaţia
infantilă din comunităţile
de romi, a examenelor
clinice de bilanţ la copiii cu
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2027

DSP

judetean

UAT Baia Mare,
DAS Baia Mare,
medici familie

Buget local

Conceperea de programe
de formare pentru cadrele
medicale implicate în
furnizarea de servicii de
prevenire, diagnosticare si
tartare a patologiilor, pe
teme legate de combaterea
discriminării şi drepturilor
omului

- Participarea la instruirile
periodice organizate în
colaborare cu Direcţia de
Sănătate Publică a jud.
Maramureş
Acţiuni de formare pentru
cadrele medicale/ asistenţii
medicali comunitari de la
nivelul UAT Baia Mare cu
privire la combaterea
discriminării şi respectarea
drepturilor omului în cadrul
actului medical

-Cursuri de instruire şi
perfecţionare în utilizarea
calculatorului pentru
mediatorii sanitari, în
vederea digitalizării activităţii

vârsta cuprinsă între 0-7
ani

- Consolidarea
Raportări
cunoştinţelor cadrelor
anuale 2027
medicale cu privire la
teme legate de
combaterea discriminării şi
drepturilor omului
- Îmbunătăţirea
standardelor de calitate
ale funizorilor de servicii
de sănătate la nivelul UAT
Baia Mare
Perfecţionarea continuă a 2027
mediatorilor sanitari în
domeniul de activitate

DSP
Maramureş
UAT Baia Mare,
DAS Baia Mare,
ONG-uri
Furnizori
acreditaţi de
formare

Buget de stat
Bugete locale
Alte surse

UAT Baia Mare, Buget local
DAS Baia Mare,
ONG-uri
Furnizori
acreditaţi de
formare
- Specializarea personalului Instruirea continuă în
2027
UAT Baia Mare, Buget local
din reţeaua de asistenţă
colaborare cu ONG-urile
DAS Baia Mare,
medicală comunitară în
care se implică în
ONG-uri
domeniul sănătăţii
îmbunătăţirea situaţiei
Furnizori
reproducerii şi sănătăţii
comunităţilor
acreditaţi de
mamei şi copilului
formare
Obiectiv specific 5 : Susţinerea cercetării, conservării şi promovării patrimoniului cultural rom şi a identităţii culturale rome. Măsuri
care vizează promovarea și valorizarea elementelor culturale specifice romilor din Municipiul Baia Mare
Direcţii de acţiune
Activităţi/ măsuri concrete
Rezultatul acţiunii
Termen
Instituţii/
Buget
Persoane
Surse de
responsabile
finanţare
Valorizarea
Încheierea de parteneriate cu Creşterea gradului de
2027
UAT Baia Mare Buget local
patrimoniului
instituţiile culturale din
integrare a populaţiei de
CJ Maramureş
Buget judeţean
cultural rom şi a
Municipiul Baia Mare, în
etnie romă în comunitatea
Alte surse
22

identităţii rome prin
portul tradiţional
rom

vederea promovării portului
tradiţional rom, a contribuţiei
romilor la dezvoltarea
societăţii româneşti, şi
valorizarea istoriei, tradiţiilor,
limbii şi culturii proprii în
comunitatea multiculturală
din Municipiul Baia Mare

Revalorizarea patrimoniului
cultural rom şi al identităţii
rome prin conservare a
meşteşugurilor tradiţionale
ale romilor

Instruirea tinerilor romi din
Municipiul Baia Mare, în
scopul revalorizării
meşteşugurilor tradiţionale
rome

Promovarea
culturii moderne a
romilor

Organizarea evenimentelor
de promovare a
meşteşugurilor
tradiţionale rome
(târguri, ateliere
demonstrative, ateliere
de lucru) în Municipiul Baia
Mare
Înfiinţarea în Municipiul Baia
Mare a unei galerii de artă
unde să expună artiştii romi

Înfiinţarea unui ansamblu de

băimăreană

Muzeul
Judeţean de
Etnografie şi
Artă Populară
Maramureş
Muzeul
Judeţean de
Artă
Biblioteca
judeţeană Petre
Dulfu Baia Mare
UAT Baia Mare
CJ Maramureş,
prin Centrul de
conservare şi
promovare a
culturii
tradiţionale

Creşterea gradului de
instruire în rândul tinerilor
romi din comunitatea
băimăreană, în vederea
revalorizării
meşteşugurilor tradiţionale
rome
Creşterea gradului de
promovare
şi vizibilitate în rândul
populaţiei băimărene a
meşteşugurilor
tradiţionale
rome

2024

Promovarea producţiei
culturale (arte plastice) a
populaţiei de etnie romă
băimăreană în rândul
populaţiei generale

2027

UAT Baia Mare
CJ Maramureş
ONG-uri
G.I.L.
G.L.L.

Producţii culturale
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2027

UAT Baia Mare

Buget local
Buget judeţean
Alte fonduri

2027

Buget local
Buget judeţean
Alte surse (prin
atragerea de
fonduri de la
donatori publici
sau privaţi)
Buget local

muzică şi dansuri specifice
etniei rome
Achiziționarea de
instrumente și costume
specifice funcționării
ansamblului de muzică și
dansuri rome
Producţii teatrale organizate
cu artişti din cadrul
comunităţilor rome
băimărene

Organizarea de tabere
pentru artiştii romi
(dramaturgie, arte vizuale,
arte plastice, artele
spectacolului etc.) finanţate
de la bugetul de stat

moderne cu tematică
romă realizate
(artele spectacolului,
arte vizuale, arte
plastice, noile media
ş.a.)

CJ Maramureş
ONG-uri
Operatori
economici
G.I.L.
G.L.L.

Buget judeţean
Alte surse (prin
atragerea de
fonduri de la
donatori publici
sau privaţi)

Buget local
Alte surse (prin
atragerea de
fonduri de la
donatori publici
sau privaţi)
Buget local
Buget judeţean
Alte surse (prin
atragerea de
fonduri de la
donatori publici
sau privaţi)

Promovarea culturii rome
băimărene prin artele
spectacolului

2027

UAT Baia Mare
Teatrul Baia
Mare

Acord de parteneriat cu
instituţiile mass-media locale
promovarea imaginii şi a
creaţiilor artiştilor, scriitorilor
şi intelectualilor de etnie
romă din Municipiul Baia
Mare

Promovarea imaginii şi a
creaţiilor artiştilor,
scriitorilor şi intelectualilor
de etnie romă prin
intermediul televiziunilor
locale

2027

Organizare de tabere pentru
artişti romi băimăreni, cu
scopul reflectării faptelor
istorice negative pentru
minoritatea romă şi
mediatizarea evenimentelor

Sensibilizarea opiniei
publice băimărene cu
privire la istoria minorităţii
rome

2027

UAT Baia Mare
CJ Maramureş
Maramureş TV
DIGI Baia Mare
TL+
Graiul
Maramureşului
eMaramureş.ro
ziarmm.ro
jurnalmm.ro
actualmm.ro
CJ Maramureş,
prin Centrul
judeţean de
conservare şi
promovare a
culturii
tradiţionale,
UAT Baia Mare
Instituţii mass
media locale
UAT Baia Mare

Organizarea în Municipiul

2027
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Buget de stat,
Buget local
Buget judeţean
Alte surse

Bugetul local

Baia Mare, a unui festival
anual prilejuit de sărbătorirea
Zilei internaţionale a romilor
(8 aprilie).

Frecvenţă
anuală

G.I.L.
O.N.G-uri
Operatori
economici

2027

UAT Baia Mare,
ONG-uri,
G.I.L.

Alte surse (prin
atragerea de
fonduri de la
donatori publici
sau privaţi)
Obiectiv specific 6 : Măsuri specifice: Combaterea discriminării, a discursului şi atitudinilor antirome generatoare de discurs
incitator la ură sau infracţiuni motivate de ură, atât în rândul populaţiei majoritare, cât şi în rândul populaţiei de etnie romă, coroborat
cu eradicarea/ diminuarea gradului de infractionalitate în randul comunitatilor rome
Direcţii de acţiune
Activităţi/ măsuri concrete
Rezultatul acţiunii
Termen
Instituţii/
Buget
Persoane
Surse de
responsabile
finanţare
Informare şi conştientizare
Derulare de campanii de
Personal din cadrul
2027
CNCD
Bugetul de stat
în instituţiile administraţiei
informare-conştientizare
administraţiei publice a
Campanii
ANR
Buget local
care realizează servicii
în administraţia publică
Municipiului Baia Mare şi
anuale
UAT Baia Mare Alte surse (prin
publice în domeniile
locală din Municipiul Baia
a furnizorilor privaţi de
ONG-uri
atragerea de
educaţie, sănătate publică, Mare şi în rândul furnizorilor
servicii publice către
Operatori
fonduri de la
ocuparea forţei de mună,
de servicii publice cu privire
populaţie
economici
donatori publici
locuire
la atitudinile antirome şi
informaţi/conştientizaţi cu
sau privaţi)
efectele acestora asupra
privire la efectele negative
accesării serviciilor publice
ale atitudinilor antirome
de către categoriile
discriminate.
Derulare de campanii de
informare şi conştientizare
asupra fenomenului şi
implicaţiilor atitudinilor
antirome în mediul privat
care livrează servicii către
populaţie.
Realizarea de campanii de
advocacy și antidiscriminare
referitoare la populaţia de
etnie romă din Municipiul
Baia Mare

Diminuarea discursului şi
atitudinilor antirome în
rândul populaţiei
majoritare băimărene
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Buget local
Alte surse (prin
atragerea de
fonduri de la
donatori publici
sau privaţi)

Acordarea de facilităţi
persoanelor fizice sau
juridice publice sau private,
care angajează persoane de
etnie romă (promovare,
scutire plată impozit local pe
o perioadă determinată, etc.)
Infiintarea unor sectii de
Politie in comunitatile
marginalizate prin HCL si
angajarea politistilor locali
romi.

Creşterea gradului de
ocupare în rândul
populaţiei băimărene de
etnie romă prin stimularea
angajării persoanelor de
etnie romă, atât în mediul
public, cât şi în mediul
privat
Creşterea sentimentului
de siguranţă în rândul
populaţiei vulnerabile de
etnie romă din Municipiul
Baia Mare

Grup de Initiativa Locala Baia Mare - GIL BM

Intocmit,
Inspector-expert pentru romi
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2027

UAT Baia Mare,
ONG-uri,
G.I.L.

Buget local
Alte surse (prin
atragerea de
fonduri de la
donatori publici
sau privaţi)

2027

UAT Baia Mare,
G.I.L.

Bugetul local

