
Consiliul Local al Municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: office primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr. 418/31.10.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: aprobare Plan local de măsuri/acţiuni pentru anul 2022 i"n vederea aplicării Strategiei 
Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor 
pentru perioada 2022-2027 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, 1ntrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2022; 

Având în vedere: 
- Iniţiativa Primarului Municipiului Slatina prin Referatul de aprobare 1nregistrat la nr. 

117864/31.10.2022; 
- Nota de f-undamentare a Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina Inregistrată la nr. 9877/31.10.2022; 
- Raportul de specialitate nr.117926/31.10.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- Capitolul 9, subcapitolul 2.9.2, secţiunea 2.9.2.2, alin. (4) din Strategia Guvernului României de 

incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027, aprobată prin HG 
nr. 560/2022; 

- HCL nr. 280/2022 referitor la constituirea Grupului de Lucru Local pentru incluziunea cetăţenilor 
români aparţinând minorităţii rome şi aprobare regulament de funcţionare; 

- Avizul favorabil al Comisiei pentru 1nvăţământ, sănătate, familie şi protecţia copilului şi al Comisiei 
pentru muncă şi protecţie sociala."; 

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) şi (7) lit. a) — g), coroborat cu art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) 
lit. a) din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă Planul local de măsuri/acţiuni pentru anul 2022 in vederea aplicării Strategiei 
Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 
2022-2027, prevăzut 1n anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 
municipiului Slatina si se comunică la: 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt; 
Primarul«Mumbipului Slatina; 
Direpţiei'd9 Asistenţa ocială Slatina 

/ . 

Preşedinte i edinţă, 
Co POPA Em 

Contrasemnează, / 
Secretar general al inunicipiu1ii Slatina 

Mihai - Ion DIfA

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „PENTRU". 
18 - consilieri prezenţi 
3 - consilieri absenţi 

21 - consilieri in funcţie. 



Anexă la HCL nr. 418/31.10.2022 

Plan local de măsuri/acţiuni pentru anul 2020 1n vederea aplicării Strategiei Guvemului României 
de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027 

Nr. Crt. Direcţia de Ac une • Activitate Institutii/structuri responsabile Termen 

A. EDUCAŢIE 

1. Sprijinirea imbunătăţirii 

educaţiei pentru copii romi din 
municipiul Slatina 

1.1 Informarea comunităţii de romi din municipiul 
Slatina cu privire la stimularea participării 'in 
invăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din 
familii defavorizate, conf.Legii nr.248/2015 

Direcţia de Asistenţă Socială Slatina: 
- Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-Socială, 

- Compartimentul Protectia Copilului Prestaţii 

Sociale. 

Permanent 

1.2 Identificarea copii eligibili pentru acordare 
Stimulent educaţional- Tichet social pentru 
grădiniţă, conform Legii nr.248/2015 

Direcţia de Asistenţă Socială Slatina: 
- Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-Socială, 

- Compartimentul Protecţia Copilului Prestaţii 

Sociale. 
Unităţile de învăţământ preşcolar din municipiul 
Slatina 

Permanent 

1.3 Acordare sprijin şi consiliere la intocmire şi 

depunerea dosarului de acordare stimulent 
educaţional Tichet social pentru grădiniţă, 

conf.Legii nr. 248/2015 

Direcţia de Asistenţă Socială Slatina: 
- Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-Socială, 

- Compartimentul Protecţia Copilului Prestaţii 
Sociale. 

Permanent 

2. Educaţie 2.1 Repartizarea elevilor romi pe locurile special — 
admitere liceu şiinvăţămâ'nt profesional pentru anul 
2022-2023 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt Realizat 
hilie 

2.2 Eliberare recomandăriinscriere facultate 2022 Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt 
Asociaţia Partida Romilor Pro-Europa Olt 

Realizat 
Iulie 

2.3 Culegerea şi actualizarea datelor privind 
participarea copiilor la educaţie pe niveluri de 
invătământ 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt 
- Unităţile şcolare, Mediatori şcolar 

Septembrie 
-Octombrie 

2.4 Implementarea programelor "A doua şansă" Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt 
Unităţile de Invăţământ din judeţ 

Pe parcursul 
anului scolar 



Nr. Crt. Direcţia de Acţiune Activitate Instituţii/structuri responsabile Termen 

2.5 Implementarea programului "Scoală după 
şcoală" 

Inspectoratul Scolar Judeţean Olt 2022 

2.6 Eleborarea planurilor de prevenire a segregării la 
nivelul unităţilor şcolare 

Inspectoratul Scolar Judeţean Olt 
- Comisia pentru combaterea violenţei si 

segregării din unităţile de invăţământ 
Unităţile de invăţă.mânt 

Realizat 
Septembrie 

2.7 Planuri de acţiune pentru reducerea 
absenteismului şi abandonului şcolar 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt Permanent 

3. Prevenirea abandonului şcolar 3.1 Consiliere (socială, psihologică, spirituală) şi 

sprijin; 
- Evaluare, elaborare plan de intervenţie, 
consiliere; 
- sprijin pentru reintegrare şcolară, pentru 
asigurarea stimulării intelectuale necesare 
dezvolfarIi. personalităţii (rechizite, Imbrăcăminte, 
alimente). 

Episcopia Slatinei şi Romanaţilor 
- Biroul de Asistenţă Social ă Permanent 

3.2 Atelier de creaţie „Ne jucăm, Mvăţăm" la 
Centru1 Social 

Episcopia Slatinei şi Romanaţilor 
- Biroul de Asistenţă Socială 

in fiecare zi 
de vineri la 
ora 13:00 

B. 0C1UPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

4. Eficientizarea politicii de 
ocupare şi de stimulare a 
muncii, astfel Incât să se ofere 
servicii competitive şi adaptate 
realităkii din piaţa muncii atât 
pentru angajatori, cât şi pentru 
persoanele aflate 1n căutarea 
unui loc de muncă 

4.1Cursusi de formare profesională pentru 35 şomeri 
din care 4 persoane de etnie romă. 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Olt 

Anual 

5. Creşterea capacităţii agenţiei de 
identificare a oportunitAţilor de 
angajare ţi sprijinirea şomerilor 
1n găsirea unui loc de muncă. 

5.1 Servicii de informare şi consiliere profesională 
pentru 50 de persoane 

Agenţia Judeţeană. pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Olt 

Anual 



Nr. Crt. Direcţia de Acţiune Activitate Instituţii/structuri responsabile Termen 

6. Facilitarea accesului 
angajatorilor la resurse 
europene/naţionale pentru 
pregătirea angajatorilor astfel 
'incât să crească eficienţa 
programelor de formare 

• Evaluarea măsurilor de sprijin 
pentru acordarea de beneficii 
persoanelor vulnerabile din 
punct de vedere economic, 
respectiv categoriile v-ulnerabile 
persoanelor cuprin.se 'in grupa 
de vârstă. 16-29 ani, cele din 
grupa de vârstA 50+, cele din 
comunităţii defavorizate, 
cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor rome şi 
persoanelor cu dizabilităţi 

• Imbunătăţirea conţinutului 
programelor de formare pentru 
ca cererea de locuri de muncă 
să se intersecteze cu oferta 
angajatorilor, inclusiv pentru 
categoriile de persoane care si-
au pierdut locul de muncă in 
perioada pandemiei, prin 
prioritizarea dobândirii de 
cunoştinţe 1n folosirea 
tegnologiei 

6.1 Servicii de mediere pentru 20 de persoane din 
care 4 persoane Incadrate 

7. Creşterea numărului de acţiuni 
de anti-discriminare 'in rândul 
angajatorilor 1n vederea 

7.1 Reducerea discriminării etnice pe piaţa muncii la 
angajare 

Inspectoratul Teritorial de Muncă. Olt Semestrul 
11 



Nr. Crt. Direcţia de Acţiune Activitate Instituţii/structuri responsabile Termen 

combaterii discriminării şi a 
respectării egalităţii de şanse 

C. SĂNĂTATE 

8. Identificarea nevoilor 
/problemelor medicale şi 
sociale ale comunităţii de romi 
din Slatina. 

8.1 Catagrafierea comunităţii de romi din municipiul 
Slatina 

Direcţia de Asistenţă Socială Slatina: 
- Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-Socială 

Permanent 

9. Reducerea riscurilor şi 
prevenirea Imbolnăvirilor 
asociate modelelor de 
mortalitate şi morbiditate 
prevalente 'in rândul populaţiei 
rome 

9.1 Dezvoltarea de parteneriate 'intre structurile 
deconcentrate, autorităţi publice locale şi societatea 
civilă 1n domeniul promovării sănătăţii pentru 
comunitatea de romi 

Direcţia de Asistenţă Socială Slatina: 
- Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-Socială 

Trimestrul 
IV 

9.2 Campanii de promovare, informare şi educare In 
vederea mobilizării populaţiei pentru participarea la 
programele de vaccinări, controale medicale 

Direcţia de Asistenţă Socială Slatina: 
- Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-Socială 

Permanent 

9.3 Implementarea unor campanii de informare, 
educare, conştienti7are (IEC) în rândul membrilor 
comunităţii vulnerabile, cu privire la importanţa 
sănătăţii şi prevenirea Imbolnăvirilor 

Direcţia de Asistenţă Socială Slatina: 
- Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-Socială 

Permanent 

10. Creşterea ponderii populaţiei 
rome care are acces la servicii 
de sănătate de bază 

10.1 inscrierea populaţiei rome pe listele medicilor 
de familie. 

Direcţia de Asistenţă Socială Slatina: 
- Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-Socială 

Permanent 

10.2 Furnizarea de servicii medico-sociale 
persoanelor defavorizate din municipiul Slatina, care 
se adresea7ă Centrului Comunitar de Asistenţă 
Medico-Socială 

Direcţia de Asistenţă Socială Slatina 
- Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-Socială 

Permanent 

11. Asigurarea accesului populaţiei 
vulnerabile din punct de vedere 
medico-social la serviciile 
medicale decontate de casa de 
asigurări de sănătate. 

11.1 Informarea cetăţenilor români aparţinând 
minorităţilor rome asupra dreptului la pachetul 
minimal de servicii de sănătate pentru persoanele 
care nu sunt incluse ln sistemul asigurărilor socia1e 
de sănătate 

Casa de Asigurări de Sănătate Olt 
Medici de familie 

Permanent 



Nr. Crt. Direcţia de Acţiune Activitate Instituţii/structuri responsabile Termen 

11.2 Informarea cetăţenilor români aparţinând 

minorităţilor romilor cu privire la programele 
neţionale de sănătate publică dereulate de CAS Olt 

Casa de Asigurări de Sănătate Olt 
Medici de familie 

Permanent 

12. Campania de promovare a 
vaccinării 

12.1 Activităţii de informare a mediatorilor sanitari 
şi desfăşurarea cu sprijinul acestora de activităţi de 
informare educare 'in colectivităţile cu romi 

Direcţia de Sănătate Publică Olt 
- Compartimentul de Promovare a Sănătăţii 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Direcţia de Asistenţă Socială Slatina 
- Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-Socială 

Permanent 

12.2 Informanrea părinţilor cu sprijinul medicilor 
şcolari şi a asistenţilor medicali şcolari privind 
importanţa vaccinării 

Direcţia de Sănătate Publică Olt 
- Compartimentul de Promovare a Sănătăţii 

Permanent 

12.3 distribuirea de materiale informative-educative Direcţia de Sănătate Publică Olt 
- Compartimentul de Promovare a Sănătăţii 

Permanent 

13. Campania de informare despre 
efectele consumului de alcool 

13.1 Activităţii de informare In comunităţile cu romi 
privind efectele nocive ale consumului de alcool 
asupra sănătăţii 

Direcţia de Sănătate Publică Olt 
- Compartimentul de Promovare a Sănătăţii 

Realizat 
Inlie 

13.2 Distribuirea de materiale informative, discuţii 

libere 
14. Campania de informare a 

contracepţiei 

14.1 Prezentarea principalelor metode contraceptive Direcţia de Sănătate Publică Olt 
- Compartimentul de Promovare a Sănătăţii 

Grupul de Iniţiativă Local Slatina 

Realizat 
Septembrie 

14.2 Distribuirea de materiale informative şi 

promoţionale (prezervative) 
15. Campania de prevenire privind 

consrunul de tutun 
15.1 Distribuirea de materiale informative Direcţia de Sănătate Publică Olt 

- Compartimentul de Promovare a Sănătăţii 

Grupul de Iniţiativă Local Slatina 

Octombrie 

15.2 Vizionare film documentar-educativ 

15.2 Discuţii libere privind efectele nocive ale 
consumului de tutun asupra sănătăţfi 

16. Campania de promovare 
privind mediul Inconjurător- 

poluarea aerului şi a apei 

16.1 Informare cu privire la importanţa mediului 
Inconjurător pentru sănătatea oamenilor şi acţiunile 

urgente necesare pentru a menţine oamenii şi 

planeta sănătoşi 

Direcţia de Sănătate Publică Olt 
- Compartimentul de Promovare a Sănătăţii 

Grupul de Iniţiativă Local Slatina 

Noiembrie 

16.2 Distribuire de materiale informativ-educative 



Nr. Crt. Direcţia de Acţiune Activitate Instituţii/structuri responsabile Termen 

17. Campania de Prevenire a 
Bolilor Transmisibile (TB, 
HIV, HEPATITA) 

17.1Prezentarea măsurilor de prevenire a 
transmiterii infecţieiHIV,TB,hepatita 

Direcţia de Sănătate Publică Olt 
- Compartimentul de Promovare a Sănătăţii 
Grupul de Iniţiativă Local Slatina 

Decembrie 

17.2Vizionare filme documentar- educativ 

17.3 Distribuire materiale informative 

D. INFRASTRUCTURĂ ŞI SERVICII SOCIALE 

18. Promovarea valorilor familiale 
prin acţiuni/campanii de 
informare şi sensibilizare 

18.1 Desfăşurarea de activităţi /campanii de 
informare in comunităţile de romi pentru 
promovarea valorilor familiale 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt 

Anual 

1 8.2 Realizarea de acţiuni de 
mediatizare/popularizare, informare şi sensibilizare 
1n vederea prevenirii şi combaterii 
abuzului/neglijării şi a oricărei forme de violenţă 
asupra copilului şi violenţa 1n familie, distribuire de 
materiale informative cu drepturile copilului, 
servicii pentru copilul A/N/E. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt 

Semestrial 

18.3 Realizarea de acţiuni pentru promovare a 
egalita'ţii de şanse şi combaterea discriminării 
copiilor ( inclusiv copii romi şi copii cu dizabilităţi) 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt 

Anual 

18.4 Realizarea de acţiuni de promovare a adopţiei, 
informare şi mediatizare pentru recrutarea de familii 
adoptive, sensibilizarea familiilor in scopul adopţiei 
copiilor de etnie romă, cu deficienţe uşoare 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt 

Periodic 

19. Dezvoltarea serviciilor de 
prevenire a separării copilului 
de familie şi asigurarea creşterii 
şi educării acestuia 1n cadrul 
comunităţii 

19.1 Furnizarea de servicii 1n centrele de zi/centrele 
de consiliere pentru părinţi şi copii ale DGASPC Olt 
pentru copiii din comunitate aflaţi 1n situaţii de risc. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt 

Permanent 
ori de câte 
ori 
nevoie 

este 

E. CULTURĂ 

20. Studierea tradiţiilor obiceiurilor 
şi integrării acestor comunităţii 

20.1 Interferenţe etno-culturale şi sociale 1n zonele 
judeţului Olt locuite de români, bulgari şi romi 

Centrul Judeţean de Cultură si Arta Olt Anual 



Nr. Crt. Directia de Acţiune Activitate Instituţii/structuri responsabile Termen 

F. JUSTIŢIE ŞI ORDINE PUBLICĂ 

21. Organizarea unor campanii de 
promovare şi respectare a 
drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului (a 
drepturilor civile, politice şi 
sociale), in general şi a 
dreptului la nediscriminare, în 
special a drepturilor persoanelor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale, in confonnitate cu 
normele şi obligaţiile 
intemaţionale asumate de către 
România. 

21.1 Organizarea unor acţiuni preventive şi 
campanii de cunoaştere a legislaţiei referitoare la 
respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului, prevenirii absenteismului şcolar, 
consumului de ciroguri şi efectele nocive ale 
substanţelor şi plantelor cunoscute generic sub 
denumirea de „etnobotanice" având ca beneficiari 
elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din instituţiile 
de invăţăniânt de pe raza municipiului Slatina care 
au in componenţă şi elevi de etnie romă de pe raz2 
municipiului Slatina. 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt Pe timpul 
executării 
misiunilor 
de ordine 
publică 

22. Desfăşurarea de activităţi de 
recrutare a personalului pentru 
structurile Jandarmeriei 
Române din rândul cetăţenilor 
români aparţinând minorităţii 
rome, in conformitate cu 
prevederile legale. 

22.1 Desfăşurarea de activităţi pe linia recrutării 
candidaţilor, cetăţeni români de etnie romă, pentru 
instituţiile de invăţământ din cadrul Ministerului 
Afacerilor Inteme pe locurile special destinate 
acestora; 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt in funcţie de 
stabilirea 
perioadelor 
de ffiscriere 
stabilite de 
către 
instituţiile de 
Invăţământ 

22.2 Asistenţă de specialitate privind informarea 
corectă a cetăţenilor români de etnie romă asupra 
condiţiilor de participare la concursuri de admitere 
in instituţiile de invăţământ din cadrul Ministerului 
Afacerilor Inteme 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt In funcţie de 
stabilirea 
perioadelor de 
inscriere 
stabilite de către 
instituţiile de 
invăţărnânt 

23. Dezvoltarea şi consolidarea 
relaţiilor de parteneriat dintre 
jandarmerie şi romi precum şi 
organizarea de intâlniri ale 
reprezentanţilor jandarmeriei cu 
reprezentanţi ai comunităţii de 

23.1 intalniri ale reprezentanţilor jandarmeriei cu 
reprezentanţi ai comunită'ţilor de romi din 
municipiului Slatina pentru desfăşurarea 'in bune 
condiţii a unor activităţi comune (asigurarea 
măsurilor de ordine şi siguranţă publică pe timpul 
activităţilor cultural — educative, sportive, etc. 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt La solicitare, 
cu ocazia 
desfăşurării 
unor 
activităţi in 
comun 



Nr. Crt. Direcţia de Acţiune Activitate Instituţii/structuri responsabile Termen 

romi de pe raza municipiului 
Slatina 

desfăşurate de etnia romă) 

24. Monitorizarea cazurilor de 
discriminare şi abuz asupra 
romilor săvârşite de autorităţi 
precum şi popularizarea 
sancţiunilor luate 1mpotriva 
acestora, precum şi a accesului 
romilor la serviciile publice 

24.1 intocrnirea de rapoarte de informare asupra 
cazurilor de discriminare şi abuz asupra cetăţenilor 
români de etnie romă de care iau la cunoştinţă 
cadrele unităţii pe timpul Indeplinirii misiunilor 
specifice. 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt La 
constatarea 
unor astfel 
de fapte 

24.2 Luarea măsurilor legale conform competenţelor 
atunci când sunt sesizate cazuri de discriminare sau 
când pe timpul misiunilor cadrele unităţii iau 
cunoştinţă de astfel de cazuri. 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt La 
constatarea 
unor astfel 
de fapte 

24.3 Mediatizarea cazurilor de discriminare 
constatate de cadrele unităţii pe timpul isndeplinirii 
misiunilor. 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt La 
constatarea 
unor astfel 
de fapte 

25. Combaterea discriminării şi a 
atitudinilor antirome 

25.1 0 percepţie uniformizatoare şi care defineşte şi 
descrie aceste grupuri din perspectiva stereotipurilor 
şi prejudecăţilor; Atribuirea acestor caracteristici 
specifice către aceste grupuri; Constructe sociale 
discriminatorii şi practici violente care decurg din 
acestea, cu efecte de marginalizare şi degradante şi 
care reproduc dezavantaje structurale. 

Direcţia Politia Locala Slatina Anual 

G. ADMINISTRA.ŢIE ŞI DEZVOLTARE COMUNITARĂ 

26. Consolidarea capacităţii 
administrative a structurilor de 
implementarea a Strategiei 
Guvernului României de 
Incluziune a cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii romilor 
pentru perioada 2022-2027 

26.1 Organizarea de şedinţe a Grupului de Lucru 
Local constituit 1n conformitate cu Hofărârea de 
Guvern nr. 560/2022, republicată. 

Direcţia de Asistenţă Socială Slatina 
- Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-Socială 

Trirnestrial 

26.2 Organizarea de şedinţe a Grupului de Iniţiativă 
Local constituit 1n conformitate cu Hotărârea de 
Guvern nr. 560/2022, republicată 

Direcţia de Asistenţă Socială Slatina 
- Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-Socială 

Trimestrial 

27. Dezvoltarea activităţilor 
Centrului Comunitar de 

27.1 Demersuri 'in vederea autorizării cabinetului 
medical din cadrul Centrului Comunitar de Asistenţă 

Direcţia de Asistenţă Socială Slatina 
- Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-Socială 

Trimestrul 
IV 



Nr. Crt. Direcţia de Acţinne Activitate Instituţiiistructuri responsabile Termen 

Asistenţă Medico-Socială al 
Direcţiei de Asistenţă Socială 

Slatina 

Medico-Socială al Direcţiei de Asistenţă Socială 

Slatina 

27.2 incheierea de parteneriate de colaborare în 
vederea dezvoltării activităţilor din cadrul Centrului 
Comunitar de Asistenţă Medico- Socială 

Direcţia de Asistenţă Socială Slatina 
- Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-Socială 

Trimestrul 
IV 

28. Creşterea calităţii vieţii 
persoanelor aflate 'in situaţie de 
nevoie şi prevenirea excluziunii 
sociale. 

28.1 Consiliere (socială/ psihologică) şi informare; 
- evaluare şi elaborare plan de intervenţie; 
-integrare/reintegrare socială; 
-distribuire alimente; 
-ajutoare materiale. 

Episcopia Slatinei şi Romanaţilor 

- Biroul de Asistenţă Socială Permanent 

28.2 Campania umanitară „Dăruieşte sănătate!" 

- Proiectui „Dăruieşte (cu) bucurie!", ediţia a VI-a; 
- Proiectul „Masa Bucuriei"; 
- Campania „ Un dar, din suflet...", ediţia a VII-a. 

Episcopia Slatinei şi Romanaţilor 

- Biroul de Asistenţă Socială 

Permanent 

29. Colaborarea cu alte instituţii 

responsabile, pentru a facilita 
accesul persoanelor la aceste 
drepturi, precum şi pentru a 
dezvolta programe de asistenţă 

socială de interes local. 

29.1 Consilierea şi informarea privind problematica 
socială (probleme familiale, profesionale, 
psihologice, de locuinţă, de sănătate, loc de muncă, 

etc.) 
- Indrumarea persoanelor fără ocupaţie spre AJOFM 
Olt, In vederea depunerii dosarului de persoană in 
căutarea unui loc de muncă, sprijin in identificarea 
locului de muncă, pregătirea acestora pentru 
interviu; 
- facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la 
unele drepturi fundamentale: dreptul la locuinţă, 

dreptul la asistenţă socială, medicală, educaţie, loc 
de muncă, etc; 
sprijin 'in vederea dezvoltării deprinderilor de viaţă 

independentă. 

Episcopia Slatinei şi Romanaţilor 

- Biroul de Asistenţă Socială 

Permanent 

30. Identificarea persoanelor fară 30.1 Informarea şi Indrumarea cetăţenilor Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Permanent 



Nr. Crt. Direcţia de Actiune Activitate Instituţii/structuri responsabile Termen 

certificate de stare civilă, 'in 
vederea Inregistrării in 
registrele de stare civilă a 
actelor şi faptelor de stare civilă 

aferente acestora, precum şi 

procurării certificatelor de stare 
civilă. 

cu privire la actele necesare in vederea obţinerii 

certificatelor de naştere sau de căsătorie 

Persoanelor Slatina 

31. Identificarea persoanelor care 
nu au acte de identitate şi 

punerea 'in legalitate a acestora 
conform legilor 'in vigoare 

31.1 Luarea legăturii cu reprezentanţii minorităţii 

rome pentru informarea actelor necesare pentru 
obţinerea actelor de identitate 

Serviciul Public Comunitar de Evidenţa 

Persoanelor Slatina 

Permanent 

32. imbunătăţirea condiţiilor de 
locuit şi a dezvoltării zonelor 
dezavantajate din comunităţile 

de romi din municipiul Slatina 

31.2 Identificarea gospodăriilor care nu deţin acte 
de proprietate din comunităţile de romi din 
municipiul Slatina 

Direcţia de Asistenţă Socială Slatina 
- Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-

Socială 
Grupul de Iniţiativă Local Slatina 

Permanent 

32.3 Identificarea gospodăriilor care nu sunt 
racordate la reţeaua de curent electric din 
comunităţile de romi din municipiul Slatina 

Direcţia de Asistenţă Socială Slatina 
- Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-

Socială 
Grupul de Iniţiativă Local Slatina 

Permanent 

32.4 Identificarea gospodăriilor care nu sunt 
racordate la reţeaua de canalizare din comunităţile 

de romi din municipiul Slatina 

Direcţia de Asistenţă Socială Slatina 
- Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-

Socială 
Grupul de Iniţiativă Local Slatina 

Permanent 

32.5 Identificarea gospodăriilor care nu sunt 
racordate la reţeaua de apă potabilă din comunităţile 

de romi din municipiul Slatina 
, 

Direcţia de Asistenţă Socială Slatina 
- Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-

Socială 
,•0iil.pul de Iniţiativă Local Slatina 

Permanent 

Preşedi 
POPA 


