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Provocări privind îmbunătățirea procesului de elaborare a planului local de 
acțiune și în cluderea de alocări financiare și pentru problemele pe care le au 
romii 
 
 Procesul  
 În planurile locale de acțiune pentru romi, documente care sunt ale unităților 
administrativ teritoriale, trebuie să se includă propuneri de rezolvare a complexelor 
probleme cu care se confruntă localnicii de etnie romă.  
 Aceste documente trebuie să conțină și abordeze în  mod real mai multe 
domenii de acțiune precum educație, sănătate, infrastructură și locuire, locuri de 
muncă, cultură, antidiscriminare, alte domenii considerate relevante.  
Domeniile principale de acțiune incluse în planul local de acțiune trebuie să respecte 
prevederile Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români 
aparținând minorități rome și îndeosebi să surprindă în mod real dificultățile 
familiilor de romi, neajunsurile de zi cu zi și mai ales cum unitatea administrativ 
teritorială, reprezentată de angajații primăriei și de aleșii locali, are grijă și de 
localnicii de etnie romă și se implică în rezolvarea acestor dificultăți, așa cum se 
implică și pentru ceilalți localnici sau celelalte familii din localitate.  
 La nivel local, procesul de colectare a informațiilor din comunități/zonele 
unde locuiesc familiile de romi pentru planul local de acțiune, susținerea procesului 
de alegere a problemelor ca fiind prioritare atât pentru comunitate dar în primul rând 
pentru conducerea administrativă și politică a localității, trebuie realizat de către o 
larga echipă care ar trebui să cuprindă în primul rând comunitatea de romi sau 
reprezentanții acesteia, autoritatea publică locală, aleșii locali, instituții și autorități 
locale, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, alte persoane sau grupuri 
interesate de la nivel local. 
Coordonarea procesului de elaborare a acestor planuri locale de acțiune se realizează 
de către expertul local pe problemele romilor, în calitate de angajat al primăriei, dacă 
această funcție există în organigrama autorităților publice locale. Dacă acest angajat 
al primăriei nu este cuprins în  echipa primăriei din diferite motive mai mult sau mai 



puțin plauzibile, atunci elaborarea planului local de acțiune este realizată de 
asistentul social cu atribuții în fișa postului de expert local pe problemele romilor 
sau de către mediatorul sanitar.  
 Înainte de finalizarea planului local de acțiune și supunerea pentru aprobare 
în Consiliul local, acest document strategic care trebuie să cuprindă soluții concrete 
de rezolvare a problemelor cu care se confruntă localnicii de etnie romă, trebuie să 
fie trimis pentru analiză  și propuneri de recomandări către diferite comisii de 
specialitate aflate în subordinea Primăriei.  
 Aceste comisii de specialitate analizează aspectele din prisma respectării 
legislației în vigoare și mai ales ar fi necesar ca acest document strategic să fie 
analizat din prisma posibilelor alocări financiare din cadrul bugetului local pentru 
problemele specifice cu care se confruntă populația de romi. 
 În cadrul procesului de acceptare formală, Comisiile de specialitate din cadrul 
primăriilor acordă avize de aprobare și în urma acestui proces administrativ, o echipă 
a primăriei elaborează raportul de hotărâre și pregătesc documentele necesare pentru 
supunerea spre aprobare pe ordinea de zi și aprobarea acestui document de către 
Consiliul local.  
 În cadrul dezbaterilor din cadrul Consiliilor locale, se pot solicita clarificări 
din partea consilierilor locali și recomandări de îmbunătățire.  
 În urma procesului de clarificări și recomandări, acest plan local de acțiune 
pentru romi se aprobă de către Consiliul local.  
 Există totuși foarte multe dintre situații când acest plan local de acțiune nu 
este aprobat de către Consiliul local sau nu este supus procesului de aprobare, atunci 
planul local de acțiune are pentru o perioada lungă de timp un rol pur decorativ, 
perioadă care poate să se întindă pe o perioadă de 1 an de zile sau mai mulți ani, 
acest aspect procedural depinzând în mare măsură de perioada de valabilitate a 
planului local de acțiune. 
 În același context de asumare fragilă din partea administrației locale a 
dificultăților cu care se confruntă familiile de romi din localitate, nu este important 
dacă aceste planuri locale de acțiune sunt aprobate formal de către Consiliul local și 
conform legislației devin documente strategice ale Primăriei, pentru că în realitate, 
la nivelul familiilor de romi sau comunității de romi nu se va putea observa o 
schimbare vizibilă  și consistentă dacă primăria prin aparatul administrativ nu 
realizează acțiunile propuse în aceste planuri locale de acțiune. Atunci aceste 
documente rămân numai la rangul de propuneri. 
 Dificultățile cele mai mari apar atunci când în localități aceste planuri locale 
de acțiune pentru romi rămân documente fără mare însemnătate pe o perioadă de 
mai mulți ani financiari pentru primăriile locale în sensul că provocările pe care le 
au familiile de romi nu intră în  sfera de interese locale și politice ale primăriilor și 



consiliilor locale, se adâncesc dificultățile de comunicare și relaționare între familiile 
de romi, Primărie, Consiliul local, micro-societatea de la nivel local. 
Efectul negativ concret este că în timp, după 15 ani de la prima Strategie a 
Guvernului României de incluziune socială a romilor, nu există în mare măsură un 
impact al acestor planuri locale de acțiune și acest document rămâne un document 
fără însemnătate. 
 Cultura administrativa negativă 
 Atunci, se poate considera că în timp se formează o “cultură administrativă 
slab motivantă” pentru aceste planuri locale de acțiune și aceste documente devin 
documente  și propuneri pe care „nu le mai ia nimeni în  seamă sau în serios”.  
Rezultatele concrete care ar trebui să se observe și în  comunitățile de romi devin 
“vise frumoase” din ce în  ce mai greu de realizat și procesul de incluziune socială a 
romilor devine o “povară” administrativă, culturală, emoțională, financiară, proces 
de dezvoltare locală care în multe localități nu va putea trece de pragul negativ de 
implicare a primăriilor și consiliilor locale. 
 Finanțarea planurilor foarte slab reprezentată 
 O altă provocare mare este relaționată de faptul că planurile locale de acțiune 
pentru romi, conțin direcțiile de acțiune considerate relevante precum educație, 
sănătate, infrastructură și locuire, locuri de muncă, cultură, antidiscriminare, alte 
domenii considerate relevante, dar aceste planuri locale de acțiune nu conțin alocări 
financiare sau prognoze de alocări financiare pentru aceste propuneri de acțiuni care 
să fie concretizate prin procesul de completare cu alte sume a bugetelor locale. 
 În acest sens, aceste planuri locale de acțiune pentru romi, conțin mai multe 
propuneri pentru care în mod justificat ar fi trebuit să se prognozeze costuri în  
diferitele capitole bugetare din Bugetul local.  
 Dar aceste planuri locale de acțiune pentru romi, sunt documente abstracte, pe 
care le înțeleg numai cei care le-au elaborat, documente care, în foarte mare măsură 
nu ajung la serviciile/departamentele financiare din primăriile locale, pentru a putea 
fi măcar analizate să existe posibilitatea să existe prognoze financiare și pentru 
familiile de romi, sau zonele unde acestea locuiesc, așa cum sunt alocări financiare 
pentru celelalte familii sau zonele în care acestea își au domiciliul în localitate. 
 
 
 
 
 
  



Exemplu de bună practică privind elaborarea planului local de acțiune  
Tășnad, Satu Mare 

 
 Cadru metodologic 
 Metoda de elaborare a planului local de acțiune a fost testată și îmbunătățită 
pe o perioada de 2 ani în perioada anilor 2008-2009, în cadrul unui proiect cu 
finanțare din PHARE, proiect în care echipa de implementare a proiectului am 
realizat împreună cu echipe locale din partea a 20 de primării locale, 5 instituții ale 
prefectului, 5 ONG-uri, metodologia de lucru  și documentele cadru.  
În urma procesului de elaborare a celor 20 de planuri locale de acțiune, acestea au 
fost aprobate de către Primării și Consiliile locale și multe din prognozele financiare 
au fost finanțate din Bugetele locale. 
 Provocările propuse 
 Această metodă de lucru este considerată inovativă, deoarece conceptul 
principal se bazează pe faptul că problemele propuse au prognoze de alocări 
financiare în conformitate cu capitolele bugetare ale unui Buget local. Astfel fiecare 
problemă propusă în faza inițială se transformă în indicator de prognoză financiară 
și i se alocă o Clasificaţie Sub capitol Bugetar  și Clasificaţie Paragraf Bugetar.  
 
 Existența și propunerea acestor indicatori de prognoză financiară sunt 
interpretate conform capitolelor de buget  și sunt alocate în  funcție de capitolele 
bugetare. 
 
 De exemplu dacă se identifică probleme în  domeniul educației, aceste 
probleme devin indicatori de prognoză financiară în  domeniul Subcapitolului 
bugetar Educație, atunci aceste aspecte se pot corela în cadrul planului local de 
acțiune în următorul mod: 
 

Extras din Planul local de acțiune



 
CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 
CAPITOL BUGETAR: ÎNVĂŢĂMÂNT 

Nr. Denumirea în dicatorilor Perioada de 
implementare 

 (AN) 

Prognoză 
Buget  
2021 

(RON) 

Prognoză 
Buget  
2022 

(RON) 

Prognoză 
buget  
2023  

(RON) 

Prognoză 
buget  
2024 

(RON) 

Clasificaţie 
Subcapitol 

Bugetar 

Clasificaţie 
Paragraf 
bugetar 

 Școală cu pondere importantă de 
elevi romi 

       

1.  Asigurarea salariilor pentru 1 
mediator școlar pentru – Școala 
Gimnazială Tășnad – Unitatea Tășnad; 
GPP Tășnad  

3  31.500 31.500 31.500 65.02.04.01 10 

2.  Înființarea unui post de profesor de 
psiholog școlar –  pentru cele  două 
comunităţi de romi 

3  42.000 42.000 42.000 65.02.04.01 10 

3.  Elaborare de documentații tehnnice 
(DALI, Proiect tehnic) pentru 
modernizare clădire (reabilitare) la 
Școala Gimnazială Tășnad – Unitatea 
Tășnad- Studiu Topo Studiu Geo 
verificat A7 Expertiza Tehnica Audit 
energetic DALI  

1  57.000   65.02.04.01 71.01.30 

4.  Modernizare clădire (reabilitare săli 
de clasa  și dotare cu mobilier 
educațional) la Scoala Gimnazială 
Tăşnad – care este localizata în  
comunitatea de romi  

3  112.500   65.02.04.01 71.01.01 

 
(4)*Proiect  tehnic  - „Creşterea  eficienţei energetice şi gestionare intensă a energiei la Sc. Gimnazială Tăşnad, str. Nicolae Bălcescu nr. 27”



În acest sens, încă din faza de colectare a problemelor cu care se confruntă populația 
de romi, aceste probleme se alocă și se asociază cu un capitol sau sub-capitol bugetar 
existent în  forma standard al unui Buget local.  
Astfel, colectarea de informații  și alocarea acestora pe indicatori de prognoza 
financiară, poate părea la prima vedere un pic complicată, deoarece, aceste 
informații nu se pot colecta numai din comunitatea de romi/locul unde stau familiile 
de romi ci chiar din contră, aceste informații se colectează  și trebuie implicate mai 
multe persoane din aparatul administrativ al primăriei, din partea altor instituții 
locale, persoane sau ONG-uri. 
Durată 
Procesul de elaborare a planului local de acțiune a început în luna martie 2021 și a 
fost finalizat în luna februarie 2022. În această perioadă au fost realizate 10  întâlniri 
la nivel local, la care au participat în medie un număr de  8 persoane.  
Componența grupului de dezbatere a elaborării planului local de acțiune a fost 

• Primarul  și vice primarul 
• Consilieri locali 
• Directori  și angajați ai direcțiilor de asistență sociala, financiar, investiții, 

achiziții 
• Conducerea scolii care se află în comunitatea de romi 
• Reprezentanți ai AJOFM de la nivel local 
• Angajatori locali 
• Reprezentanți ai ONG-urilor locale 
• Asistenți sociali, expertul local pe problemele romilor, mediatori sanitari  și 

mediatori școlari 
Colectarea informațiilor privind identificarea problemelor cu care se confruntă 
populația de romi a fost realizat la începutul procesului de dezbateri  și s-a realizat 
pe baza Fișei de identificare a nevoilor comunității (Anexa A). Acest proces a 
durat mai mult timp și a implicat mai multe persoane. 
Dezbaterile la nivel local pe parcursul procesului au vizat mai multe teme de 
incluziune socială și în special educația, infrastructura și locuirea, locurile de muncă 
și dezvoltarea de competențe, accesul la serviciile publice, dezvoltarea unui pachet 
de servicii sociale de calitate, dezvoltarea serviciilor medicale. 
Problemele familiilor de romi au fost transformare în propuneri și prognoze 
financiare pe o perioada de 4  ani și în următoarele săptămâni acest plan local de 
acțiune se va aproba de către Consiliul local. 
Avantajul competitiv existent la nivel local – ce lucruri au făcut diferența în 
asigurarea succesului în proces? 



Cel mai important avantaj competitiv existent la nivel local este datorat interesului 
deosebit acordat de primarul localității care a dorit să implice primăria și localitatea 
și implicit să lucreze activ în cadrul acestui proces de facilitare comunitară.  
Primarul localității a activat echipa primăriei în  acest proces, iar rezultatele sunt 
reale, deosebite  și bazate pe deschidere și interes față de problemele romilor.  
Toată echipa locală a lucrat în mod deosebit, cu sufletele deschise în cadrul acestui 
proces de dezvoltare comunitară și elaborare a planului local de acțiune, în acest sens 
sentimentul de proprietate asupra procesului este un rezultat important de coalizare 
a sentimentului de apartenentă locală, proces care va merge mai departe pentru ca 
primăria dorește sa se implice în  procesul de dezvoltare  și incluziune socială a 
romilor și se dorește depunerea a mai multor proiecte cu finanțare europeană, 
realizarea de parteneriate strategice cu diferiți actori locali și județeni. 
Ce urmează?  
1. După aprobarea de către Consiliul local a acestui plan local de acțiune se vor face 

demersurile procedurale necesare pentru completarea Strategiei locale de acțiune 
cu probleme ale romilor prevăzute în  planul local de acțiune. 

2. Finanțarea prognozelor financiare propuse în  Planul local de acțiune. 
 
Recomandări  și concluzii principale 
Pentru alinierea nivelului calității vieții a familiilor de romi cu celelalte familii din 
localitate, se poate observa din planul local de acțiune pentru romi, faptul că 
indicatorii majori de investiții, atât ca și sume de investiții dar și ca și pași de 
dezvoltare în complexul proces de incluziune socială atât a familiilor de romi dar și 
a zonelor în care aceștia locuiesc și pentru ca aceștia să iasă din starea de dependență 
față de ajutoarele sociale acordate de sistemul public de protecție socială și mai ales 
să aibă șanse de dezvoltare pe termen lung, se poate observa un necesar de investiții 
majore în  cadrul a diferitelor forme de infrastructură:  
1. drumuri, sistem de canalizare, sistem de apa,  
2. realizarea sistemului de canalizare menajera  și racordare a locuințelor  
3. modernizarea iluminatului public 
4. locuințe care să nu mai fie supraaglomerate, locuințe care să fie construite în zone 

neutre și nu încărcate de etnicitate. 
5. reparații și modernizări pentru școli și grădinițe unde învață copii romi 
6. construirea unei bai sociale, în  situația în  care nu există posibilitatea unei 

investiții în sistemul de apa și canalizare. 
7. înființarea unui centru social cu destinație multifuncțională. 
8. înființarea unui cabinet medical care sa deservească familiile care locuiesc în  

zona. 
 
 



Aceste investiții majore ar trebui sa fie realizate în principal din Programul 
Operaţional Regional.  
 
Anexe 

• Fisa de identificare a nevoilor comunității din localitate 
• Planul local de acțiune pentru romi 2021, 2022, 2023, 2024 

 
Formular  

Fișă de identificare a nevoilor comunităţii, necesară pentru elaborarea 
planului local de acţiune 

 
 

Conținutul fișei de lucru 
 

• Această fişă de lucru este a autorităţii locale. 
• Pe baza acestei fişe de lucru, vom putea elabora foarte uşor  și clar planurile locale 

de acţiune. 
• Cu ajutorul acestei fişe de lucru 1 cu titlul Probleme şi nevoi ale comunităţii de 

romi, vom putea să vedem care sunt problemele şi nevoile comunităţii de romi 
din localitatea noastră. 

• Este foarte important ca aceasta fişă de lucru să fie completată cât mai corect 
pentru că stă la baza elaborării planului local de acţiune. 

• Pentru completarea cât mai uşoară a fişei de lucru, am avut în vedere experienţa, 
diversitatea pregătirilor/specializărilor tehnice a persoanelor care vor participa la 
completarea fişelor de lucru. 

• În acest sens, fiecare capitol (3 capitole) va conţine 3 lucruri importante: 
o Glosar de termeni, care trebuie citit înainte de completarea fişei şi 

confruntat pe toată perioada de completare a acesteia; 
o Instrucţiuni cu privire la completarea fişei  și completarea efectivă a fişei 

de lucru. 
 

Capitolul 1 informaţii de ordin general - În cadrul acestui capitol, vom completa 
cu informaţii de ordin general referitoare la localitate şi informaţii de ordin general 
referitoare la comunitatea de romi din localitate. Aceste informaţii sunt importante, 
mai ales pentru că ne putem face o imagine de ansamblu a persoanelor care trăiesc 
în localitatea noastră. 
 
Capitolul 2 Evaluarea problemelor şi nevoilor comunităţilor/zonelor locuite de 
populaţia de romi care se pot rezolva cu finanţare de la bugetul local, conform 
legislaţiei în vigoare 



• Acest capitol, a fost elaborat, ţinând cont strict de clasificaţia bugetară din 
Ordinul nr. 1954/2005 pentru punerea în aplicare a legii 273/2006, privind 
finanţele publice locale.  

• De exemplu în  conformitate cu Art. 26. din cu Legea nr. 273/2006 (Versiune 
actualizata la data de 01/06/2007): 
(1) Veniturile şi cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificaţiei bugetare 

aprobate de Ministerul Finanţelor Publice.  
(2)  Veniturile sunt structurate pe capitole şi subcapitole, iar cheltuielile pe părţi, 

capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi alineate şi paragrafe, după 
caz.  

(3) Cheltuielile prevăzute în capitole şi articole au destinaţie precisă şi limitată.  
Exemple de capitole de buget: 

o Ordine publică şi siguranţă naţională; 
o Învăţământ; 
o Sănătate; 
o Cultură, recreere şi religie; 
o Asigurări şi asistenţă socială; 
o Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică;  
o Protectia mediului; 
o Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare; 
o Transporturi; 

• Includerea acestor capitole sunt obligatorii de analizat şi completat în oricare din 
bugetele locale ale primăriilor din România.  

• Motivul pentru care acest capitol a fost construit astfel, este tocmai ca atunci, 
când se dezbate elaborarea şi implicit aprobarea execuţiei bugetare pentru anul 
financiar în curs şi prognoza pentru bugetul de anul următor, problemele şi 
nevoile romilor să se cunoască detaliat de către autorităţile executive şi aprobate 
prin HCL de către autorităţile deliberative, în funcţie de cum se elaborează 
bugetul local (nevoi și investiţii).  

• În acest sens, Primarului şi Consiliului Local, le va fi foarte uşor de includă 
problemele romilor şi implicit costuri în bugetul local şi pentru comunitatea de 
romi, care locuiesc în localitate. 

• În cadrul acestui capitol, vom confrunta documente din cadrul primăriei şi vom 
culege informaţii direct din comunitatea de romi. 

 
Capitolul 3 Probleme şi nevoi ale comunităţii care se pot rezolva cu finanţare 
din alte surse (buget de stat, buget Comunitatea Europeana, alţi finanţatori) - 
Problemele comunităţilor de romi care nu pot fi incluse procedural în  capitolele 
bugetului local, sunt tratate separat, având aceeaşi importanţă ca şi problemele din 



Capitolul I, tocmai pentru că în conformitate cu legislaţia în vigoare, Primăria se 
poate implica oficial în proiecte cu finanţare europeană pentru a rezolva problemele 
locuitorilor: locuri de muncă, activităţi generatoare de venituri, locuinţe, sănătate, 
acte de identitate, etc. 
 
CAPITOLUL I INFORMAŢII DE ORDIN GENERAL 

 
ECHIPA CARE A CONTRIBUIT LA COMPLETAREA FIŞEI DE LUCRU: 
Nr. Nume prenume Funcția/calitatea  
1.  DR. ADRIAN 

DĂNUŢ FARCĂU 
PRIMAR 

2.  ANGELA CAMELIA 
MARIAN  

CONSILIER SUPERIOR ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

3.  LARISA MARIA 
BORDEI 

INSPECTOR ASISTENTA SOCIALĂ 

4.  ANITA RAŢIU  INSPECTOR ASISTENT- CONTABILITATE 
5.  MEZOSI MATEI INSPECTOR SPECIALITATE URBANSIM 

 
6.  ZOLDESI ALIN   CONSILIERUL PRIMARULUI  
7.  PTEANCU ANCUŢA INSPECTOR PROIECTE 
8.  LAURA ŢÂRŢIU REPREZENTANT ROMACT 

 
LOCALITATEA (oraş sau comună): 
Tășnad 
 
COMUNITĂŢI/ZONE LOCUITE DE ROMI (aşa cum îi spun localnicii): 
Comunitati: Tăşnad, Sărăuad 
 
DE CITIT 
 
Definiţia unei comunităţi: Faptul de a fi comun mai multor lucruri sau fiinţe; 
posesiune în comun; grup de oameni cu în terese, credinţe sau norme de viaţă 
comune; totalitatea locuitorilor unei localităţi sau ţări (paragraf preluat din 
Dicţionarul explicativ al limbii române). 
 
Instrucțiuni cu privire la completarea fişei: 
 
Echipa minimă necesară pentru completarea fişei de lucru: 
 



Primarul localităţii prin dispoziţie de primar poate să propună formarea unei echipe 
formată din minim 3 persoane: 

• expertul local pentru problemele romilor; 
• un reprezentant al primăriei de la Serviciul urbanism din cadrul Primăriei  
• un lider din comunitatea de romi; 

Această echipă poate culege informaţii din cel puţin doua surse: Primăria, direct din 
comunitatea de romi. 
 
Date culese din primărie:  
Se pot confrunta documente precum: Registrul agricol, Planul Urbanistic General 
(PUG), Planul Urbanistic Zonal (PUZ), PUD (Planul urbanistic de dezvoltare), 
documente specifice evidenţei persoanelor, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, 
etc. Aceste documente au caracter public, prin urmare pot fi solicitate pentru a culege 
datele necesare pentru fişă. 
 
Date culese din comunitate: 
Pentru acurateţea informaţiilor propuse pentru cules, pot exista situaţii când Primăria 
nu deţine informaţii actualizate referitoare la comunitatea de romi, specifice fişei de 
lucru. 
 
Atunci această fişă se va completa prin deplasare în comunitate.  
 
În acest sens se pot aplica diferite metode şi instrumente de culegere a datelor: 
observaţia, discuţii cu comunitatea, măsurarea cu pasul (estimativ) a 
drumului/străzii, măsurarea cu pasul (estimativ) a sistemului de utilităţi publice 
(curent, apa, canal, gaz), etc.  
 
 
Date generale despre localitate: 
  NUMĂR 
1.  Număr de locuitori - neoficial 10.000 8631- 

recensamant 
2011 

2.  Cuantumul prevăzut în  cadrul Bugetului local pentru 
investiţii la nivel general (în procent) 

4.296.614 

3.  Rata şomajului (în procent) 3,21 
4.  Familii în gospodării/locuinţe  1-2 
5.  Persoane cu drept de vot în  raport cu numărul total 7.805 
6.  Străzi  52 



7.  Locuinţe individuale (locuinţe nealocate de autoritatea 
locală) 

3350 

8.  Locuinţe sociale 2 blocuri ANL 
9.  Alte informaţii care le consideraţi relevante  
 
Date statistice despre comunitatea de romi: 
1.  Numărul locuitori (oficial) 952 
2.  Numărul estimativ de locuitori (neoficial) 1500 
3.  Numărul estimativ de persoane sub 18 ani 500 
4.  Numărul estimativ de persoane peste 18 ani 1000 
5.  Suma alocată în anul precedent în bugetul local pentru 

activităţi de investiţii în cadrul comunităţii de romi 
(RON)- pietruire străzi 

100.000 lei 

6.  Rata şomajului (in procent) - neoficial 70% 

7.  Număr total de gospodării/locuinţe 300 
8.  Numărul de străzi pe care locuiesc romii 3 principale 
9.  Lungimea estimativă a acestor străzi (in KM) 11.5 
10.  Număr total de locuinţe individuale (locuinţe nealocate 

de autoritatea locală) 
300 

11.  Număr total de locuinţe sociale NU 
12.  Alte în formaţii care le consideraţi relevante  

 
 
 
 
 

CAPITOLUL II 
Evaluarea problemelor şi nevoilor comunităţilor/zonelor locuite de populaţia 
de romi care se pot rezolva cu finanţare de la bugetul local, conform legislaţiei 
în vigoare 
 

SERVICII PUBLICE GENERALE 
 

CAPITOL BUGETAR: AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 
 
(dacă este necesar bifaţi cu X căsuţa corespunzătoare) 
Numele 
străzii 

Număr total 
de locuinţe 

Număr 
de 
locuinţe 

Figurea
ză în  
PUG 

Figurea
ză în 
PUZ 

Figurea
ză în 
PUD 

Figureaz
ă în  



DECLARA
TE  

fără acte 
de 
proprieta
te 

   Registru
l agricol 
 

NUMĂR NUMĂ
R 

D
A 

N
U 

D
A 

N
U 

D
A 

N
U 

D
A 

NU 

PETRU 
MAIOR 

120 110 X   X  X  X 

LIVEZIL
OR 

30 27 X   X  X  X 

SARAUA
D 
 

150 140 X   X  X X  

 
 
 

APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ  
ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 

 
CAPITOL BUGETAR: ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 
 
Poliţie comunitară  DA NU 
1.  În comunitate este necesar poliţist local?   X 
2.  Credeţi că este necesar să existe poliţist local de etnie romă?  X 
3.  Număr de posturi de poliţist local necesare în comunitate - 
4.  Altele- Există 1 poliţist local cu atribuţii în comunitate  

 
 

 
 

CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 
 
CAPITOL BUGETAR: ÎNVĂŢĂMÂNT 
 
Copii  Numărul 
Copii care merg la şcoală 860 
Copii romi care merg la şcoală 80 
Copii care merg la grădiniţă 290 
Copii romi care merg la grădiniţă 50 



 
 
Şcoală cu pondere importantă de elevi romi (bifaţi cu X căsuţa 
corespunzătoare): 
 
Numele  
şi/sau  
Număr 
 
Şcolii cu 
pondere 
importantă 
de elevi romi 

Şcoala 
are 
angajat 
mediat
or 
şcolar? 
 

Procen
t  
estimat
iv 
 
elevi 
romi 

Studii de 
fezabilita
te şi 
proiecte 
tehnice 
necesare 

Reparaţ
ie 
capitală 
necesar
ă 

Reparaţ
ii 
curente 
necesar
e 

Dotare 
şcoală 
mobilier, 
echipame
nte 
logistică 
etc. 

Da  Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu 

SCOALA 
GIMNAZIA
LA CU CLS 
I-VIII 
TASNAD 

X  25  X  X X  X  

SCOALA 
GIMNAZIA
LA CU CLS 
I-VIII 
TASNAD 

x  80  x  x x  X  

 
Grădiniţă cu pondere importantă de copii romi (bifaţi cu X căsuţa 
corespunzătoare): 
 
Numele  
şi/sau  
Număr 
 
Grădiniţă cu 
pondere 
importantă 
de copii romi 

Procentaj  
 
estimativ 
de copii 
romi 

Studii de 
fezabilitate 
şi proiecte 
tehnice 
necesare  
 

Reparaţie 
capitală 
necesară 
 

Reparaţii 
curente 
necesare 
 

Dotare 
şcoală cu 
mobilier, 
echipamente, 
logistică etc. 

Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu 

GPP 
TASNAD –
Unitate 
cartier romi 

100%  X  X X  X  



Gradinita 
Sarauad   

90%  x  x x  X  

 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITOL BUGETAR: SĂNĂTATE 
 
Dispensar medical care deserveşte şi comunităţile/zonele 
locuite de romi  

DA NU 

1   În localitate există dispensar medical care deserveşte şi 
comunitatea de romi?  

X  

2   La ce distanţă se află comunitatea de romi de dispensarul 
medical? (in Km) 

1-4 KM 

3   Exista mediator sanitar?  X 
Dispensar 
medical care 
deserveşte şi 
comunităţile/zo
nele locuite de 
romi (punct 
medical, 
cabinet medical 
etc. aflat în 
administrarea 
autorităţii 
locale) 

Studii de 
fezabilitate şi 
proiecte 
tehnice 
necesare  
 
 
(bifaţi cu X 
căsuţa 
corespunzăto
are) 

Reparaţie 
capitală 
necesară 
 
 
 
 
(bifaţi cu X 
căsuţa 
corespunzăto
are) 

Reparaţii 
curente 
necesare 
 
 
 
 
(bifaţi cu X 
căsuţa 
corespunzătoa
re) 

Dotare 
dispensar 
medical cu 
mobilier, 
echipamen
te 
medicale, 
logistică 
etc. 

Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu 
MEDICAL 
MEDICAL 
SCOLAR  

 X  X X  X  

UPU SECTIE 
EXTERIORA 
TASNAD 

 X  X  X  X 

 
CAPITOL BUGETAR: CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 



 
Viaţa culturală a localităţii 
 
Spaţiu cultural 
care deserveşte 
şi 
comunităţile/zo
nele locuite de 
romi (cămin 
cultural, casă 
de cultură etc. 
aflat în 
administrarea 
autorităţii 
locale) 

Studii de 
fezabilitate şi 
proiecte 
tehnice 
necesare  
 
 
(bifaţi cu X 
căsuţa 
corespunzăto
are) 

Reparaţie 
capitală 
necesară 
 
 
 
 
(bifaţi cu X 
căsuţa 
corespunzăto
are) 

Reparaţie 
curentă 
necesară 
 
 
 
 
(bifaţi cu X 
căsuţa 
corespunzăto
are) 

Dotare 
spaţiu 
cultural 
cu 
mobilier, 
echipame
nte în 
strumente 
muzicale, 
logistică 
etc. 
 

Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu 

CASA DE 
CULTURA 
TASNAD 

 X  X X  X  

CINEMATOG
RAF UNIREA 

X  X   X X  

 
Activităţi culturale specifice populaţiei de romi, necesar a se 
desfăşura  
(bifaţi cu X căsuţa corespunzătoare) 

DA NU 

1.  Sărbătoarea etniei romilor şi Ziua internaţională a romilor 
(08 aprilie) 

X  

2.  Ziua holocaustului  X 
3.  Târg de arte şi meserii tradiţionale X  
4.  Festival folcloric X  
5.  Concurs de creaţie X  
6.  Tabără culturală X  
7.  Alte activităţi culturale X  
Servicii recreative  și sportive  DA NU 
1.  În comunitate există parc de joacă, recreere?   X 
2.  În comunitate există zone verzi?  X 
3.  În comunitate există baze sportive?  X 
4.  Alte activităţi recreative  X 



 
CAPITOL BUGETAR: ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
 
Protecţie socială/Ajutoare sociale (bifaţi cu X căsuţa 
corespunzătoare) 

Număr 

1.  Familii de etnie romă identificate că nu au dosar de ajutor 
social (Legea 416/2001 privind asigurarea venitului minim 
garantat) deşi s-ar încadra legal 

40 

2.  Persoane singure identificate că nu au dosar de ajutor social 
(Lega 416/2001 privind asigurarea venitului minim 
garantat) deşi s-ar încadra legal 

15 

3.  Locuinţe ale romilor care necesită ajutoare de urgenţă pentru 
mici reparaţii 

50 

4.  Familii de etnie romă care necesită înscrierea la cantina de 
ajutor social existentă în localitate (dacă există cantină) 

NU EXISTA 

5.  Asistenţa socială în caz de boli si invalidităţi (specificaţi 
numărul de cazuri care nu au dosar) 

40 
PERSOANE 

6.  Altele (persoane fără adăpost, vârstnici care necesită sprijin 
etc.) 

20 
PERSOANE 

 
*(1)familiile care nu au venit minim garantat , au datorii la bugetul 
local 
 

SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ,  
LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE 

 
CAPITOL BUGETAR: LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE 
PUBLICĂ 
 
 Dezvoltarea sistemului de locuinţe  NUMĂR 
1.  Locuinţe în care locuiesc romii 300 
2.  Achiziţii teren necesar pentru construirea de locuinţe 

sociale pentru romi 
1 

3.  Suprafaţa de teren necesară a se achiziţiona pentru 
construcţia de locuinţe sociale (in mp) 

1 ha 

4.  Achiziţii locuinţe sociale necesare pentru populaţia de romi --- 
5.  Studii şi proiecte necesare pentru construcţia de locuinţe 

sociale 
1 

6.  Construcţie de locuinţe sociale pentru romi 20 



7.  Locuinţe sociale care necesită reabilitări şi reparaţii capitale 
urgente 

---- 

8.  Locuinţe sociale care necesită renovări şi reparaţii curente ---- 
9.  Locuinţe sociale care ar fi necesar de construit în raport cu 

numărul de familii 
20 

10.  Locuințe sociale neracordate la reţeaua existentă de energie 
termică 

--- 

11.  Blocuri care necesită reabilitare termică (dacă există) ---- 
12.  Blocuri care necesită reabilitări şi reparaţii capitale urgente ---- 
13.  Blocuri de locuinţe sociale care ar fi necesare de construit 

în raport cu numărul de familii de romi 
1 

14.  Alte lucrări de investiţii necesare la locuinţele existente la 
locuinţele sociale existente 

----- 

 Alimentare cu apă  și amenajări hidrotehnice NUMĂR 
1.  Locuinţe individuale neracordate la reţeaua de apă potabilă 20 
2.  Locuinţe sociale neracordate la reţeaua de apă potabilă __ 
3.  Studii şi proiecte necesare pentru construcţia sistemului de 

alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice (în funcţie de 
stradă) 

1 

4.  Locuinţe ale romilor neracordate la reţeaua de canalizare 300 
5.  Locuinţe sociale neracordate la reţeaua de canalizare ----- 
  LUNGIME 

(In KM) 
6.  Reţea de apă necesară a se construi în comunitate  - 
7.  Reţea de apă necesară a se reabilita în comunitate  _ 
8.  Reţea de colectare, canalizare şi evacuare a apelor pluviale 

necesară a se construi în comunitate 
15 km - 
Sărăuad 

9.  Reţea de colectare, canalizare şi evacuare a apelor pluviale 
necesar a se reabilita în comunitate 

- 

 Iluminat public şi electrificări rurale NUMĂR 
1.  Locuinţe individuale ale romilor neracordate la reţeaua de 

energie electrică 
20 – finalizat 

(toamnă) 
2.  Locuinţe sociale ale romilor neracordate la reţeaua de 

energie electrică 
- 

3.  Străzi unde nu există reţea de iluminat public 2 
4.  Studii şi proiecte necesare pentru racordarea la iluminatul 

public 
1 

  LUNGIME 
(In KM) 



5.  Reţea de iluminat public necesară a se construi în 
comunitate 

5 

6.  Reţea de iluminat public necesară a se reabilita în 
comunitate 

4 

7.  Reţea de energie electrică necesară a se construi în 
comunitate 

2 

   
   
 Alimentare cu gaze naturale în  localitati NUMĂR 
1.  Locuinţe individuale neracordate la reţeaua existentă de gaz 

metan 
 

2.  Locuinţe sociale neracordate la reţeaua existentă de gaz 
metan 

 

  LUNGIME 
(In KM) 

3.  Reţea de gaz metan necesară a se construi în comunitate NU EXISTA 
   
 Alte servicii în  domeniile locuintelor, serviciilor  și 

dezvoltarii comunale 
 

   
   

*iluminat public 7 *extindere reţea în Sărăuad 
 
CAPITOL BUGETAR: PROTECŢIA MEDIULUI 
 
 Salubritate şi gestiunea deşeurilor NUMĂR 
1.  Număr necesar de locuinţe pentru a beneficia de serviciul de 

salubritate 
300 

 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale LUNGIME 
(In KM) 

1.  Reţea de canalizare a apelor uzate necesară a se construi în 
comunitate  

15 km 

2.  Reţea de canalizare a apelor uzate necesară a se reabilita în 
comunitate (în Km) 

NU EXISTA 

*(1)s-a rezolvat 
ACTIUNI ECONOMICE 

 
CAPITOL BUGETAR: ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, 
COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ 



 
 
 Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi gheţurilor LUNGIME 

(In KM) 
1.  Lucrări necesare pentru prevenirea inundaţiilor pe străzi din 

care: 
 

 o diguri  
 o taluzări  
 o desecări  
                              drenări  1 km 
 o altele  

 
CAPITOL BUGETAR: COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE 
 
 Energie termică NUMĂR 
1.  Locuinţe individuale neracordate la reţeaua de distribuţie a 

energiei termice 
NU EXISTA 

2.  Locuinţe sociale neracordate la reţeaua de distribuţie a 
energiei termice 

 

3.  Studii şi proiecte necesare pentru construcţia sistemului de 
distribuţie a energiei termice (în funcţie de stradă) 

 

  LUNGIME 
(In KM) 

4.  Reţea de distribuţie a energiei termice necesară a se construi 
sau reabilita în comunitate 

- 

5.  Reţea de distribuţie a energiei termice necesară a se reabilita 
în comunitate 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRANSPORTURI 
 
CAPITOL BUGETAR: TRANSPORTURI 
 
Pe drumurile care 
merg către 
comunitățile/zonele 
locuite de romi ajung 
(bifaţi cu X căsuţa 
corespunzătoare) 

Ușor Greu Foarte greu Imposibil 
atunci 
când 
plouă 

Nu 
exista 

Mijloacele de 
transport în comun  

X     

Salvarea X     
Mașina de pompieri  X    
Maşina pentru elevi X     
Altele  - -    
      

 
Completaţi numele străzii şi în funcţie de clasificare bifaţi cu X o singură 
variantă 
Numel

e 
străzii 

Drum 
comun

al 

Dru
m 

vicin
al 

Stradă 
de 

categor
ia I din 
mediul 
urban 

Stradă 
de 

categor
ia II 
din 

mediul 
urban 

Stradă 
de 

categor
ia III 
din 

mediul 
urban 

Stradă 
de 

categor
ia IV 
din 

mediul 
urban 

Drum 
de 

interes 
judeţe

an 

Drum 
de 

interes 
naţion

al 

STR. 
P.Maio
r  

       X 

Str. 
Livezil
or 

    X    

Sat 
Saraua
d 
 

     X   

Total Total Total Total Total Total Total Total Total 
     1 1  1 



Numel
e 
străzii 

Lungi
me 
totală 
stradă  
(în m) 

Lăţi
me 
strad
ă 
(în 
m) 

Caracteristica străzii 
Bifați cu X o singură variantă 

De 
pământ 

Pietruit Asfaltat 
Necesit
ă 
pietruir
e 

Necesit
ă 
asfaltar
e 

Necesit
ă 
reparați
i 

Nu 
necesit
ă 
reparaț
ii 

Necesi
tă 
asfalta
re 

Str.P. 
Maior 

6000 2   X    

Str. 
Livezil
or 

500 2   X    

 
Sat 
Saraua
d 

5000 4   X    

 
 

Total  Total Total Total Total Total Total 

 11500    3    
1.  Transport rutier NUMĂR 
 Studii şi proiecte necesare pentru transport rutier 1 
 Autobuz necesar pentru a merge către comunitate (Sărăuad ) 2 
2.  Drumuri  și poduri NUMĂR 
 Reparaţii curente necesare pentru drumuri --- 
 Reparaţii curente necesare pentru poduri -- 
 Studii şi proiecte necesare pentru construcţia de drumuri şi 

poduri 
3 

3.  Transport în  comun NUMĂR 
 Transport subvenţionat gratuit necesar pentru elevi  și studenţi 

proveniţi din familii cu venituri mici 
50 ELEVI  

 Studii şi proiecte necesare pentru transport în  comun 1 
4.  Străzi KILOMETRI 
 Reparaţii necesare pentru străzi asfaltate - 
 Pietruiri necesare străzi  11,5 
 Modernizări necesare pentru străzi (asfaltări drumuri)                11.5 
 Realizări trotuare necesare               20 km 
5.  Alte cheltuieli în domeniul transporturilor  

4 * Străzi –pietruit realizat   



CAPITOLUL 3 
Probleme şi nevoi ale comunităţilor/zonelor locuite de romi care se pot rezolva 
cu finanţare şi din alte surse: 
• Buget comunitatea europeana, 
• Buget de stat, buget ministere, 
• Buget judeţean, buget servicii deconcentrate, buget local. 

 
LOCUINŢE DEŢINUTE DE ROMI 

 
 NUMĂR 
Locuinţe care necesită reabilitări şi reparaţii capitale urgente 50 
Locuinţe care necesită renovări şi reparaţii curente  150 
Locuinţe aflate în zone în undabile  30 
Locuinţe improprii locuirii (barăci, coşmelii, bordeie)  50 
Locuinţe care ar fi necesar de construit în raport cu numărul de 
familii  

20 

Locuinţe neracordate la reţea de apă  230 
Locuinţe neracordate la reţeaua de canalizare 300 
Locuinţe necesare a se racorda la reţeaua de energie termică 300 
Locuinţe necesare a încheia contracte la serviciul de salubritate 300 
Locuinţe neracordate la reţeaua de energie electrică 50 
Locuinţe neracordate la reţeaua de gaz metan 300 
Alte probleme ale comunităţii  

 
EDUCAŢIE 

 
 NUMĂR 
Copii între 3-6 ani care nu sunt înscrişi la grădiniţă 0 
Copii între 7-16 ani care nu sunt înscrişi la şcoală 0 
Copii între 7-16 ani care au abandonat şcoala  
 PROCENTAJ 
Pondere persoane peste 14 ani care au cel puţin 4 clase primare  95 % 
 DA NU 
În şcolile din localitate există fenomenul de segregare şcolară?   X 
Alte probleme ale comunităţii   

 
SĂNĂTATE 

 
În comunitate lucrează mediator sanitar?  NU 



Notaţi cu Da sau Nu 
 NUMĂR 
Copii 0-18 ani care nu sunt înscrişi la medicul de familie 20 
Tineri 18-26 de ani care nu sunt asiguraţi medical 100 
Persoane peste 26 de ani care nu sunt asigurate medical 100 
Alte probleme ale comunităţii  

*mediator sanitar s-a solicitat prin proiectul în derulare- FRDS 
 

OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 
 

 Număr 
estimativ 

Persoane de etnie romă apte de munca 70% 
Persoane de etnie romă apte de munca care nu au o calificare 
într-o meserie cerută pe piaţa muncii 

60% 

Persoane de etnie romă apte de muncă pentru care este necesar 
un loc de muncă  

30% 

 
ACTE DE IDENTITATE 

 
Acte de identitate NUMĂR 
Persoane fără certificate de naştere din care:  

• Persoane cu vârsta mai mare de 1 an, neînregistrate la 
serviciile de stare civilă 

10 

• Persoane cu vârsta mai mică de 1 an neînregistrate la 
serviciile de stare civilă 

3 

Persoane care au certificate de naştere dar care sunt: NUMĂR 
• pierdute 100 
• deteriorate 400 
• furate nu 

Persoane fără acte de identitate din care: NUMĂR 
• Persoane peste 14 ani care nu au avut niciodată carte de 

identitate 
nu 

• Persoane peste 14 ani care au acte de identitate pierdute, 
furate, expirate sau deteriorate 

nu 

Alte probleme ale comunităţii  
 

COMPLETARE LA PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE  
PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SITUAŢIEI ROMILOR  



Data începerii  și data finalizarii Martie 2021 – Februarie 2022 
Localitate (oraş sau comună) Tășnad 
Judeţ Satu Mare 
Primarul Localităţii Semnătură 
  

Nume prenume Echipa de lucru Funcţia deţinută 
1.  DR. ADRIAN DĂNUŢ 

FARCĂU 
PRIMAR 

2.  ANGELA CAMELIA 
MARIAN  

CONSILIER SUPERIOR ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ 

3.  LARISA MARIA BORDEI INSPECTOR ASISTENTA SOCIALĂ 
4.  ANITA RAŢIU  INSPECTOR ASISTENT- 

CONTABILITATE 
5.  MEZOSI MATEI INSPECTOR SPECIALITATE 

URBANSIM 
 

6.  ZOLDESI ALIN   CONSILIERUL PRIMARULUI  
7.  PTEANCU ANCUŢA INSPECTOR PROIECTE    
8.  LAURA ŢARŢIU REPREZENTANT ROMACT 

 
 
Instrucţiuni generale 

• Planul local de acţiune pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor din localitatea 
noastră este un plan de dezvoltare al Administraţiei Publice Locale, la 
care este de recomandat să fie consultată şi populaţia de romi din localitate.  

• Planul local de acţiune pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor trebuie 
completat, strict pe baza Fişei de evaluare a nevoilor comunităţii de 
romi; 

• Punerea în practică a acţiunilor din acest Plan local de acţiune, va putea să 
schimbe în bine, destine ale localnicilor noştri. 

 
 

CAPITOLUL I. ACTIVITĂŢI CARE POT FI FINANŢATE DIN BUGETUL 
LOCAL 

 
Instrucţiuni generale 

• Planul local de acţiune pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor din localitatea 
noastră este un plan de dezvoltare al Administraţiei Publice Locale, la 
care este de obligatoriu să fie consultată şi populaţia de romi din localitate.  



• Planul local de acţiune pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor trebuie 
completat, pe baza Fişei de evaluare a nevoilor comunităţii de romi; 

• Punerea în practică a acţiunilor din acest Plan local de acţiune, va putea să 
schimbe în bine, destine ale localnicilor noştri. 

 
CAPITOLUL I. ACTIVITĂŢI CARE POT FI FINANŢATE DIN BUGETUL 
LOCAL 
 
Instrucţiuni pentru completare:  

• Se preiau PROBLEMELE ANALIZATE din Fişa de evaluare a nevoilor 
comunităţii, NUMAI care au fost notate cu DA, NUMĂR, LUNGIME, 
KILOMETRI. Aceste probleme devin INDICATORI (conform legislaţiei 
în vigoare este denumirea standard în cadrul bugetelor locale), care au 
numerotări standard (partea dreaptă a tabelelor).  

• Prognoza Buget 2022 - în cadrul acestui capitol, Autoritatea Publică Locală, 
poate PROGNOZA sume pentru îndeplinirea indicatorilor pentru anul 
bugetar 2022. 



 
SERVICII PUBLICE GENERALE 

APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 
CAPITOL BUGETAR: ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 

Nr.  Denumirea indicatorilor Perioada de 
implementare 

 (AN) 

 Prognoză 
Buget  
2022 

(RON) 

Prognoză 
buget  
2023  

(RON) 

Prognoză 
buget  
2024 

(RON) 

Clasificaţie 
Subcapitol 

Bugetar 

Clasificaţi
e 

Paragraf 
bugetar 

1.  Nu este cazul        
CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 
CAPITOL BUGETAR: ÎNVĂŢĂMÂNT 

Nr. Denumirea indicatorilor Perioada de 
implementare 

 (AN) 

 Prognoză 
Buget  
2022 

(RON) 

Prognoză 
buget  
2023  

(RON) 

Prognoză 
buget  
2024 

(RON) 

Clasificaţie 
Subcapitol 

Bugetar 

Clasificaţi
e 

Paragraf 
bugetar 

 Şcoala cu pondere importantă de 
elevi romi 

       

1. Asigurarea salariilor pentru 1 
mediator școlar pentru – Școala 
Gimnazială Tășnad – Unitatea 
Tășnad; GPP Tășnad  

3  31.500 31.500 31.500 65.02.04.01 10 

2. Elaborare de documentații tehnnice 
(DALI, Proiect tehnic) pentru 
modernizare clădire (reabilitare) la 
Școala Gimnazială Tășnad – Unitatea 
Tășnad 

1  57.000   65.02.04.01 71.01.30 

3. Modernizare clădire (reabilitare săli 
de clasă  și dotare cu mobiler 
educational, echipamente) la Școala 
Gimnazială Tășnad – Unitatea Tășnad 
și Unitatea Sărăuad 

3  112.500   65.02.04.01 71.01.01 

4. Asigurarea serviciilor de dezinsecție, 
deratizare, dezinfecție la Școala 
Gimnazială Tășnad – Unitatea Tășnad 
și Unitatea Sărăuad 

3  2.373.563   65.02.03.02 20.01.30 



*Sumele alocate au fost utilizate 
pentru toate institutiile scolare din 
oras 

5. Dezvoltarea unui program de tip 
”Șansa a doua” pentru un nr. de 100 de 
adulți din cele doua comunități rome 

3  40.000 40.000 40.000   

 Grădiniţă cu pondere importanta 
de copii romi 

       

1. Elaborare de documentații tehnnice 
(DALI, Proiect 28thnic) pentru 
modernizare clădire (reabilitare) la 
Școala Gimnazială Tășnad – GPP 
Tășnad  
*realizat in anul 2021 

1  57.000 57.000 57.000 65.02.04.01 71.01.30 

2. Modernizare clădire (reabilitare săli 
de clasă  și dotare cu mobiler 
educational, echipamente) la Școala 
Gimnazială Tășnad – GPP Tășnad 

3  60.000 60.000 60.000 65.02.04.01 71.01.01 

CAPITOL BUGETAR: SĂNĂTATE 
Nr. Denumirea indicatorilor Perioada de 

implementare 
 (AN) 

 Prognoză 
Buget  
2022 

(RON) 

Prognoză 
buget  
2023  

(RON) 

Prognoză 
buget  
2024 

(RON) 

Clasificaţie 
Subcapitol 

Bugetar 

Clasificaţi
e 

Paragraf 
bugetar 

1. Amenajarea unei băi sociale 
(spălătorie și dușuri) și a unui cabinet 
medical pentru membrii comunității 
din Sărăuad 

1  612.500 612.500  66.02.08 71.01.01 

2. Amenajarea unei băi sociale 
(spălătorie și dușuri) pentru membrii 
comunității din Tășnad 

1  612.500 612.500  71.01.01 150.000 

3. Funcționarea Băii sociale în  sistem de 
servicii sociale (spălătorie și dușuri) și 
a unui cabinet medical pentru 
membrii comunității din Sărăuad 

2  4.000 4.000  66.02.08 20.01.30 



4. Funcționarea Băii sociale în  sistem de 
servicii sociale (spălătorie și dușuri) 
pentru membrii comunității din 
Tășnad 

2  4.000 4.000  66.02.08 20.01.30 

5.  Campanii uzuale de informare privind 
politicile de săntate publică și 
prevenirea bolilor în cele două 
comunități rome din Tășnad 

3  10.000 10.000  66.02.08 20.01.30 

6.  Înființarea postului și asigurarea 
salariului unui mediator sanitar care 
va acorda suport medico-social în  
cele doua comunitati de romi din 
Tășnad 
*mediator sanitar prevazut in 
proiectul FRDS in derulare 

2  19.600/ 2 ani 19.600  66.02.08 10 

CAPITOL BUGETAR: CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 
Nr. Denumirea indicatorilor Perioada de 

implementare 
 (AN) 

 Prognoză 
Buget  
2022 

(RON) 

Prognoză 
buget  
2023  

(RON) 

Prognoză 
buget  
2024 

(RON) 

Clasificaţie 
Subcapitol 

bugetar 

Clasificaţi
e 

Paragraf 
bugetar 

 Viața culturală a localității         
1.  Organizarea şi finanţarea unor 

evenimente culturale cu specific 
inspirat din folclorul şi cultura 
romani: Sărbătoarea Etniei Romilor – 
8 aprilie 

3  6.000 6.000 6.000 67.02.50 20.30.30 

 Activităţi culturale         
2.  Organizarea de concursuri, activităţi 

extrașcolare, extra curriculare  și 
tabere școlare care să faciliteze 
copiilor  și elevilor proveniți din 
comunitatea de romi interactiunea 
socială și integrarea socio-culturală 

3  16.000 16.000 16.000 67.02.50 20.30.30 

3.  Finanțarea organizării unor 
evenimente de promovare a 

3  10.000 10.000 10.000 67.02.50 20.30.30 



tradițiilor, obiceiurilor, cântecelor şi 
jocurilor populare rome, editarea  și 
diseminare de publicații specifice 
despre istoria  și tradițiile rome  

 Servicii recreative şi sportive        
1.  Reparații terenuri de joacă - școli  și 

grădinițe unde învață  și copii romi 
*realizat in anul 2021  

3  8.000 8.000  67.02.50 20.02. 

2.  Amenajarea a două spații recreative în 
cele două comunități de romi din 
Tășnad și Sărăuad (foișoare, bănci, 
etc.) 
*Mini Grant Romact- 5 foisoare de 
recreere  in curs de implemantare 

1  5.000 euro – 
Romact 
2.232 euro buget 
local 

 

3.000 lei 
intretinere  

3.000 lei 
intretinere 

67.02.50  71.01.01 

CAPITOL BUGETAR: ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
Nr. Denumirea indicatorilor  Perioada de 

implementare 
 (AN) 

 Prognoză 
Buget  
2022 

(RON) 

Prognoză 
buget  
2023  

(RON) 

Prognoză 
buget  
2024 

(RON) 

Clasificaţie 
Subcapitol 

bugetar 

Clasificaţi
e 

Paragraf 
bugetar 

 Asistenta sociala NR        
1.  Finanțarea de ajutoare de 

încălzire pentru persoanele  
și familiile de romi 

250 3  43.000 43.000 43.000 68.02.15.01 57.02.01 

2.       Înființarea postului și 
asigurarea salariului unui 
mediator sanitar care va 
acorda suport medico-social 
în  cele doua comunitati de 
romi din Tășnad 
*mediator sanitar prevazut 
in proiectul FRDS in 
derulare    

1 post 2  19.600/ 2 ani 19.600/ 2 
ani 

19.600/ 2 
ani 

68.02.50 10 

3.  Asigurarea sumelor necesare 
privind acoperirea 
cheltuielilor pentru 

180 3  10.000 10.000 10.000 68.02.50  20.30.30 



obținerea documentelor de 
stare civilă a familiilor  și 
persoanelor singure care nu 
au  și nu realizează venituri 

SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE 
CAPITOL BUGETAR: LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 

Clasificaţie capitol: 
Nr. Denumirea indicatorilor  Perioada 

de 
implemen

tare 
 (AN) 

 Prognoză 
Buget  
2022 

(RON) 

Prognoză 
buget  
2023  

(RON) 

Prognoză 
buget  
2024 

(RON) 

Clasificaţie 
Subcapitol 

bugetar 

Clasificaţi
e 

Paragraf 
bugetar 

 Dezvoltarea sistemului de 
locuințe 

NUMĂR        

1. Finanțarea procedurilor de 
punere în legalitate și 
obținerea actelor de 
proprietate pentru terenuri 
și locuințe 

300  de 
locuințe 

3  In functie de 
existenţa actelor 

deţinute şi 
solicitate 

  70.02.03.30 71.01.01 

2. Construcția de locuințe 
sociale pentru un nr. 20 
familii  

20 
Familii 

locuințe 

3  In functie de 
costurile , 

amploarea si 
suprafetele de 

construire 

  70.02.03.30 71.01.01 

 Alimentare cu apă şi 
amenajări hidrotehnice 

NUMĂR        

1.  Racordarea  rețelei de apa  și 
execuție branșamente în  
cele doua comunitati de romi  

20 familii 1  In functie de 
costurile , 

amploarea si 
suprafetelor 

necesare pentru 
racordare 

    

 Iluminat public şi 
electrificări rurale 

NUMĂR        



1.  Modernizarea iluminatului 
public din orasul Tasnad   
inclusiv pentru populaţia de 
romi din localitate 
*modernizaea este in curs de 
efectuare, in mometul de fata 
este suspendat 

1350 de 
gospodarii  

3  1.391.740   20.01.03  

 Alimentare cu gaze naturale 
în  localități 

        

1.  Nu este cazul         
 Alte servicii în  domeniile 

locuințelor, serviciilor  și 
dezvoltării comunale 

        

1.  Nu este cazul         
CAPITOL BUGETAR:PROTECŢIA MEDIULUI 

Nr. Denumirea în dicatorilor  Perioada 
de 

implemen
tare 

 (AN) 

 Prognoză 
Buget  
2022 

(RON) 

Prognoză 
buget  
2023  

(RON) 

Prognoză 
buget  
2024 

(RON) 

Clasificaţie 
Subcapitol 

bugetar 

Clasificaţi
e 

Paragraf 
bugetar 

 Salubritate şi gestiunea 
deșeurilor 

NUMĂR        

1.  Finanțarea serviciului de 
salubrizare  și colectarea 
deșeurilor menajere pentru 
200 de familii/gospodarii 
din comunitățile de romi 
*pubele existente si 
distribuite persoanelor care 
au incheiat contracte 

200 de 
familii 

1     74.02.05 20.01.03 

 Canalizarea  și tratarea 
apelor reziduale 

Lungime 
(în Km) 

       

1.  Extindere retea de canalizare 
in localitatile apartinatoare 
orasului inclusiv în  cele doua 

15 km 3  8.191.065   74.02.06 71.01.01 



comunitati de romi pentru 
300 de locuințe/gospodarii  
*daca vor exista sumele 
necesare proiectului 
intocmit de extindere a 
canalizării 

ACŢIUNI ECONOMICE 
CAPITOL BUGETAR: ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ 

Nr. Denumirea în dicatorilor  Perioada 
de 

implemen
tare 

 (AN) 

 Prognoză 
Buget  
2022 

(RON) 

Prognoză 
buget  
2023  

(RON) 

Prognoză 
buget  
2024 

(RON) 

Clasificaţie 
Subcapitol 

bugetar 

Clasificaţi
e 

Paragraf 
bugetar 

 Prevenirea şi combaterea 
în undațiilor şi ghețurilor 

Lungime 
(în Km) 

       

1.  Realizarea sistemului de 
prevenire a în inudațiilor 
prin drenari in comunitatea 
din Tasnad  

1 km 3  5.000 5.000 5.000 80.02.01.06 71.01.01 

CAPITOL BUGETAR: COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE 
Nr. Denumirea în dicatorilor  Perioada 

de 
implemen

tare 
 (AN) 

 Prognoză 
Buget  
2022 

(RON) 

Prognoză 
buget  
2023  

(RON) 

Prognoză 
buget  
2024 

(RON) 

Clasificaţie 
Subcapitol 

bugetar 

Clasificaţi
e 

Paragraf 
bugetar 

 Energie termică NUMĂR        
1.  Nu este cazul         

TRANSPORTURI 
CAPITOL BUGETAR: TRANSPORTURI 

Nr. Denumirea în dicatorilor  Perioada 
de 

implemen
tare 

 (AN) 

 Prognoză 
Buget  
2022 

(RON) 

Prognoză 
buget  
2023  

(RON) 

Prognoză 
buget  
2024 

(RON) 

Clasificaţie 
Subcapitol 

bugetar 

Clasificaţi
e 

Paragraf 
bugetar 

 Transport rutier NUMĂR        



1.  Nu este cazul          
 Transport în comun NUMĂR        
1.  Finanțarea gratuităților la 

transportul local de calatori 
pentru un număr de 100 de 
persoane pensionare de 
etnie roma din localitate 
*prin PMUD- planul de 
mobilitate urban durabila 

100 3  55.000 55.000 55.000 84.02.03.02 57.02.01 

 Străzi Lungime 
(în Km) 

       

1.  Pietruire  strazi  in cele doua 
comunităţi de romi din 
orasul Tăşnad şi din 
comunitatea de romi din 
satul Sărăuad 
*realizat in anul 2021 

11,5 km 1  100.000   84.02.03.03 71.01.01 

 Alte cheltuieli în  
domeniul transporturilor 

        

1.  Nu este cazul         
 
 
CAPITOLUL II. Activităţi care pot fi finanţate şi din alte surse  
(buget local, comunitatea europeana, alţi finanţatori, buget de stat, buget ministere, buget judeţean, buget servicii deconcentrate, 
buget local) 
 
Observaţie:  

• In cadrul acestui capitol, Autoritatea Publică Locală, poate solicita finanţare din alte surse, sub formă de proiecte sau alte forme de 
finanţare. În acest sens, este necesară identificarea: acţiunii, perioada de implementare, responsabilitatea (poate sa fie a mai multor 
actori sociali, locali), a contribuţiei financiare totale necesare şi a contribuţiei proprii din partea Autorităţii Publice Locale.  

• Previzionarea acestor actiuni poate sa fie pe 4 ani (2021 - 2024) 
 
 

INFRASTRUCTURA  și LOCUINŢE DEŢINUTE DE ROMI 
Nr. Acţiuni Perioada 

de 
Responsabil Buget previzionat 

Valoare totală 
Buget 

previzionat 
Capitol bugetar Subcapitol 

bugetar 



implement
are 

 (AN) 

(Consiliu Local, 
alte în stituţii, 

ONG, comunitate 
etc.) 

(RON) Contribuţie 
Consiliu Local 

(RON) 

Contribuţie 
Consiliu Local 

Contribuţie 
Consiliu Local 

  NUMĂR       

1.  Finanțarea procedurilor de punere în 
legalitate și obținerea actelor de 
proprietate pentru terenuri și locuințe 

300 de locuințe 3 Responsabil 
(Consiliu Local, 
alte în stituţii, 

ONG, comunitate 
etc.) 

In functie de 
existenţa actelor 

deţinute şi solicitate 

 70.02.03.30 71.01.01  

2.  Construcția de locuințe sociale pentru un 
nr. 20 familii  

20 
Familii locuințe 

3 Responsabil 
(Consiliu Local, 
alte în stituţii, 

ONG, comunitate 
etc.) 

În functie de situaţie   70.02.03.30 

3.  Racordarea  rețelei de apa  și execuție 
branșamente în  cele doua comunitati de 
romi  

20 familii 1 Primaria Consiliu 
Local, alte în 
stituţii, ONG, 
comunitate 

In functie de 
costurile , 

amploarea si 
suprafetelor 

necesare pentru 
racordare 

2% 70.02.03.30 71.01.01 

 
4. 
 

Modernizarea iluminatului public din 
orasul Tasnad   inclusiv pentru populaţia 
de romi din localitate 
*modernizaea este in curs de efectuare, in 
mometul de fata este suspendat 

1350 de 
gospodarii  

3 Primaria Consiliu 
Local, alte în 
stituţii, ONG, 
comunitate 

1.391.740 2% 70.02.06 20.01.03 

 Canalizare menajera   în  cele doua 
comunitati de romi pentru 300 de 
locuințe/gospodarii 
*daca vor exista sumele necesare 
proiectului intocmit de extindere a 
canalizării 

15 km 
 

3 Primaria Consiliu 
Local, alte în 
stituţii, ONG, 
comunitate 

8.191.165 2% 74.02.06 71.01.01 

 Realizarea sistemului de prevenire a în 
inudațiilor prin drenari in comunitatea 
din Tasnad  

1 km 3 Primaria Consiliu 
Local, alte în 
stituţii, ONG, 
comunitate 

5.000 5.000 5.000 80.02.01.06 

 Pietruire strazi din cele doua comunitati 
de romi din Tasnad si Sarauad  

11,5 km 2 Primaria Consiliu 
Local, alte în 
stituţii, ONG, 
comunitate 

100.000   realizat 

 Reparații terenuri de joacă - școli  și 
grădinițe unde învață  și copii romi 

3  8.000 8.000 8.000 67.02.50 20.02. 

 Amenajarea a două spații recreative în 
cele două comunități de romi din Tășnad 
și Sărăuad (foișoare, bănci, etc.) 
*Mini Grant Romact- 5 foisoare de 
recreere  in curs de implemantare 

5 1 5.000 euro – 
Romact 

2.232 euro buget 
local 

 

3.000 lei intretinere 3.000 lei 
intretinere 

67.02.50 71.01.01 

EDUCAŢIE 



Nr. Acţiuni Perioada 
de 

implement
are 

 (AN) 

Responsabil 
(Consiliu Local, 
alte în stituţii, 

ONG, comunitate 
etc.) 

Buget previzionat 
Valoare totală 

Buget 
previzionat 
Contribuţie 

Consiliu Local 

Capitol bugetar 
Contribuţie 

Consiliu Local 

Subcapitol 
bugetar 

Contribuţie 
Consiliu Local 

         

1.  Elaborare de documentații tehnnice 
(DALI, Proiect tehnic) pentru 
modernizare clădire (reabilitare) la 
Școala Gimnazială Tășnad – Unitatea 
Tășnad 

 1 57.000 57.000 57.000 65.02.04.01 71.01.30 

2.  Modernizare clădire (reabilitare săli de 
clasă  și dotare cu mobiler educational, 
echipamente) la Școala Gimnazială 
Tășnad – GPP Tășnad 

 1 60.000 60.000 60.000 65.02.04.01 71.01.01 

3.  Modernizare clădire (reabilitare săli de 
clasă  și dotare cu mobiler educational, 
echipamente) la Școala Gimnazială 
Tășnad – Unitatea Tășnad și Unitatea 
Sărăuad 

  100.000 100.000 100.000 65.02.04.01 71.01.01 

4.  Dezvoltarea unui program de tip 
,,Şcoala după şcoală” (salarii profesori  
și învatatori, masă caldă, consumabile 
educaționale, actiuni educaționale) 
pentru 100 de copii din comunitatea de 
romi Tășnad 

 3 293.000 293.000 293.000 65.02.03.02 59.11 

5.  Asigurarea serviciilor de dezinsecție, 
deratizare, dezinfecție la Școala 
Gimnazială Tășnad – Unitatea Tășnad 
și Unitatea Sărăuad 

 3 1.000 1.000 1.000 65.02.03.02 20.01.30 

SĂNĂTATE  și SERVICII SOCIALE 
Nr. Acţiuni Perioada 

de 
implement

are 
 (AN) 

Responsabil 
(Consiliu Local, 
alte în stituţii, 

ONG, comunitate 
etc.) 

Buget previzionat 
Valoare totală 

Buget 
previzionat 
Contribuţie 

Consiliu Local 

Capitol bugetar 
Contribuţie 

Consiliu Local 

Subcapitol 
bugetar 

Contribuţie 
Consiliu Local 

         

1.  Amenajarea unei băi sociale (spălătorie și 
dușuri) și a unui cabinet medical pentru 
membrii comunității din Sărăuad 

 2 612.500 612.500 612.500 66.02.08 71.01.01 

2.  Amenajarea unei băi sociale (spălătorie și 
dușuri) pentru membrii comunității din 
Tășnad 

 2 612.500 612.500 612.500 71.01.01 150.000 

3.  Funcționarea Băii sociale în  sistem de 
servicii sociale (spălătorie și dușuri) și a 
unui cabinet medical pentru membrii 
comunității din Sărăuad 

 2 4.000 4.000 4.000 66.02.08 20.01.30 



4.  Funcționarea Băii sociale în  sistem de 
servicii sociale (spălătorie și dușuri) 
pentru membrii comunității din Tășnad 

 2 4.000 4.000 4.000 66.02.08 20.01.30 

5.  Campanii uzuale de informare privind 
politicile de săntate publică și prevenirea 
bolilor în cele două comunități rome din 
Tășnad 

 2 10.000 10.000 10.000 66.02.08 20.01.30 

6.  Înființarea postului și asigurarea 
salariului unui mediator sanitar care va 
acorda suport medico-social în  cele doua 
comunitati de romi din Tășnad 
*mediator sanitar prevazut in proiectul 
FRDS in derulare 

 2 19.600/ 2 ani 19.600 19.600 66.02.08 10 

OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ – DEZVOLTARE COMPETENTE PENTRU RESURSELE UMANE în  COMUNITATE 
Nr. Acţiuni Perioada 

de 
implement

are 
 (AN) 

Responsabil 
(Consiliu Local, 
alte în stituţii, 

ONG, comunitate 
etc.) 

Buget previzionat 
Valoare totală 

Buget 
previzionat 
Contribuţie 

Consiliu Local 

Capitol bugetar 
Contribuţie 

Consiliu Local 

Subcapitol 
bugetar 

Contribuţie 
Consiliu Local 

  Numar       

1.  Realizarea procesului de în formare, 
consiliere, mediere pentru un numar de 
1000 de persoane de etnie roma (barbati  
și femei) 

1000  
persoane 

3 Alte în stituţii, 
ONG, comunitate 

În functie de situaţie  0%   

2.  Realizarea procesului de acordare a 
sprijinului pentru procesul de formare în  
ucenicie pentru 200 de tineri romi 

150  
persoane 

3 Primaria Consiliu 
Local, alte în 
stituţii, ONG, 
comunitate 

În functie de situaţie 0%   

3.  Realizarea unui program complex de 
acordare a unor subventii angajatorilor 
cu conditia ca acestia sa angajeze adulti 
romi în  cadrul societatilor comerciale 

200 persoane 3 Primaria Consiliu 
Local, alte în 
stituţii, ONG, 
comunitate 

În functie de situaţie 0%   

4.  Realizarea unui program complex de 
mentorat  și sprijin în  sistemul formal de 
minimis pentru sprijinul antreprenorilor 
romi de a crea locuri de munca  și pentru 
dezvoltarea capitalului uman din 
localitate 

50 peroane 3 Primaria Consiliu 
Local, alte în 
stituţii, ONG, 
comunitate 

În functie de situaţie 0%   

5.  Realizarea programului de cursuri de 
calificare  și acordare de subventii pentru 
400 de adulti romi (femei  și barbati), 
conform legislatiei  și procedurilor 

300 persoane 3 Primaria Consiliu 
Local, alte în 
stituţii, ONG, 
comunitate 

În functie de situaţie 0%   

6.  Sprijinirea procesului de dezvoltare de 
competente pentru tineri  și în  special 
pentru femeile romi în  cadrul procesului 
de calificare, ocupare, dezvoltare de 
competente 

400 femei 3 Primaria Consiliu 
Local, alte în 
stituţii, ONG, 
comunitate 

În functie de situaţie 0%   

ACTE DE IDENTITATE –ACTE DE PROPRIETATE 



Nr. Acţiuni Perioada 
de 

implement
are 

 (AN) 

Responsabil 
(Consiliu Local, 
alte în stituţii, 

ONG, comunitate 
etc.) 

Buget previzionat 
Valoare totală 

Buget 
previzionat 
Contribuţie 

Consiliu Local 

Capitol bugetar 
Contribuţie 

Consiliu Local 

Subcapitol 
bugetar 

Contribuţie 
Consiliu Local 

  NUMĂR       

1.  Realizarea procesului de obtinere a 
actelor de identitate, proprietate, stare 
civila, alte acte. Acest proces se va derula 
pe perioada nedeterminata 

In functie de 
situatii 

4 Primaria Consiliu 
Local, alte în 
stituţii, ONG, 
comunitate 

In functie de situatii 0%   

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

BARNA-BALÁZS KISKASZA 

  
 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

   

 


