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Fișa de lucru 
EVALUAREA NEVOILOR COMUNITĂŢII DE ROMI 

 
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.  

 
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 
 
Exemple de Capitole de buget, obligatoriu de completat și analizat în bugetele primăriilor din România: 

o Ordine publică și siguranţă natională; 
o Învățământ; 
o Sănătate; 
o Cultura, recreere şi religie; 
o Asigurări şi asistenţă socială; 
o Locuințe, servicii şi dezvoltare publică;  
o Protecția mediului; 
o Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare; 
o Transporturi; 

 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 următorului 
an, problemele şi nevoile romilor să fie cunoascute în detaliu de către autorităţile executive şi aprobate prin 
HCL de către autorităţile deliberative, în funcţie de nevoi și investiţii.  

 În acest context, va fi facilitată includerea soluțiilor de rezolvare a problemelor comunității de romi, şi implicit 
a costurilor în bugetul local. 

 În cadrul acestui capitol, vom confrunta documente din cadrul Primăriei cu informaţiile culese direct din 
comunitatea de romi. 

 
Capitolul 3. Probleme şi nevoi ale comunităţii, care pot fi rezolvate cu finanţare din alte surse (buget de 
stat, buget Comunitatea Europeana, alţi finanţatori) 
 
Problemele comunităţilor de romi care nu pot fi incluse procedural in capitolele bugetului local, sunt tratate 
separat, având aceeaşi importanţă ca şi problemele din Capitolul I, tocmai pentru ca in conformitate cu 
legislaţia in vigoare, Primăria se poate implica oficial in 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 Funcţia/ calitatea  Semnătura Data semnării 

1.  Maria PETRARIU  primar   

2.  Elena COȘOFREȚ  coordonator proiecte 
Primărie 

  

3.  Carmen Elena ANDREI mediator sanitar comunitatea 
de romi 

  

4.  Ionela Mihaela ION  educator specializat 
comunitatea de romi 

  

 
LOCALITATEA (oraş sau comună): 

Vînători – Neamț 

 
COMUNITĂŢI/ ZONE LOCUITE DE ROMI (aşa cum îi spun localnicii): 

UMTF / PRUND 

 
DE CITIT 
Definiţia unei comunităţi: Faptul de a fi comun mai multor lucruri sau fiinţe; posesiune în comun; grup de 
oameni cu interese, credinţe sau norme de viaţă comune; totalitatea locuitorilor unei localităţi sau ţări (paragraf 
preluat din Dicţionarul explicativ al limbii române). 
 
Instrucţiuni cu privire la completarea fişei: 
Echipa minimă necesară pentru completarea fişei de lucru: 
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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 două surse: Primări, 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. 
Date culese din comunitate: 
Pot exista situaţii pentru care Primăria nu deţine informaţii actualizate referitoare la comunitatea de romi, și care 
pot fi culese direct din comunitate. 
 
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 lungimii 
sistemului de utilităţi publice (curent, apa, canal, gaz), etc.  
 
Date generale despre localitate: 

  Număr 

1.  Număr de locuitori 8.800 

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

 

3.  Rata şomajului (în procent) 4,18 

4.  Familii în gospodării/ locuinţe  3.244 

5.  Persoane cu drept de vot  6.600 

6.  Străzi  95 

7.  Locuinţe individuale (locuinţe nealocate de autoritatea locală) 2.492 

8.  Locuinţe sociale - 

9.  Alte informaţii considerate relevante - 

 
Date statistice despre comunitatea de romi:                                 

1.  Numărul  locuitori (oficial) 210 / 120 

2.  Numărul estimativ de locuitori (neoficial)  

3.  Numărul estimativ de persoane cu vârsta sub 18 ani 120 / 58 – institutionalizati 6 

4.  Numărul estimativ de persoane cu vârsta peste 18 ani 90 / 62 

5.  Suma alocată în anul precedent în bugetul local pentru activităţi 
de investiţii în cadrul comunităţii de romi (RON) 

103500=16000+55000+22500  
Cofinantarea ptr constructia 

baii+sustenabilittea 
baii+extindere retea si 

iluminat public in comunitate 

6.  Rata şomajului (în procent) 100% 

7.  Număr total de gospodării/ locuinţe 33 / 27 

8.  Numărul de străzi pe care locuiesc romii 2 

9.  Lungimea estimativă a acestor străzi (în km.) 0,4 / 0,3 

10.  Număr total de locuinţe individuale (locuinţe nealocate de 
autoritatea locală) 

27 

11.  Număr total de locuinţe sociale 5 

12.  Alte informaţii considerate relevante 33 de locuinte fara titlu de 
proprietate 

 
Capitolul II. Evaluarea problemelor şi nevoilor comunităţilor/ zonelor locuite de populaţia de romi, care 
pot fi rezolvate 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 

Număr de 
locuinţe fără 

Figurează în  
PUG 

Figurează în 
PUZ 

Figurează în 
PUD 

Figurează in 
Registrul 
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locuinţe acte de 
proprietate 

   agricol 
 

Număr Număr DA NU DA NU DA NU DA NU 

Stefan cel 
Mare 

33 3 10 23 33   33  33 

Strada 
Cetății 

27 27  27  27  27  27 

Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total 

2 60 30 10 50 33 27 0 60 0 60 

 
APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ  
ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 

 
CAPITOL BUGETAR: ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 

Poliţie comunitară  DA NU 

1.  În comunitate este necesar poliţist comunitar?   x 

2.  Credeţi că este necesară existența poliţistului comunitar de etnie romă?  x 

3.  Număr de posturi de poliţist comunitar necesar în comunitate  

4.  Altele  

 
CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

 
CAPITOL BUGETAR: ÎNVĂŢĂMÂNT 

Copii  Număr 

Copii care merg la şcoală 713 

Copii romi care merg la şcoală 14 

Copii care merg la grădiniţă 165 

Copii romi care merg la grădiniţă 3 

 
Şcoală cu pondere importantă de elevi romi (bifaţi cu X căsuţa corespunzătoare): 
 

Numele  
şi/ sau  
numărul  
Şcolii cu pondere 
importantă de 
elevi romi 

Şcoala are 
angajat 
mediator 
şcolar? 
 

Procen
t  
estima
tiv 
elevi 
romi 

Studii de 
fezabilitate 
și proiecte 
tehnice 
necesare 

Reparaţie 
capitală 
necesară 

Reparaţii 
curente 
necesare 

Dotare şcoală 
mobilier, 
echipamente 
logistică etc. 

Da  Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu 

Școala cu Clasele 
I – VIII 
„Arhimandrit 
Chiriac Neculau” 

 X 2 % 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 
și proiecte 
tehnice 
necesare  
 

Reparaţie 
capitală 
necesară 
 

Reparaţii 
curente 
necesare 
 

Dotare 
grădiniță cu 
mobilier, 
echipamente, 
logistică etc. 

Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu 

Gradinița Nr. 1 Vînători – 
Neamț ce aparține Școlii 
„Arhimandrit Chiriac 
Neculau” 

1,81 % 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? (în km) 2 KM / 0,5 KM 
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3.  Există mediator sanitar? x  

Dispensar medical care 
deserveşte şi comunităţile/ zonele 
locuite de romi (punct medical, 
cabinet medical etc. aflat în 
administrarea autorităţii locale) 

Studii de 
fezabilitate și 
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 
corespunzăto
are) 

Dotare 
dispensar 
medical cu 
mobilier, 
echipamente 
medicale, 
logistică etc. 

Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu 

private         

 
CAPITOL BUGETAR: CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 

Viaţa culturală a localităţii 

Spaţiu cultural care deserveşte şi 
comunităţile/zonele locuite de 
romi (cămin cultural, casă de 
cultură etc. aflat în administrarea 
autorităţii locale) 

Studii de 
fezabilitate si 
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, 
echipamente 
instrumente 
muzicale, 
logistică etc. 
 

Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu 

Cămin Cultural Moțca x  x  x  x  

Cămin Cultural Boureni 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 si 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 

2 

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

0 

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

10 

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

- 

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

- 

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

- 

 
SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ,  
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LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE 
 

CAPITOL BUGETAR: LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 

 Dezvoltarea sistemului de locuinţe  Număr 

1.  Locuinţe în care locuiesc romii 55 

2.  Achiziţii teren necesar pentru construirea de locuinţe sociale pentru romi  

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

6750 mp 

4.  Achiziţii locuinţe sociale necesare pentru populaţia de romi 0 

5.  Studii şi proiecte necesare pentru construcţia de locuinţe sociale 0 

6.  Construcţie de locuinţe sociale pentru romi 5 (2009 – 2011) 

7.  Locuinţe sociale care necesită reabilitări şi reparaţii capitale urgente 0 

8.  Locuinţe sociale  care necesită renovări şi reparaţii curente 0 

9.  Locuinţe sociale care ar fi necesar de construit în raport cu numărul de familii   

10.  Locuinte 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 

- 

14.  Alte lucrări de investiţii necesare la locuinţele sociale existente canalizare, 
amenajarea unui 
centru educațional pt. 
copii și a unui spațiu 
de joacă pt. copii 

 Construirea unui bazin propriu de apă pt. cele 5 locuințe sau racordarea la 
bazinul băii publice   

5 

  Extindere rețea electrică în ambele comunități 2 extinderi de 
aproximativ 300 m și 
respectiv 500 m 

 Alimentare cu apă si amenajări hidrotehnice Număr 

1.  Locuinţe individuale neracordate la reţeaua de apă potabilă 55 

2.  Locuinţe sociale neracordate la reţeaua de apă potabilă 5 

3.  Studii şi proiecte necesare pentru construcţia sistemului de alimentare cu apă şi 
amenajări hidrotehnice (în funcţie de stradă) 

2 

4.  Locuinţe ale romilor neracordate la reţeaua de canalizare - 

5.  Locuinţe sociale neracordate la reţeaua de canalizare - 

  Lungime 
(în km) 

6.  Reţea de apă necesară a se construi în comunitate  1 / 1 

7.  Reţea de apă necesară a se reabilita în comunitate  0 

8.  Reţea de colectare, canalizare şi evacuare a apelor pluviale necesară a se 
construi  în comunitate 

1 / 1 

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 37 - 40 

2.  Locuinţe sociale ale romilor neracordate la reţeaua de energie electrică 0 

3.  Străzi pe care nu există reţea de iluminat public 0 

4.  Studii şi proiecte necesare pentru racordarea la iluminatul public 1 

  Lungime 
(în km) 

5.  Reţea de iluminat public necesară a se construi în comunitate 0 

6.  Reţea de iluminat public necesară a se reabilita în comunitate 0 

7.  Reţea de energie electrică necesară a se construi în comunitate - extindere 0,5 / 1 

 Alimentare cu gaze naturale in localitati  Număr 

1.  Locuinţe individuale neracordate la reţeaua existentă de gaz metan - 

2.  Locuinţe sociale neracordate la reţeaua existentă de gaz metan - 

  Lungime 
(în km) 

3.  Reţea de gaz metan necesară a se construi în comunitate - extindere - 

 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale  

 - Regularizarea cursului Ozanei în dreptul comunității PRUND 6 km 

 - Pietruirea altor 2 căi de acces în comunitate 1km  

CAPITOL BUGETAR: PROTECŢIA MEDIULUI 
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 Salubritate și gestiunea deșeurilor Număr 

1.  Număr de locuinţe pentru care este necesar să fie extins serviciul de salubritate 60 

 Canalizarea și tratarea apelor reziduale Lungime 
(în km) 

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

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

 
ACȚIUNI ECONOMICE 

 
CAPITOL BUGETAR: ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 

 Prevenirea și combaterea inundațiilor, ghețurilor, alunecărilor de teren Lungime 
(în km) 

1.  Lucrări necesare pentru prevenirea inundaţiilor pe străzi din care:  

 o diguri 6 km 

 o taluzări  

 o desecări  

 o drenări  

 o altele - gambioane 2 km 

 
CAPITOL BUGETAR: COMBUSTIBILI SI ENERGIE 

 Energie termică Număr 

1.  Locuinţe individuale neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei termice - 

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 
(în 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 
comunităţile/ zonele locuite de romi 
ajung 
(bifaţi cu X căsuţa corespunzătoare) 

Uşor Greu Foarte 
greu 

Imposibil 
atunci când 

plouă 

Nu 
există 

Mijloacele de transport în comun  x     

Salvarea x     

Maşina de pompieri x     

Maşina pentru elevi  x    

Altele       

 

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

Numele 
străzii 

Drum 
comunal 

Drum 
vicinal 

Stradă 
de 

categoria 
I din 

mediul 
urban 

Stradă 
de 

categoria 
II din 

mediul 
urban 

Stradă 
de 

categoria 
III din 
mediul 
urban 

Stradă 
de 

categoria 
IV din 
mediul 
urban 

Drum de 
interes 

judeţean 

Drum de 
interes 
naţional 

Ștefan cel 
Mare 

x        

Strada Cetății x        

Total Total Total Total Total Total Total Total Total 

 2      1 1 

 

Numele 
străzii 

Lungime 
totală 
stradă  
(în m) 

Lăţime 
stradă 
(în m) 

Caracteristica străzii 
Bifaţi cu x o singură variantă 

De 
pământ 

Pietruit Asfaltat 

Necesită 
pietruire 

Necesită 
asfaltare 

Necesită 
reparaţii 

Nu 
necesită 
reparaţii 

Necesită 
asfaltare 
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Ștefan cel 
Mare 

860 3,5 430 430     

Strada Cetății 670 3,5       

Total Total  Total Total Total Total Total Total 

2 1530 7       

1.  Transport rutier Număr 

 Studii şi proiecte necesare pentru transport rutier - 

 Autobuz necesar pentru a merge către comunitate - 

2.  Drumuri și poduri Număr 

 Reparaţii curente necesare pentru drumuri 2 

 Reparaţii curente necesare pentru poduri/ podețe 2 

 Studii şi proiecte necesare pentru construcţia de drumuri şi poduri 0 

3.  Transport în comun Număr 

 Transport subvenţionat gratuit necesar pentru elevi și studenţi proveniţi din 
familii cu venituri mici 

1 

 Studii şi proiecte necesare pentru transport în comun - 

4.  Străzi Lungime 
(în km) 

 Reparaţii necesare pentru străzi asfaltate 0 

 Necesar pietruiri străzi  2 

 Necesar modernizări (asfaltări) străzi 0 

 Necesar construire trotuare  0 

5.  Alte cheltuieli in domeniul transporturilor  

   

 
 
Capitolul 3. Probleme şi nevoi ale comunităţilor/ zonelor locuite de romi care se pot rezolva cu  
finanţare şi din alte surse: 

 Buget comunitatea europeană, 

 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 55 

Locuinţe care necesită renovări şi reparaţii curente  55 

Locuinţe aflate în zone inundabile  27 

Locuinţe improprii locuirii (barăci, coşmelii, bordeie)  18 

Locuinţe care ar fi necesar de construit în raport cu numărul de familii  35 – familiile tinere 
care locuiesc cu 

parintii in spatii foarte 
restranse 

Locuinţe neracordate la reţea de apă  60 

Locuinţe neracordate la reţeaua de canalizare - 

Locuinţe necesare a se racorda la reţeaua de energie termică - 

Locuinţe necesare a încheia contracte la serviciul de salubritate 60 

Locuinţe neracordate la reţeaua de energie electrică 37 – 40 

Locuinţe neracordate la reţeaua de gaz metan - 

Alte probleme ale comunităţii  

 
EDUCAŢIE 

 

 Număr 

Copii cu vârste cuprinse între 3-6 ani care nu sunt înscrişi la grădiniţă 45 

Copii cu vârste cuprinse între 7-16 ani care nu sunt înscrişi la şcoală 69 

Copii cu vârste cuprinse între 7-16 ani care au abandonat şcoala 26 

 Procentaj 

Pondere persoane cu vârste peste 14 ani care au cel puţin 4 clase primare  x 

 DA NU 

În şcolile din localitate există fenomenul de segregare şcolară?   x 

Alte probleme ale comunităţii   

- Lipsa  resurselor materiale și financiare pentru oferirea suportului propice unei x  
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educatii scolastice 

- Stare de igienă precară x  

 
SĂNĂTATE 

 

În comunitate lucrează mediator sanitar?  
Notaţi cu Da sau Nu 

DA 

 Număr 

Copii cu vârste cuprinse între 0-18 ani care nu sunt înscrişi la medicul de familie 9 

Tineri cu vârste cuprinse între 18-26 de ani care nu sunt asiguraţi medical 20 

Persoane peste 26 de ani care nu sunt asigurate medical - 

Alte probleme ale comunităţii 
- Lipsa veniturilor necesare plății serviciilor medicale și tratamentelor 

 

 
OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

 

 Număr estimativ 

Persoane de etnie romă apte de muncă 189 – persoane peste 
16 ani 

Persoane de etnie romă apte de muncă și care nu au o calificare într-o meserie cerută 
pe piaţa muncii 

175 

Persoane de etnie romă apte de muncă pentru care este necesar  un loc de muncă  175 

 
 

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 

- 

 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 10 % 

 deteriorate 40 % 

 furate - 

Persoane fără acte de identitate din care: Număr 

 Persoane cu vârste de  peste 14 ani care nu au avut niciodată carte de 
identitate 

12 

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

20 

Alte probleme ale comunităţii  

Persoanele de etnie romă, în procent majoritar, NU prețuiesc actele de identitate și 
cele de stare civilă.  
Aceste acte au fost întocmite în mai multe rânduri, cu sprijinul Serviciului de Stare 
Civilă din Primăria Vînători-Neamț și a mediatoarei sanitare.  
În anul 2009, printr-un proiect PHARE, au fost puse în legalitate, toate persoanele de 
etnie romă astfel încât, la încheierea perioadei de implementare a proiectului, nu mai 
rămăsese nici o persoan care să nu aibe acte de identitate. De asemenea, în cadrul 
proiectului, au fost eliberate și 24 de titluri de proprietate în comunitatea UMTF. 

 

 


