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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016-Zalâu, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon; (40)260.610550 
http://www.zalausj,ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

PRIMAR AVIZAT,
SECRETARjS^NERALif

PROIECT DE HOTĂRÂRE /W
privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementare^rogramului ROMACT

în Municipiul Zalău

Consiliul Local al Municipiului Zalău,
Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 36507/ 11.05.2023 şi Raportul de specialitate comun al 
Direcţiei Tehnice şi Direcţiei economice nr. 36518/ 11.05.2023 al proiectului de hotărâre 

privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea Programului ROMACT 
în Municipiul Zalău,

Adresa nr. 9254/ 02.05.2023 a Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău, înregistrată la 
Primăria Municipiului Zalău cu nr. 35273/ 08.05.2023,

Avizele Comisiilor de specialitate;

în baza art. 129, alin. 2, lit. e), alin. 9, lit. a), art. 139 alin. 3, şi art. 196 (1), lit. a) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă semnarea de către UAT Municipiul Zalău a Acordului pentru 
implementarea Programului ROMACT în municipiul Zalău, conform Anexei 1 la 
prezenta.

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Zalău, dl. Ionel Ciunt, să semneze 
pentru şi în numele UAT Municipiul Zalău Acordul menţionat la art. 1 şi să desemneze 
prin Dispoziţia Primarului coordonatorul şi funcţionarii publici ce vor fi responsabili 
pentru implementarea acordului.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de 
Asistenţă Socială Zalău.
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Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj,
- Primarul municipiului Zalău,
- Direcţia tehnică,
- Direcţia economică,
- Direcţia administraţie publică,
- Direcţia de asistenţă socială Zalău.

Voturi: "pentru”
"împotrivă”
"abţineri”
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PRIMAR, 
Ciunt Ionel

A.

întocmit,
Ramona Butcovai|/ Şef serviciu
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Nr. înreg. 36507/ 11.05.2023

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea acordului pentru implementarea Programului

ROMACT în Municipiul Zalău

Consiliul Europei şi Comisia Europeană implementează începând cu anul 2013 

programul ROMACT în România. Programul ROMACT are ca scop întărirea 

capacităţii autorităţilor locale de a dezvolta şi implementa planuri de dezvoltare locală 

integrate şi politici publice de dezvoltare locală inclusive. De asemenea, ROMACT 

doreşte să contribuie la îmbunătăţirea accesului la resurse financiare pentru incluziunea 

socială a comunităţilor de romi şi nu numai. Programul ROMACT este coordonat de 

către Consiliul Europei prin echipa de proiect şi este implementat în România de către 

Echipa Naţională de Management a proiectului. Aceasta este formată din Coordonatorul 
Naţional al proiectului, Punctul Naţional de Contact şi facilitatorii locali.

A

In cadrul programului Consiliul Europei pune la dispoziţie:
- Resurse umane şi financiare pentru implementarea programului ROMACT, în 

mod special expertiză prin sesiuni de formare şi sesiuni de coaching pentru 
revizuirea documentelor strategice existente referitoare la incluziunea romilor; 
vi se va facilita şi elaborarea proiectelor pentru finanţări existente prin cadrul 
financiar UE 2014-2020;

- Expertiză în domeniul planificării şi implementării participative a planurilor şi 
strategiilor ce vizează comunităţile vulnerabile, inclusiv comxmitatea Roma;

- Susţinere politică şi vizibilitate pentru municipalitate în cadrul programului 
ROMACT şi posibilitatea de a deveni parte a unei reţele de actori locali, 
naţionali şi europeni cu activitate în domeniul incluziunii sociale;

- Organizare de vizite de lucru a experţilor programului în cadrul primăriei 
precum şi participarea primăriei la evenimente internaţionale relevante pentru 
buna implementare a programului.

Până în prezent, 95 de comunităţi locale din România au beneficiat sau 
beneficiază în prezent de sprijinul ROMACT, în condiţiile în care unul dintre rezultatele 
acestui program este acela de a dezvolta la nivel local capacitatea de atragere a 
fondurilor nerambursabile (europene sau din alte surse). Experţii ROMACT au oferit
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sprijin autorităţilor locale în pregătirea a 110 cereri de finanţare, până în prezent reuşind 
astfel să ajute comunităţile locale în atragerea a aprox. 127 milioane euro.

Urmare a discuţiilor purtate, Direcţia de Asistenţă Socială Zalău a înaintat către 
Primăria Municipiului Zalău adresa nr. 9254/ 02.05.2023, înregistrată la Primăria 
Municipiului Zalău cu numărul 35273/ 08.05.2023 prin care prezintă oportunitatea 
oferită de acest program şi propune încheierea Acordului pentru implementarea 
Programului ROMACT în Municipiul Zalău, conform Anexei 1 la prezenta. Acordul de 
parteneriat nu presupune o contribuţie financiară.

Având în vedere nevoia continuă de dezvoltare a resurselor umane şi a capacităţii 
instituţionale în domeniul serviciilor sociale, faptul că la nivelul municipiului Zalău sunt 
deja identificate zone şi grupuri ce prezintă un risc ridicat de marginalizare, precum şi 
sprijinul pe care îl poate primi UAT Municipiul Zalău în pregătirea unor intervenţii şi a 

unor cereri de finanţare în cadrul Programului de Incluziune şi Demnitate Socială care 

să vizeze grupurile marginalizate şi persoanele aflate în risc de sărăcie, propunem 

încheierea Acordului pentru implementarea Programului ROMACT în Municipiul 
Zalău, conform Anexei 1 la prezenta.

Primar, 
Ionel Ciunt

DT-SMP/RB /lex.
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MUNICIPIUL ZALĂU
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Direcţia tehnică
Nr. înreg. 36518/ 11.05.2023

Direcţia economică

RAPORT DE SPECIALITATE
al proiectului de hotărâre privind aprobarea acordului pentru implementarea 

Programului ROMACT în Municipiul Zalău

Consiliul Europei şi Comisia Europeană implementează începând cu anul 2013 

programul ROMACT în România. Programul ROMACT are ca scop întărirea 

capacităţii autorităţilor locale de a dezvolta şi implementa planuri de dezvoltare locală 

integrate şi politici publice de dezvoltare locală inclusive. De asemenea, ROMACT 

doreşte să contribuie la îmbunătăţirea accesului la resurse financiare pentru incluziunea 

socială â comunităţilor de romi şi nu numai. Programul ROMACT este coordonat de 

către Consiliul Europei prin echipa de proiect şi este implementat în România de către 

Echipa Naţională de Management a proiectului. Aceasta este formată din Coordonatorul 
Naţional al proiectului, Punctul Naţional de Contact şi facilitatorii locali.

In cadrul programului Consiliul Europei pune la dispoziţie;
- Resurse umane şi financiare pentru implementarea programului ROMACT, în 

mod special expertiză prin sesiuni de formare şi sesiuni de coaching pentru 
revizuirea documentelor strategice existente referitoare la incluziunea romilor; 
vi se va facilita şi elaborarea proiectelor pentru finanţări existente prin cadrul 
financiar UE 2014-2020;

- Expertiză în domeniul planificării şi implementării participative a planurilor şi 
strategiilor ce vizează comunităţile vulnerabile, inclusiv comunitatea Roma;

- Susţinere politică şi vizibilitate pentru municipalitate în cadrul programului 
ROMACT şi posibilitatea de a deveni parte a unei reţele de actori locali, 
naţionali şi europeni cu activitate în domeniul incluziunii sociale;

- Organizare de vizite de lucru a experţilor programului în cadrul primăriei 
precum şi participarea primăriei la evenimente internaţionale relevante pentru 
buna implementare a programului.

Până în prezent, 95 de comunităţi locale din România au beneficiat sau 
beneficiază în prezent de sprijinul ROMACT, în condiţiile în care unul dintre rezultatele 
acestui program este acela de a dezvolta la nivel local capacitatea de atragere a 
fondurilor nerambursabile (europene sau din alte surse). Experţii ROMACT au oferit
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sprijin autorităţilor locale în pregătirea a 110 cereri de finanţare, până în prezent reuşind 
astfel să ajute comunităţile locale în atragerea a aprox. 127 milioane euro.

Urmare a discuţiilor purtate, Direcţia de Asistenţă Socială Zalău a înaintat către 
Primăria Municipiului Zalău adresa nr. 9254/ 02.05.2023, înregistrată la Primăria 
Municipiului Zalău cu numărul 35273/ 08.05.2023 prin care prezintă oportunitatea 
oferită de acest program şi propune încheierea Acordului pentru implementarea 
Programului ROMACT în Municipiul Zalău, conform Anexei 1 la prezenta. Acordul de 
parteneriat nu presupune o contribuţie financiară.

Având în vedere nevoia continuă de dezvoltare a resurselor umane şi a capacităţii 
instituţionale în domeniul serviciilor sociale, faptul că la nivelul municipiului Zalău sunt 
deja identificate zone şi grupuri ce prezintă un risc ridicat de marginalizare, precum şi 
sprijinul pe care îl poate primi UAT Municipiul Zalău în pregătirea unor intervenţii şi a 

unor cereri de finanţare în cadrul Programului de Incluziune şi Denmitate Socială care 

să vizeze grupurile marginalizate şi persoanele aflate în risc de sărăcie, propunem 

încheierea Acordului pentru implementarea Programului ROMACT în Municipiul 
Zalău, conform Anexei 1 la prezenta, şi împuternicirea dlui. Primar Ionel Ciunt să 

semneze în numele şi pentru UAT Municipiul Zalău acordul de parteneriat.

Ulterior, prin Dispoziţia primarului, vor fi numiţi coordonatorul şi ceilalţi 
funcţionari publici ce vor participa în mod direct la implementarea acordului.

Director ^ecutiv, 
Dănuţ-^smin Curea

DirectoE
Marian;

îutiv,
fibuş

DT-SMP/RB /lex.
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Acord pentru implementarea Programului ROMACT 
în localitatea Zalau

ROMACT este un program derulat în parteneriat de către Comisia Europeană şi Consiliului 
Europei, fiind implementat în România din anul 2013, cu scopul de a întări capacitatea 
autorităţilor locale de a realiza şi de a implementa politici publice incluzive de dezvoltare
locală, precum şi planuri de incluziune socială a comunităţilor de romi. j
. ’ 1 
In urma procesului de consultare şi a schimbului de informaţii, localitatea Zalau din România
este de acord să facă parte din Programul ROMACT şi se angajează:

• Să comunice publicului larg decizia sa de a implementa procesul ROMACT, inclusiv 
pe site-ul propriu;

• Să desemneze un reprezentant de rang înalt din rândurile funcţionarilor săi în calitate
de Coordonator, care va fi responsabil pentru managementul şi monitorizarea 
procesului ROMACT; |

I
• Să desemneze un reprezentant din rândul funcţionarilor care va fi pregătit jşi 

mentorat pentru a prelua sarcinile facilitatorilor la finalul perioadei de implementare;
• Să delege reprezentanţi din departamentele relevante ale autorităţii locali 

participa la Grupul de Coordonare (Taskforce) pentru incluziunea romilorj
• Să asigure participarea personalului relevant al autorităţii locale la activităţile de 

consolidare a capacităţii instituţionale planificate în cadrul procesului ROMACT;
• Să contribuie la elaborarea sau la îmbunătăţirea Planului de Acţiune pentru 

Incluziunea Romilor, cu contribuţia Grupului de Acţiune Comunitară înfiinţat cu 
suportul programului ROMACT, şi să sprijine adoptarea acestuia de către Consiliul 
Local;

• Să promoveze, acolo unde este relevant, integrarea conţinutului Planului |de Acţiune 
pentru Incluziunea Romilor în Strategia şi în Planul General de Dezvoltare a localităţii;

• Să urmărească implementarea Planului de Acţiune pentru IncluziuneJ Romilor, 
inclusiv a activităţilor integrate, în Strategia şi în Planul General de Dezvoltare a 
localităţii, prin alocarea de resurse locale, precum şi prin finanţare externă, inclusiv 
fonduri ale Uniunii Europene, acolo unde este relevant.

pentru a

I

Ca partea a acestui Acord, Programul ROMACT va pune la dispoziţie:

• Sprijinul unui Facilitator care va oferi formare şi coaching (mentorat) personalului 
din diferitele departamente ale primăriei pentru elaborarea, finanţarea şi 
implementarea măsurilor pentru incluziunea romilor. Facilitatorul va sprijini, de 
asemenea, dialogul şi cooperarea dintre localitate şi comunitatea de romi;

The ROMACTProgramme is implemenied in municipalities in severa! cotiniries. The 
ROMACTprocess of around 20 months involves four steps: commitmenl, agreemeni on needs 
and plâns, design of actions and projects, funding, implemenlation and monitoring. Additionai 
information can be found on hna://coe-romact.ore/

ROBliTill
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CQUNCIl OF EUROPE
Co^tiindcd and implemcnted 
by the Council of EuropeCo-futidcd 

by the European Union

EUROPEAN UNION CONSEIL OE lEUROPE

. Acolo unde este necesar, expertiză tehnică prin intermediul unor experţi de 

specialitate.

Zalau
Data

Strasbourg 
Data 20/04/2023

Ciunt Ionel
Zalau
Primar

Eleni Tsetsekou
Şeful de Divizie al Echipei Sprijin 

pentru Romi şi Travellers a 
Consiliului Europei

!

The ROMACTProgramme is implemented in municipalities in severai countries. The 
ROMACTprocese ofaround 20 months involves faur sleps: commitment, agreement on needs 
and plâns, design ofactions andprojects.funding, implementation and monitoring. Additional 
infarmation^can be faund on http://coe-romacl.ore/
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DmiîCŢIA DE ASISTENŢA SOCIALĂ ZALĂU
4S001fi-Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr.4-d, Judeţul Sălaj 

Fax.(40)2dD/6325d7Tel.(40)26DyBâl7ffl CF149928SS 
e-mail: office@daszalau.roWWW.daszalau.ro

Serviciul Management Strategii, Proiecte, Monitorizare 

Nr. 9254 din 0l05.2023 •ÎPIULZAI.ÂU ■ . 
;PRu'/;.ÂRiAMUNICIPIULUI ZALÂU
I \r, Jo lHri.:i:istrnrc

s r
l \-

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU

Către:

Având în vedere:

- Adresa nr. 6065/ 17.03.2023 prin cai'e Direcţia de Asistenţa Socială Zalău a solicitat 
încheierea unui parteneriat în cadrul Programului ROMACT, program al Comisiei 
Europene şi al Consiliului Europei la Sti'asbourg;

- Adresa transmisă pe e-mail de către echipa naţională de sprijin ROMACT, înregistrată 
cu m-. 8652 din 24.04.2023 la Direcţia de Asistenţa Socială Zalău, cu privke la 
disponibilitatea de colaborare, având ca ataşament un Acord pentru implementarea 
Programului ROMACT în localitatea Zalău, semnat de către Şeful de Divizie al Echipei 
de Sprijin pentru Romi şi Travellers a Consiliului Europei;

A

In vederea realizării politicilor publice inclusive de dezvoltare locală, precum şi a planui'ilor 
de incluziune a comunităţilor de romi în municipiul Zalău, propunem spre analiză şi aprobare 
de către Consiliul Local al Municipiului Zalău:

- oportunitatea dezvoltării parteneriatului în cadrul Programului ROMACT, program al 
Comisiei Europene şi al Consiliului Europei la Strasbourg, prin semnarea Acordului 
pentru implementarea Programului ROMACT în localitatea Zalău (anexa prezentei), 
între reprezentantanţii legali ai U.A.T. Zalău şi ROMACT, în vederea demarării şi 
implementării eficiente a programului şi a desfaşurăiii activităţilor aferente.

Susţinem acest demers, ţinând cont de unuătoarele aspecte:

Programul ROMACT - Consolidarea voinţei politice şi a'înţelegerii incluziunii romilor la 
nivel local şi regional", este un program comun, derulat în parteneriat de către Comisia 
Europeană şi Consiliul Europei, cu sediul la Strasbourg. Programul este implementat în România 
începând cu anul 2013 şi dezvoltat pe cadrele de politici europene şi naţionale existente pentru 
incluziunea romilor.
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' Scopul Programului ROMACT este de a îmbunătăţi capacitatea autorităţilor locale de a 
realiza şi de a implementa politici şi servicii publice inclusive de dezvoltare locală, planuri şi 
proiecte pentru incluziunea romilor, bazate pe nevoile şi priorităţile concrete ale comunităţilor 

locale de romi marginalizate.

Programul este menit să ajute primăriile şi autorităţile locale în acţiunile desfăşurate în 
vederea integrării comunităţilor de romi, cooperării cu acestea în dezvoltarea de politici publice 
pentru toată populaţia, inclusiv cea de etnie romă, promovând cooperarea şi parteneriatul întie 
autorităţile publice locale şi comunităţile de romi, pe baza unor strategii de lucru comun stabilite 
şi a împărţirii proceselor şi rezultatelor.

O prioritate majoră a Programului o reprezintă facilitarea întăririi capacităţii autorităţilor 
locale'de a concepe şi implementa planuri şi proiecte de incluziune a romilor, respectiv 
ROMACT ajută la identificarea resurselor disponibile, solicitarea şi obţinerea de cofmanţare 
naţională şi europeană. Echipa ROMACT oferă expertiză managerială autorităţilor locale, ajută 
la monitorizarea şi implementarea măsurilor şi proiectelor, evaluarea impactului acestora. Prin 
urmare, realizarea proiectelor va duce, implicit, la dezvoltarea de servicii publice adresate 

întregii comunităţi locale.

Ca parte a acestui Acord, ROMACT oferă administraţiilor locale metodele şi instrumentele 
de lucru pentru a ajunge în mod efectiv la comunităţile unde trăiesc cei mai vulnerabili cetăţeni 
şi pentru a le evalua nevoile. Programul va pune la dispoziţie:

- sprijin în vederea înfiinţării grupului informai Grup de Acţiune Comunitar / cetăţenesc 
(CAG) şi al Grupului de Lucru Local (GAL) pentru Incluziunea Romilor, care să devină 
parteneri ai localităţii în facilitarea participării cetăţenilor romi în procesul de dezvoltare 
locală;

- sprijinul unui Facilitator care va oferi formare şi coaching (mentorat) personalului din 
diferite structuri ale Primăriei, Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru elaborarea, 
finanţarea şi implementarea măsurilor pentru incluziunea romilor;

r facilitorul va sprijini, de asemenea, dialogul şi cooperarea dintre localitate şi comunitatea
de romi.);
acolo unde este cazul, se va acorda expertiză tehnică prin intermediul unor experţi de 
specialitate - echipă de coordonatori de teren, facilitatori comunitari, etc.

Parteneriatul se încheie pentru o perioada de 20 luni.

Ataşăm prezentei, în anexă, Acordul pentru implementarea Programului ROMACT în 
localitatea Zalău, semnat de către Şeful de Divizie al Echipei de Sprijin pentru Romi şi 
Travellers a Consiliului Europei.

Cu consideraţie,

Director executiv "x Şef serviciu 

Focşa Rodica
o:

Băboş Dorina
LO(S r' 
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