
                   R O M Â N I A  
 

 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU 
 

O R D I N 

privind reorganizarea Biroului judeţean pentru romi din cadrul Instituţiei Prefectului 

– Judeţul Buzău 

        Având în vedere: 

       -  prevederile H.G. nr.430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului 

României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

       -  prevederile H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului 

României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru 

perioada 2015-2020 

       -  referatul nr.54/06.01.2020, al Serviciului afaceri europene, dezvoltare 

economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de 

urgenţă prin care se propune emiterea Ordinului Prefectului privind reorganizarea 

Biroului judeţean pentru romi din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău  

     În temeiul art.275 alin.(1) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare  

              Prefectul Judetului Buzău emite următorul, 
 

ORDIN : 

 

 Art.1. Se reorganizează Biroul Judeţean pentru Romi, în următoarea 

componenţă: 

- Răducanu Ana - consilier, Serviciul afaceri europene, relații internaționale,  

dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii 

publice econcentrate, situaţii de urgenţă  

- Mihaiu Mirela  - referent,   Serviciul afaceri europene, relații internaționale,  

dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii 

publice econcentrate, situaţii de urgenţă 

- Dan Liviu - consilier juridic, Serviciul afaceri europene, relații 

internaționale,  dezvoltare economică, strategii 

guvernamentale, servicii publice econcentrate, situaţii de 

urgenţă 
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Art.2.(1). Principalele responsabilităţi ale Biroului Judeţean pentru Romi, 

reorganizat potrivit art.1, sunt în domeniul organizării, planificării şi coordonării 

activităţilor pentru îndeplinirea la nivelul judeţului a obiectivelor din Strategiei 

Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome 

pentru perioada 2015-2020, aprobată prin H.G.nr. nr.18/2015. 

   (2). Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului Judeţean 

pentru Romi este prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

          Art.3. Orice alte dispoziţii contrare prezentului ordin îşi încetează 

aplicabilitatea . 

Art.4. Serviciul afaceri europene, relaţi internaţionale, dezvoltare economică, 

strategii guvernamentale, serviciilor publice deconcentrate, situaţii de urgenţă va 

duce la îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi comunicare. 

 

 

 

P R E F E C T, 

 

Leornard Dimian 

                                                                                                

                        

SUBPREFECT 

 

                                                                                                   Alecu Vasile  

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                 

 

 
                                                                                                                            Vizat  

                                                                                                                                     Control de legalitate , 

 

                                                                                                       Şef serviciu  Vasile Militaru 
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Anexă  

 

la Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.         /           2020 

 

 

 

REGULAMENT  

privind funcţionarea Biroului Judeţean pentru Romi 

 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

Art. 1. – Biroul Judeţean pentru Romi este  o structură fără personalitate 

juridică, organizată în cadrul Instituţiei  Prefectului Judeţului Buzău şi aflat în 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne. 

Art. 2. – (1) Biroul Judeţean pentru Romi îşi desfăşoară activitatea în domeniul 

organizării, planificării şi coordonării activităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor 

din Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020, aprobată prin H.G.nr. nr.18/2015. 

                (2) Activitatea Biroul Judeţean pentru Romi este coordonată din punct de 

vedere tehnic de Agenţia Naţională pentru Romi. 

 

CAPITOLUL II 

 

Atribuţii 

 

     Art. 3. – (1) Principalele atribuţii ale Biroul Judeţean pentru Romi privesc: 

a) participarea, împreună  cu reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice 

locale, ai organizaţiilor neguvernamentale ale romilor şi reprezentanţi ai 

minorităţii romilor la evaluarea principalelor nevoi ale comunităţilor de romi; 

b) monitorizarea aplicării proiectelor/programelor destinate îmbunătăţirii 

situaţiei romilor; 

c) identificarea problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor şi 

locuinţelor deţinute de romi; 

d) înaintarea de propuneri subprefectului referitoare la iniţierea de acţiuni de 

informare, prevenire şi combatere a discriminării romilor în judeţ şi de 

dezvoltare a colaborării dintre structurile administraţiei publice şi 

organizaţiile neguvernamentale ale romilor, pe bază de parteneriat; 

e) organizarea şedinţelor Grupului de Lucru Mixt; 

f) monitorizarea şi evaluarea stadiului implementării strategiei în domeniul 

îmbunătăţirii situaţiei romilor; 



g) întocmirea raportul semestrial privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din 

Strategia Guvernului de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii 

romr şi activitatea structurilor de implementare a strategiei; 

h) acordarea de sprijin şi consultanţă de specialitate serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei 

publice centrale din subordinea Guvernului care îşi au sediul în judeţ, 

autorităţilor administraţiei publice locale şi organizaţiilor neguvernamentale 

în ceea ce priveşte drepturile minorităţii romilor; 

i) acordarea de sprijin tehnic pentru organizarea la nivel local a structurilor de 

implementare a Strategiei; 

j) acordarea de sprijin şi consultanţă de specialitate experţilor locali pentru romi  

pentru evaluarea nevoile comunităţilor locale, şi întocmirii planurilor locale 

de acţiune; 

k) centralizarea planurilor locale de acţiune şi elaborarea Planului judeţean de 

măsuri pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategiei Guvernului 

României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor 

pentru perioada 2015-2020. 

l) supunerea spre analiză şi adoptare de către GLM a raportului anual de 

progres 

        Art. 4. În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Biroul Judeţean pentru Romi 

cooperează cu celelalte structuri ale instituţiei prefectului, serviciile publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale ale administraţiei publice 

centrale din subordinea Guvernului, autorităţile administraţiei publice locale, Biroul 

Regional  Brăila al Agenţiei Naţionale pentru Romi, mediatori şcolari şi sanitari, 

inspectorii pentru romi şi cadrele didactice rome, organizaţiile neguvernamentale şi 

cu reprezentanţii delegaţi de către comunităţile de romi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A  
 

                                           
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL  BUZĂU 

Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică,  

Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă  

Nr.  54 /06.01.2020 

 

                       Se aprobă, 

                                 PREFECT      

                                                                                              Leonard Dimian 

      Avizat 

 SUBPREFECT 

   Alecu Vasile             

   

REFERAT JUSTIFICATIV 

pentru emiterea Ordinului Prefectului reorganizarea Biroului judeţean pentru romi 

din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău 

 

           Subsemnata, Năstase Dorina, şef serviciu Afaceri Europene, Dezvoltare 

Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, 

având în vedere prevederile H.G. nr.430/2001 privind aprobarea Strategiei 

Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevederile H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei 

Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome 

pentru perioada 2015-2020,  propun emiterea Ordinului Prefectului Judeţului Buzău 

privind reorganizarea Biroului judeţean pentru romi din cadrul Instituţiei Prefectului 

– Judeţul Buzău din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău. 
 
 

 

 
 

 

                         

Şef serviciu 

Năstase Dorina 
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