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Activitatea desfă urată în anul 2017 s-a raportat la Planul de Măsuri al 
Judeţului Sibiu pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţi 
rome elaborat în conformitate cu prevederile Strategiei Guvernului României de 
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 
2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2015, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 21 ianuarie 2015. 

Obiectivele urmărite au fost legate de asigurarea incluziunii socio-economice şi 
culturale a cetă enilor români apar inând minorită ii rome prin implementarea 
unor politici integrate în domeniul sănătă ii, educa iei, ocupării for ei de 
muncă, locuirii, culturii, infrastructurii sociale şi ordinii publice, urmărind Planul 
Jude ean de Măsuri, elaborat în anul 2015 şi postat pe portalul web al 
Institu iei  Prefectului - Jude ul Sibiu. 
Aceste obiective au fost dezbătute în cadrul şedin elor Grupului Jude ean de 
Lucru Mixt pentru Romi, fiind tematici axate pe protejarea drepturilor şi 
libertă ilor fundamentale, urmărindu-se asigurarea pentru cetă enii romi a 
diverselor tipuri de servicii necesare, dar şi realizarea unui cadru cât mai 
flexibil de dialog, deschis tuturor actorilor implica i: institu ii ale statului, 
unitățile administrativ-teritoriale din județul Sibiu, servicii publice comunitare, 
reprezentan i ai societă ii civile, membri titulari ai grupului de lucru. 

Componența Grupului de Lucru Mixt pentru Romi Sibiu a fost actualizată prin 
următoarele ordinele prefectului: nr. 173/22.03.2017, nr. 509/02.10.2017 i 
nr. 529/11.10.2017, iar cea a Biroului Județean pentru Romi prin Ordinul 
Prefectului nr. 190/13.04.2017. 
 
În cadrul celor patru edințe ordinare, convocate în conformitate cu Ordinul 
Prefectului nr. 203/11.05.2016, principalele tematici abordate au fost 
următoarele:  
➢ Activitatea de asisten ă medicală comunitară din județul Sibiu. 



Suplimentarea posturilor de asisten i medicali comunitari 
➢ Campania de vaccinare în comunită ile de romi din jude ul Sibiu în   

trimestrul al IV-lea 2016 şi trimestrul I. 2017 
➢ Identificarea cauzelor şi problemelor legate de refuzarea imunizării la 

minori provenind din familii rome şi luarea de măsuri de înlăturare a 
acestei atitudini 

➢ Situa ia cazurilor de hepatită virală A în comunită ile de romi din jude ul 
Sibiu în semestrul al II-lea 2016 şi trimestrul I. 2017 

➢ Situa ia repartizării locurilor speciale în învă ământul liceal i profesional 
pentru elevii etnici romi.  

➢ Situa ia repartizării locurilor speciale pentru tineri de etnie romă în 
învă ământul universitar.  

➢ Recrutarea candida ilor la concursul de admitere şi cifrele de şcolarizare 
aprobate pentru sesiunea 2016 destinate cetă enilor români apar inând 
etniei rome la Academia de Poli ie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de 
Jandarmi şi şcolile militare de subofi eri jandarmi. 

➢ Recrutarea candida ilor la concursul de admitere şi cifrele de şcolarizare 
aprobate pentru sesiunea 2016 destinate cetă enilor apar inând 
minorită ilor na ionale şi etniei rome la Academia de Poli ie „Alexandru 
Ioan Cuza” şi şcolile de agen i de poli ie. 

➢ Cauze şi situa ii favorizante ale  fenomenului minorilor cerşetori. Măsuri 
de prevenire 

➢ Prezentarea rezultatelor în aplicarea Planului județean de măsuri. 
 

Ordinea de zi a celor două edințe extraordinare convocate a urmărit 
Campania de vaccinare antirujeolică în judeţul Sibiu. 
 

Subdomeniul Grup Judeţean de Lucru Mixt pentru Romi al website-ului oficial al 
Institu iei Prefectului-Jude ul Sibiu, a fost permanent actualizat oferind o serie 
de informa ii, studii etc. prezentând actualizarea săptămânală a locurilor de 
muncă vacante, pentru absolven i de şcoală generală, şcoală generală 
incompletă sau fără studii. 
 
Din partea Instituției Prefectului-Județul Sibiu au fost transmise informări 
privind acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice, alocate de la 
bugetul de stat prevăzute la capitolul ”Transferuri interne”, finan ări 
nerambursabile din fonduri publice şi grant-uri pentru proiecte nonprofit de 
interes general având obiective specifice pentru domeniul cultură, sport, 
tineret, drepturile omului. Obiectivul acestor acțiuni a fost o bună promovare, 
valorificare şi vizualizare a patrimoniului cultural material şi imaterial 
apar inând minorită ii rome, în elegerea şi cooperarea în spiritul respectului 
pentru drepturile omului, democra iei, toleran ei şi solidarită ii. 
 
Planuri locale de măsuri, elaborate în consonan ă cu necesarul local şi Planul 
jude ean de măsuri, există în municipiile Sibiu şi Mediaş, oraşele Agnita, Avrig, 
Miercurea Sibiului şi Tălmaciu, precum şi în comunele Bazna, Dârlos, 
Merghindeal, Micăsasa, Mihăileni, Răşinari, Slimnic, Şura Mare, Şura Mică, 
Târnava. 
 



În celelalte unită i administrativ-teritoriale, fie nu sunt etnici romi, fie aceştia 
sunt integra i în comunitatea locală, neimpunându-se măsuri speciale. 

Grupuri de Ini iativă Locală/Grupuri Locale de Lucru nu au fost constituite în 
anul analizat.  
Explica ia rezidă în faptul că, în conformitate cu prevederile H.G. 18/2015 
înfiin area Grupului Local de Lucru se face la ini iativa comunită ii locale a 
cetă enilor romi care înaintează această propunere consiliului local, iar aceste 
comunită i nu au considerat oportună această prevedere. 

Atribu iile legate de realizarea prevederilor H.G. 18/2015 sunt realizate de 141 
de func ionari publici, personal comunitar, mediatori şcolari la nivelul U.A.T.-
urilor, împreună cu func ionari ai prefecturii, institu iilor deconcentrate şi ai 
structurilor de ordine publică desemna i prin ordin de prefect.  
Începând cu 1.august 2017, Primăria comunei Iacobeni a angajat un expert 
local pentru probleme romilor, funcție contractuală, acesta până la data 
elaborării prezentului raport nu a întocmit un Plan local de măsuri. 
 
Dificultă i în aplicarea obiectivelor strategiei, în măsura în care acest lucru se 
impune la nivelul jude ului Sibiu, rezultă din faptul că, legisla ia nu permite 
colectarea datelor dezagregate etnic, iar autodeclararea cetă enilor români de 
etnie romă cunoaşte o fluctua ie, de la Recensământul Popula iei şi Locuin elor 
2011, la diverse alte situa ii/raportări. 
Potrivit dispozi iilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 677/21.11.2001 pentru 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, 
serviciile publice comunitare de eviden ă a persoanelor nu prelucrează date cu 
caracter personal legate de originea rasială sau etnică. 
 

 

 

 

I. S N TATE 
 
 
Măsurile întreprinse de Direc ia de Sănătate Publică a Jude ului Sibiu în 
perioada pentru care se face raportarea sunt: 

 
Obiectiv 1. Îmbunătăţirea accesului cetăţenilor aparţinând minorităţii rome la servicii de sănătate de 
bază, preventive şi curative, integrate şi de calitate 
Direcţia de acţiune 1.1: Dezvoltarea reţelei de servicii de sănătate de bază şi promovarea asigurării de 
servicii integrate în domeniile protecţiei sociale, educaţiei şi sănătăţii la nivel comunitar 
 
Măsura 1.1.1. Evaluarea periodică a func ionării asisten ei medicale comunitare integrate din jude ul Sibiu 
conform metodologiei MS şi planului de monitorizare şi evaluare 
Alte instituţii implicate în realizare: Institu ia Prefectului – Jude ul Sibiu - Grup jude ean de lucru mixt pentru 
romi, ANR, CJ, APL, ONG 
 
a. Îndrumarea tehnică şi metodologică a activităţii de asistenţă medicală comunitară integrată la nivel 
judeţean, monitorizarea şi evaluarea activităţii personalului comunitar. 



▪ Nr. şedin e de lucru cu personalul comunitar = 6 ( edin e lunare: 09.01.2017, 07.02.2017, 07.03.2017, 
04.04.2017, 09.05.2017 i 06.06.2017). 

▪ Număr instructaje ale personalului comunitar = 22 inclusiv distribuirea de materiale de educa ie pentru 
sănătate (broşuri, pliante, afişe) în vederea diseminării informa iilor în comunită ile asistate. 

▪ 78 Instructaje privind completarea noilor formulare de raportare conform programului AMC on-line al 
Ministerului Sănătă ii 

▪ Cursuri de perfec ionare pentru asisten i medicali comunitari cu participarea facultativă a mediatorilor 
sanitari (09.05.2017): 
- Curs de perfec ionare: ”Diagnosticul comunității”. 
- Curs de perfec ionare ”Programe de analiză și intervenție în comunitate”. 

Furnizori (personal comunitar): 

▪ În semestrul II 2017, în jude ul Sibiu, erau 80 posturi de personal comunitar distribuite pe 44 unită i 
administrativ-teritoriale (68,75% din totalul unităților administrativ-teritoriale din județul Sibiu) respectiv, 
50 posturi de asisten i medicali comunitari (62,50%) i 30 posturi de mediatori sanitari (37,50%).  

▪ Din totalul de 80 posturi de personal comunitar existente, au fost activi în perioada analizată un număr 
total de 66 angaja i după cum urmează: 
- 48 asisten i medicali comunitari restul de 2 asisten i medicali comunitari fiind inactivi: 1 în concediu 

fără plată pe o perioadă de 1 an i 1 pensionat. 

- 24 mediatori sanitari restul 6 mediatori sanitari fiind inactivi: 1 în concediu fără plată, 3 în concediu de 
îngrijire copil până la 2 ani i 2 posturi vacantate (concursuri de ocupare posturi vacante în 
desfășurare). 

 
b. Eficientizarea măsurilor ce vizează accesul la servicii de sănătate comunitare a populaţiei 
vulnerabile: 
▪ S-a colaborat cu un număr de 44 autorită i ale administra iei publice locale care au angajat personal 

comunitar (68,75% din total UAT jude  Sibiu): Agnita, Alma, Altina, Apoldu de Jos, Arpasu de Jos, Atel, 
Avrig, Blăjel, Bradeni, Bruiu, Cartisoara, Chirpar, Cirta, Dirlos, Dumbraveni, Gura Riului, Hoghilag, 
Iacobeni, Jina, Laslea, Loamnes, Medias, Merghindeal, Miercurea Sibiului, Mihaileni, Nocrich, Ocna 
Sibiului, Pauca, Porumbacu de Jos, Racovita, Rasinari, Rosia, Sadu, Saliste, Seica Mare, Selimbar, Sibiu, 
Sura Mica, Talmaciu, Tirnava, Turnu Rosu, Valea Viilor, Vurpar 

▪ S-a colaborat cu un număr de 15 autorită i ale administra iei publice locale care au solicitat înfiin area i 
finan area de posturi de asistent medical comunitar: Comuna Al îna, Comuna Axente Sever, Comuna 
Brădeni, Ora  Cop a Mică, Comuna Iacobeni, Comuna Laslea, Comuna Ludo , Comuna Mo na, Comuna 
Orlat, Comuna Ră inari, Comuna Ro ia, Comuna eica Mare, Comuna Slimnic, Ora  Săli te, Comuna 
Tili ca i 2 primării care au solicitat înfiin area i finan atare de posturi de mediator sanitar: Comuna 
Mo na i Comuna Jina. 

▪ S-a colaborat cu 3 primării care au avut posturi de personal vacante sau temporar vacante pentru 
angajarea de personal comunitar: eica Mare (1 post de asistent medical comunitar pe durată 
nedeterminată) , Săli te (1 post de asistent medical comunitar pe durată determinată) i Jina (1 post de 
mediator sanitar pe durată nedeterminată). 

▪ 20.03.2017 - Centralizat i transmis la 44 primării care au angajat personal comunitar informare privind 4 
fondurile alocate de la bugetul de stat pe anul 2017 pentru finan area activita ii de asisten ă medicală 
comunitară în conformitate cu prevederile legale. 

Beneficiari: 
▪ În semestrul I 2017, numărul de beneficiari de asisten ă medicală comunitară a fost de 54.490 persoane. 

Ponderea beneficiarilor de servicii de asisten ă medicală comunitară din total popula ie jude  Sibiu a fost 
de 11,74%.  

 
Analize i studii de cecetare: 
a. Studiu privind accesului populaţiei generale din judeţul Sibiu la serviciile publice de sănătate – 
culegerea datelor datelor 
b. Analiza serviciilor de asistenţă medicală comunitară pe anul 2017: 



▪ Realizat i prezentat, în colaborare cu reprezentantul Institu iei Prefectului – Jude  Sibiu, lucrarea 
”Contribuția mediatorilor sanitari din județul Sibiu în facilitarea accesului persoanelor de etnie romă la 
serviciile de sănătate publică în perioada 01.01.2017-22.03.2017” la masa rotundă cu tema: ”Rolul 
mediatorului sanitar în facilitarea accesului persoanelor de etnie romă la serviciile de sănătate publică” 
organizată de Agen ia Na ională pentru Romi structura Regională Centru - 28.03.2017, Alba Iulia. 

▪ Realizat lucrarea: ”Asistența Medicală Comunitară din județul Sibiu în trimestrul I 2017” care a fost 
prezentată în data de 23.05.2017 în cadrul edin ei Grupului de Lucru Mixt pentru Romi din cadrul 
Institu iei Prefectului – Jude  Sibiu. 

▪ Analiza activită ii de asisten ă medicală comunitară pe anul 2017:  
- preluat rapoartele de activitate ale personalului comunitar pe 6 luni ale anului 2017; 
- preluat, (în format electronic din aplica ia on-line Program AMC), datele privind popula ia asistată şi 

serviciile furnizate de către asisten ii medicali comunitari i mediatorii sanitari pe semstrul I 2017;  
- elaborat rapoarte de centralizare a datelor. 

 
▪ Studiu privind starea de sănătate a populaţiei din judeţul Sibiu: culegerea i prelucrarea datelor pe 10 

ani (perioada 2007-2016) puse la dispozi ie de compartimentul Statistică i Informatică Medicală. 
 
Indicatori de performanță: 
 
Complean a la standarde  

a. Număr  furnizori servicii comunitare care raportează conform standardelor 72 
b. Pondere furnizori servicii comunitare care raportează conform standardelor 100% 

Acoperirea cu servicii de asisten ă medicală comunitară a popula iei  
a. Număr total popula ie jude  Sibiu 464319 
b. Număr total beneficiari de servicii de asisten ă medicală comunitară 105928 

- Număr gravide 2415 
- Număr copii sub 5 ani 9157 
- Număr beneficiari romi 24730 

c. Procentul de acoperire a popula iei cu servicii de asisten ă medicală comunitară 11,74% 
Număr personal comunitar angajat 

a. Total 78 
b. Asisten i medicali comunitari  50 
c. Mediatori sanitari romi  28 

Beneficiari romi pe semestrul I 2017 
a. Număr 24730 
b. Pondere din total 0,23% 

 
Observații: 
▪ Din totalul de 80 posturi de personal comunitar existente, au fost activi în perioada analizată un număr 

total de 66 angaja i după cum urmează: 
- 48 asisten i medicali comunitari restul de 2 asisten i medicali comunitari fiind inactivi: 1 în concediu 

fără plată pe o perioadă de 1 an i 1 pensionat. 

- 24 mediatori sanitari restul 6 mediatori sanitari fiind inactivi: 1 în concediu fără plată, 3 în concediu de 
îngrijire copil până la 2 ani i 2 posturi vacantate (concursuri de ocupare posturi vacante în 
desfășurare). 

 
Rezultate așteptate: 
- Plan de monitorizare şi evaluare 
- Complean ă la standardele metodologice a serviciilor de asisten ă medicală comunitară 
- 3 rapoarte anuale a asisten ei medicale comunitare integrate din jude ul Sibiu (2016, 2018, 2020) 
 



 
Măsura 1.1.2. Înfiin area/ Extinderea la nivel jude ean a re elei de centre comunitare care furnizează servicii 
de bază integrate 
Alte instituţii implicate în realizare: Institu ia Prefectului – Jude ul Sibiu - Grup jude ean de lucru mixt pentru 
romi, ANR, CJ, APL, ONG 
▪ Număr asisten i medicali comunitari monitoriza i şi evalua i = 50; 
▪ Număr mediatori sanitari monitoriza i şi evalua i = 28; 
▪ Comunită i beneficiare, total = 143, din care: 

- 12 comunităţi urbane: Municipiul Sibiu – Cartiere: Turnişor, Terezian, Guşteri a, Oraşul de Jos, Viile 
Sibiului; Municipiul Mediaş, Oraşe – Agnita, Avrig, Dumbrăveni, Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului, 
Tălmaciu; 

- 131 comunităţi rurale: Ruja, Coves, Alma, Smig, Giaca , Al îna, Beneşti, Ghijasa de Sus, Apoldu de 
Jos, Sîngătin, Arpaşu de Jos, Arpaşu de Sus, Nou Român, A el, Dupus, Bradu, Glîmboaca, Mâr a, 
Săcădate, Blăjel, Păucea, Romane ti, Brădeni, Retiş, eline, Bruiu, Gherdeal, Somartin, Cîr işoara, 
Chirpăr, Săsău , Vard, Veseud, Cîr a, Poieni a, Dîrlos, Curciu, Valea Lungă, Ernea, Saroş pe Tîrnave, 
Gura Rîului, Hoghilag, Prod, Valchid, Iacobeni, Movile, Netus, Noistat, Stejări u, Jina, Laslea, Flore ti, 
Malincrav, Noul Săsesc, Roandola, Loamne , Alămor, Armeni, Ha ag, Mândra, Sadinca, Ighi u Nou, 
Merghindeal, Dealul Frumos, Apoldu de Sus, Dobîrca, Mihăileni, Meti , Moarda , Răvă el, Salcău, 
Nocrich, Fofeldea, Ghijasa de Jos, Hosman, ichindeal, Topîrcea, Păuca, Bogatu Român, Bro teni, 
Presaca, Porumbacu de Jos, Porumbacu de Sus, Sărata, Scorei, Colun, Racovi a, Sebeşul de Sus, 
Răşinari, Prislop, Ro ia, Ca ol , Cornă el, Daia, Nou, Nucet, Sadu, Tocile, Aciliu, Amna , Crin , 
Fântânele, Gale , Mag, Săcel, Sibiel, Vale, eica Mare, Boarta, Buia, Mighindoala, Peti , Stenea, 

elimbăr, Bungard, Ve tem, Mohu, Păltini , Şura Mică, Rusciori, Colonia Tălmaciu, Tălmăcel, Tîrnava, 
Turnu Roşu, Sebeşul de Jos, Valea Viilor, Motis, Vurpăr. 

 
Indicatori de performanță:  

a. Număr centre comunitare construite 0 
b. Număr centre comunitare reabilitate 0 

 
Rezultate așteptate: Centre comunitare care furnizează servicii medico-sociale de bază integrate 
Măsura 1.1.3. Colaborare la elaborarea de instrumente de lucru în sistem integrat, ghiduri şi protocoale de 
practică pentru dezvoltarea capacită ii institu ionale a furnizorilor de servicii de sănătate la nivel comunitar 
Alte instituţii implicate în realizare: Institu ia Prefectului – Jude ul Sibiu - Grup jude ean de lucru mixt pentru 
romi, ANR, CJ, APL, ONG 
Indicatori de performanță: Număr colaborări la elaborarea de instrumente de lucru în sistem integrat, ghiduri 
şi protocoale de practică 
Rezultate așteptate: Instrumente de lucru în sistem integrat, ghiduri şi protocoale de practică definite 
 
Măsura 1.1.4. Implicare în instruirea şi formarea furnizorilor de servicii de sănătate la nivel comunitar din 
jude ul Sibiu 
Alte instituţii implicate în realizare: Institu ia Prefectului – Jude ul Sibiu - Grup jude ean de lucru mixt pentru 
romi, ANR, CJ, APL, ONG 
Indicatori de performanță: Număr şi procent (%) furnizori de servicii de bază comunitare din jude ul Sibiu 
instrui i (din total angaja i) 

a. Număr furnizori de servicii de bază comunitare din jude ul Sibiu (activi) 72 
b. Număr furnizori de servicii de bază comunitare din jude ul Sibiu instrui i (activi) 72 
c. Pondere furnizori de servicii de bază comunitare din jude ul Sibiu instrui i din total 

furnizori de servicii de bază comunitare 
100% 

 

▪ Instructaje ale personalului comunitar: 
- 3 Instructaje privind prevenirea i controlul rujeolei; atitudinea asistentului medical comunitar i a 



mediatorului sanitar în cazurile de rujeolă din comunită ile asistate – invita i reprezentan i ai 
Compartimentului de Supraveghere Epidemiologică i Control Boli Transmisibile; 

- 1 instructaj privind monitorizarea beneficiarilor cu hipertensiune arterială. Măsuri specifice de luat în 
comunitate de către asistentul medical comunitar i mediatorul sanitar, în limita competen elor.  

- 1 instructaj privind prevenirea obezită ii. Monitorizarea beneficiarilor cu obezitate i prevenirea 
complica iilor acestei afec iuni.  

- 1 instructaj privind prevenirea i combaterea cancerului de sân. Autoexaminarea sânilor i măsuri 
specifice de luat în comunitate de către asistentul medical comunitar i mediatorul sanitar, în limita 
competen elor. 

- 1 instructaj privind prevenirea i combaterea efectelor consumului de tutun. (Ziua Mondială Antifumat 
– 31 mai). Măsuri specifice de luat în comunitate de către asistentul medical comunitar i mediatorul 
sanitar, în limita competen elor. Invitat reprezentant al Compartimentului de Evaluare i Promovare a 
Sănătă ii, (DSPJ Sibiu). 

- 15 Instructaje colective i individuale privind completarea noilor formulare de raportare conform 
programului AMC on-line al Ministerului Sănătă ii. 

- Distribuirea de materiale de educa ie pentru sănătate (broşuri, pliante, afişe) în vederea diseminării 
informa iilor în comunită ile asistate. 

▪ Cursuri de perfec ionare pentru asisten i medicali comunitari cu participarea facultativă a mediatorilor sanitari 
(09.05.2017): 

- Curs de perfec ionare: ”Diagnosticul comunității”. 
- Curs de perfec ionare ”Programe de analiză și intervenție în comunitate”. 

 
Rezultate așteptate: Furnizori de servicii comunitare de bază din jude ul Sibiu instrui i şi/sau forma i conform 
ghidurilor şi procedurilor definite 
 
 
Măsura 1.1.5. Angajarea cu prioritate în comunită ile de romi rurale din jude ul Sibiu a asistentului medical 
comunitar rom şi a mediatorului sanitar 
Alte instituţii implicate în realizare: Institu ia Prefectului – Jude ul Sibiu - Grup jude ean de lucru mixt pentru 
romi, ANR, CJ, APL, ONG 
Indicatori de performanță: 

a. Nr. comunită i rurale acoperite cu asisten i medicali comunitari (din total 
comunită i cu AMC) 

101 

b. Pondere (%) comunită i rurale acoperite cu asisten i medicali comunitari (din 
total comunită i cu AMC) 

70,62% 

c. Nr. comunită i rurale acoperite cu mediatori sanitari (din total comunită i) 30 
d. Pondere (%) comunită i rurale acoperite cu mediatori sanitari (din total 

comunită i) 
20,97% 

Observații: sunt comunități rurale în care lucrează asistenți medicali comunitari plus mediatori sanitari. 
 
▪ S-a primit de la 15 primării solicitări de suplimentare i finan are a 15 noi posturi de personal comunitar. S-

S-au transmis către Ministerul Sănătă ii 2 adrese cu solicitări de aprobare. 
▪ Participare ca reprezentant DSPJ Sibiu în 2 comisii de concurs de ocupare post de asistent medical 

comunitar:  
- 06.04.2017 – Concurs OP temporar vacant ora  Săli te, 1 candidat, ocupat post 1 AMC pe durată 

determinată; 
- 22.06.2017 – Concurs OP comuna eica Mare, 3 candida i, ocupat post 1 AMC (pensionar cumul cu 

pensie); 
 
Rezultate așteptate:  
- Creşterea numărului de asisten i medicali romi angaja i în jude ul Sibiu 
- Creşterea numărului de mediatori sanitari angaja i angaja i în jude ul Sibiu 
 



Măsura 1.1.6. Colaborare la informarea tinerilor romi privind programele de burse pentru accesul acestora la 
cursuri postliceale şi universitare din domeniul serviciilor de sănătate 
Alte instituţii implicate în realizare: Institu ia Prefectului – Jude ul Sibiu - Grup jude ean de lucru mixt pentru 
romi, Unită i de învă ământ medical, ANR, CJ, IŞJ, APL, ONG 
Indicatori de performanță: 

a. Nr. tineri romi informa i 0 
b. Nr. tineri romi informa i care beneficiază de programele de burse 0 
c. Pondere (%) tineri romi informa i care beneficiază de programele de burse 0 

 
Rezultate așteptate:  
- Creşterea accesului la informa ii a tinerilor romi 
- Creşterea numărului de tineri romi care beneficiază de programe de burse pentru cursuri în domeniul sanitar 
 
 
Direcţia de acţiune 1.2: Creşterea ponderii populaţiei rome care are acces la servicii de sănătate de 
bază 
Măsura 1.2.1. Consilierea popula iei rome asupra dreptului la pachetul minimal de servicii de sănătate pentru 
persoanele care nu sunt incluse în sistemul asigurărilor sociale de sănătate 
Alte instituţii implicate în realizare: CJAS, medici de familie, ANR, CJ, APL, ONG 
Indicatori de performanță: Persoane apar inând minorită ii rome informate (indicator dezagregat pe judeţe, 
pe tipuri de comunităţi/grupuri) 

Persoane apar inând minorită ii rome  
a. Număr total romi jude  17946 
b. Pondere romi informa i din total romi 52,45% 
c. Număr total romi urban 5685 
d. Pondere romi informa i din total urban 36,25% 
e. Număr total romi rural 12261 
f. Pondere romi informa i din total rural 59,95% 

Observații: Nr. total romi din județ din care pe medii de rezidență reprezintă nr. populație de etnie romă conform Recensământului 
din anul 2011 (romi autoidentificați). Populația de etnie romă informată reprezintă romi aflați în evidența personalului comunitar 
(romi autoidentificați plus romi heteroidentificați) 
 
Rezultate așteptate: Creşterea numărului de persoane rome informate (pe tipuri de comunită i/ grupuri) 
 
 
Măsura 1.2.2. Înscrierea popula iei rome pe listele medicilor de familie 
Alte instituţii implicate în realizare: CJAS, medici de familie, ANR, CJ, APL, ONG 
Indicatori de performanță: 
Persoane apar inând minorită ii rome cu calitate de asigurat de sănătate din total asigura i/jude  
(beneficiari de servicii de asistență medicală comunitară) 

a. Total asigura i 48547 
b. Număr romi asigura i 13810 
c. Pondere romi asigura i din total asigura i 28,45% 

Persoane apar inând minorită ii rome cu minimum 1 vizită la medicul de familie pe an 
a. Număr 14537 
b. Pondere 100% 

Observații: Datele completate în tabelul de mai sus sunt valabile numai pentru beneficiarii romi de servicii de asistență medicală 
comunitară. Medicii de familie nu au situații ale pacienților pe etnii (se consideră discriminare). 
 
Rezultate așteptate: Creşterea numărului de persoane rome cu minimum o vizită la medicul de familie pe an 
 
 
Măsura 1.2.3. Monitorizarea accesului popula iei rome neasigurate la pachetul minimal de servicii de sănătate 



Alte instituţii implicate în realizare: CJAS, medici de familie, ANR, CJ, APL, ONG 
Indicatori de performanță: 

Popula ie romă neasigurată beneficiară de servicii de sănătate) 
a. Număr 727 
b. Pondere 100% 

*Observații: Datele completate în tabelul de mai sus sunt valabile numai pentru beneficiarii romi de servicii de asistență medicală 
comunitară. Medicii de familie nu au situații ale pacienților pe etnii (se consideră discriminare). 
 
Rezultate așteptate: Creşterea numărului de persoane rome neasigurate beneficiare de servicii de sănătate 
 
 
Obiectiv 2. Reducerea riscurilor şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate modelelor de mortalitate şi 
morbiditate prevalente  în rândul populaţiei rome 
 
Direcţia de acţiune 2.1: Reducerea incidenţei bolilor transmisibile şi netransmisibile în rândul 
populaţiei rome 
 
Măsura 2.1.1. Creşterea acoperirii vaccinale la copiii din categoriile vulnerabile, inclusiv romi 
Alte instituţii implicate în realizare: CJ, APL, medici de familie, ANR, ONG 
Indicator de performanță: Acoperire vaccinală 

a. Procent de acoperire vaccinală la copil (conform JAF) 93,40% 
b. Număr mame rome informate asupra campaniilor de imunizare 4256 
c. Pondere mame rome informate asupra campaniilor de imunizare 100% 

*Observații: Datele completate în tabelul de mai sus sunt valabile pentru beneficiarii romi de servicii de asistență medicală 
comunitară. 
 

Nr 
crt. 

Ac iunea 
Unitate de 

măsură 

Realizat 
în Sem. I 

2017 

1 
Preluarea şi, după caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului 
central. 

Nr. transporturi 
vaccin 

5   

2 Depozitarea, distribuirea i, după caz, transportul vaccinurilor către 
furnizorii de servicii medicale 

Nr. doze vaccin 
distribuite 

18109 

3 
Supervizează realizarea catagrafiilor, estimarea cantită ilor de vaccinuri 
necesare şi utilizarea eficientă a vaccinurilor solicitate şi repartizate 

Nr. fise evaluate 2040 

4 
Instruirea personalului medical vaccinator şi a mediatorilor sanitari, 
trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, cu privire la modul de realizare 
şi raportare a vaccinărilor 

Nr. instruiri 103 

5 
Verificarea condi iilor de păstrare a vaccinurilor, modul de administrare 
a acestora în condi ii de siguran ă maximă la nivelul furnizorilor de 
servicii medicale, înregistrarea şi raportareavaccinărilor  

Nr. controale 61 

6 

Identificarea comunită ilor cu acoperire vaccinală suboptimală, 
dispunerea şi organizarea de campanii suplimentare de vaccinare 
pentru recuperarea restan ierilor prin intermediul medicilor de familie şi 
cu sprijinul asisten ilor comunitari şi al mediatorilor sanitari 

Nr. campanii 6 

Nr. comunitati 54 

7 
Asigurarea func ionarii sistemului de supraveghere a reac iilor adverse 
postvaccinale indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate 

Nr. cazuri RAPI 
inregistrate şi 
investigate 

0 

8 
Verificarea şi validarea înregistrării corecte şi complete a vaccinărilor în 
RENV 

Nr. verificari 892 

9 
Realizarea ac iunilor de estimare a acoperirii vaccinale, bianual, 
conform metodologiei unice; raportarea datelor privind acoperirile 
vaccinale conform metodologiei 

Nr. Anchete 230 



Nr 
crt. 

Ac iunea 
Unitate de 

măsură 

Realizat 
în Sem. I 

2017 

10 
Raportarea lunară a stocurilor de vaccinuri la Institutul Na ional de 
Sănătate Publică 

Nr. raportari 6   

*Observații: Datele completate în tabelul de mai sus sunt valabile pentru toată populația județului Sibiu 
 
Rezultate așteptate: Creşterea numărului de copii vaccina i 
 
Măsura 2.1.2. Implementarea de programe privind preven ia primară şi depistarea precoce a bolilor cronice 
prevalente în cazul popula iei rome 
Alte instituţii implicate în realizare: CJ, APL, medici de familie, ANR, ONG 
Indicatori de performanță: 

a. Nr. pacien i romi cu HTA, DZ, BPOC, monitoriza i în asisten a medicală 
primară conform ghidurilor practică 

În lucru 

b. Pondere (%) pacien i romi cu HTA, DZ, BPOC, monitoriza i în asisten a 
medicală primară conform ghidurilor practică din total pacien i  

În lucru 

Rezultate așteptate: Programe de preven ie primară şi depistare precoce a bolilor cronice prevalente în cazul 
popula iei rome, implementate în jude ul Sibiu 
 
 
Măsura 2.1.3. Implementarea de programe de prevenire a bolilor transmisibile, în special tuberculoză şi 
HIV/SIDA 
Alte instituţii implicate în realizare: Furnizori de servicii de sănătate, CJ, APL, medici de familie, ANR, ONG 
Indicatori de performanță: 

a. Nr. popula ie romă beneficiară de programe de prevenire a bolilor 
transmisibile 

14537 

b. Pondere (%) popula ie romă beneficiară de programe de prevenire a bolilor 
transmisibile din total popula ie 

3,63% 

 
Rezultate așteptate: Programe de prevenire a bolilor transmisibile, în special tuberculoză şi HIV/SIDA 
adresate comunită ilor de romi, implementate în jude ul Sibiu: 
1. Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare 
Obiectiv: Depistarea precoce şi asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile în vederea 
implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora. 
 

Nr 
crt. 

AC IUNEA Unitate de măsură 
Realizat în 

Sem. I 
2017 

1 

Supravegherea bolilor transmisibile prevăzute în 
reglementările legale în vigoare prin culegerea, 
validarea, analiza, interpretarea şi raportarea datelor 
epidemiologice în conformitate cu legisla ia în vigoare 

Nr. fişe unice de raportare 
validate, analizate şi 
supervizate 

670 

2 

Instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control 
a focarului de boală transmisibilă, inclusiv focare de 
tuberculoza cu mai mult de 3 cazuri: efectuarea 
anchetei epidemiologice, depistarea contac ilor / 
popula iei la risc, recoltarea probelor biologice, 
efectuarea tratamentului profilactic, conform 
metodologiilor specifice de supraveghere, notificarea şi 
raportarea, efectuarea dezinfec iei în colaborare cu 
re eaua de asisten ă primară 

Nr. focare 16 

Nr. vaccinari realizate de 
medici de familie - 
antihepatita A 

126 



 
 
2. Programul național de supraveghere și control al infecției HIV 
Obiective:  

- Reducerea răspândirii infec iei HIV prin depistarea precoce a persoanelor infectate în rândul celor cu 
comportament la risc pentru infec ia HIV precum i prin depistarea precoce a persoanelor infectate 
HIV simptomatice;  

- Reducerea morbidită ii asociate cu infec ia HIV prin asigurarea tratamentului bolnavilor cu infec ie 
HIV/SIDA 

Nr 
crt. 

Acțiunea Unitate de măsură 
Realizat în Sem. I 

2017 

1 Asigurarea testării HIV a femeilor gravide 

Nr. total gravide testate  1689 
Nr. gravide testate ELISA 122 
Nr. teste pozitive 1 
Nr. gravide testate cu test rapid 1567 

2 

Asigurarea testării HIV pentru depistarea 
infec iei HIV/SIDA în popula ie, în grupele 
de risc, la alte categorii şi în scop 
diagnostic (pentru unită i medicale care nu 
au posibilitatea de testare HIV), conform 
metodologiei 

Nr. persoane testate HIV din 
grupele la risc  

107 

Nr. teste pozitive 7 

3 
Monitorizarea si evaluarea la nivel 
judetean a Subprogramului de 
supraveghere a infectiei HIV / SIDA 

Primirea fiselor de declarare si 
supraveghere a infectiei HIV/SIDA, 
analiza si supervizarea acestora si 
transmiterea la Centrul Regional 
Mures; 

6 

Primirea rapoartelor de testare HIV 
de la toate laboratoarele din judet, 
analiza si centralizarea acestora si 
transmiterea la CNLAS Matei Bals; 

6 

Analiza rapoartelor de testare si 
consiliere ale Centrului de consiliere 
si testare HIV 

6 

 
3. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei 
Obiective:  

- Reducerea prevalen ei şi a mortalită ii TB; 
- Men inerea unei rate de depistare a cazurilor noi de TB pulmonară pozitivă la microscopie; 
- Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză; 
- Men inerea ratei de succes terapeutic la cazurile noi pozitive de TB pulmonară. 

Nr 
crt. 

Acțiunea Unitate de măsură 
Realizat în Sem. I 

2017 
1 Supravegherea epidemiologica si controlul Primirea si analiza listei nominale a 11 

3 

Organizarea de instruiri ale personalului medico-sanitar 
şi ale mediatorilor sanitari cu privire la prevenirea, 
depistarea, raportarea şi controlul bolilor transmisibile, 
precum şi cu privire la vaccinarea popula iei din grupele 
expuse la risc 

Nr. instruiri 43 

4 
Depistarea, verificarea şi raportarea alertelor na ionale, 
participarea la verificarea alertelor interna ionale şi 
asigurarea răspunsului rapid 

Nr. alerte 6 



Nr 
crt. 

Acțiunea Unitate de măsură 
Realizat în Sem. I 

2017 
focarelor de tuberculoza bolnavilor BAAR pozitivi la 

microscopie 

2 

Efectuează, în cadrul subprogramului de 
prevenire şi control al infec iei cu HIV, 
testarea HIV pentru pacien ii confirma i cu 
tuberculoză 

Nr. persoane testate 25 

3 
Monitorizează la nivel jude ean derularea 
programului, în colaborare cu medicul 
coordonator jude ean TB. 

Nr. controale 8 

 
4. Programul național de supraveghere și control al infecțiilor  nosocomiale și monitorizare a utilizării 
antibioticelor și a antibiotico-rezistenței 
Obiectiv general: Creşterea calită ii serviciilor medicale în unită ile sanitare cu paturi prin reducerea riscului de 
a dezvolta o infec ie nosocomială. 
Nr 
crt. 

AC IUNEA Unitate de măsură 
Realizat în Sem. 

I 2017 

1 
Centralizarea, verificarea, validarea datelor din fişele 
primite şi raportarea la ISP regional i CNSCBT. 

Nr. fişe IN 312 

Nr. raportări 6 

 
 
Măsura 2.1.4. Dezvoltarea de parteneriate între DSPJ Sibiu, autorită i publice locale şi societatea civilă în 
domeniul promovării sănătă ii şi implementarea de programe şi proiecte în acest domeniu 
Alte instituţii implicate în realizare: CJ, APL, ANR, ONG 
 
▪ Realizat și prezentat, în colaborare cu reprezentantul Instituției Prefectului – Județ Sibiu, 

lucrarea ”Contribuția mediatorilor sanitari din județul Sibiu în facilitarea accesului persoanelor de etnie 
romă la serviciile de sănătate publică în perioada 01.01.2017-22.03.2017” la masa rotundă cu tema: 
”Rolul mediatorului sanitar în facilitarea accesului persoanelor de etnie romă la serviciile de sănătate 
publică” organizată de Agen ia Na ională pentru Romi structura Regională Centru - 28.03.2017, Alba 
Iulia. 

▪ Realizat lucrarea: ”Asistența Medicală Comunitară din județul Sibiu în trimestrul I 2017” care a fost 
prezentată în data de 23.05.2017 în cadrul edin ei Grupului de Lucru Mixt pentru Romi din cadrul 
Institu iei Prefectului – Jude  Sibiu. 

 
Indicatori de performanţă: Număr și pondere (%) popula ie romă beneficiară de programe de promovare a 
unui stil de via ă sănătos 
 

a. Număr popula ie romă beneficiară de programe de promovare a unui stil de via ă sănătos 14537 
b. Pondere popula ie romă beneficiară de programe de promovare a unui stil de via ă sănătos 3,63% 

 
Rezultate așteptate: Programe de promovare a unui stil de via ă sănătos (campanii) adresate comunită ilor 
de romi, implementate în jude ul Sibiu 
 
a. Activită i desfă urate de DSPJ Sibiu 

CAMPANII de informare, educare şi comunicare, în concordan ă cu recomandările OMS (Calendarul 
Sănătă ii), precum şi cu diverse probleme de sănătate publică şi/sau activită i identificate/desfăşurate  la nivel 
na ional şi local.  
Evenimente OMS: SAVE LIVES – Clean Your Hands  - 5 mai; Ziua Mondială a Sănătă ii – 7 aprilie, Ziua 
Mondială a Sănătă ii Orale – 20 martie, Ziua Mondială de Luptă împotriva Tuberculozei – 24 martie 



Evenimente Europene: Ziua Europeană de Luptă împotriva Obezită ii – 20 mai; Săptămâna Europeană a 
Vaccinării (SEV): 24.04 – 30.04.2016 
Evenimente na ionale: Ziua Na ională a Inimii – 4 mai; Luna Na ională de Prevenire a Cancerului - februarie 
Evenimente locale: Campanii de Prevenire a bolii Lyme, Campanie de informare şi prevenire a problemelor de 
sănătate legate de gripă şi virozele respiratorii 
Ore de educaţie pentru sănătate (în şcoli, licee),  
Tematica: Educa ie sexuală şi contraceptivă, Prevenirea consumului de droguri şi substan e etnobotanice 

▪  număr ore = 4
participan i =100 
Tematica: Obezitatea la copil, Efectele fumatului asupra stării de sănătate, Prevenirea fumatului) în 2 unită i 
de învă ământ preuniversitar: Grădini a nr.26, Colegiul Tehnic „Cibinium”;  

▪  număr ore = 10
▪  participan i = 132

Tematica: Alimenta ie, Igienă personală, Igienă orală, Educa ie sexuală.  
▪  număr ore = 8
▪  participan i = 281

Tematica: Tuberculoza şi prevenirea ei,  Periajul corect al din ilor, Igiena individuală; Prevenirea sarcinii la 
adolescente. 
▪  număr ore = 16
▪  participan i = 465

Tematica: Alimenta ie sănătoasă, Igiena personală 
▪  participan i = 150

Discu ii interactive 
▪  numar  participan i = 112

Concursul: „Alimentaţia sănătoasă la adolescenţi” – Colegiul Economic „Gh. Bari iu” 
Desfăşurat în data de 16 iunie la Colegiul Economic „Gh. Bari iu”, cu participarea a 23 de elevi. S-au făcut 
prezentări privind alimenta ia sănătoasă, după care elevii au participat la un concurs tematic, dotat cu premii, 
ce a constat din trei probe: a) Prezentarea unui fel de mâncare gătit acasă, b) Probă scrisă de cunostiin e 
privind alimenta ia şi c) Probă practică de gătit ;  S-au distribuit materiale informative (pliante); 
▪  număr ore = 5
▪  participan i = 23

Acţiune publică – cu ocazia manifestărilor din calendarul sănătă ii : Ziua Mondială HTA, Ziua Europeană 
împotriva Obezită ii, Ziua Mondială fără Tutun), în Parcul Astra, 13-14 iunie   
Determinarea nivelului glicemiei, colesterolului şi trigliceridelor, determinarea TA, controlul greută ii corporale, 
calcularea indicelui de masă corporală (IMC); standuri de prezentare şi promovare, consiliere, informare, 
distribuire de pliante şi alte materiale promo ionale – realizată în colaborare cu elevii Şcolii Postliceale Sanitare 
„Hygeia” Sibiu; 500 persoane; 
▪  număr ac iuni = 2
▪  participan i = 500

Acţiune publică - celebrarea Zilei Mondiale Antidrog, în Parcul “Sub Arini”, 25 iunie 
▪ Activitatea s-a desfăşurat în colaborare cu Centrul Jude ean de Prevenire şi Combatere a Consumului şi 
Traficului de Droguri Sibiu; activită i de informare, flashmob, concurs de desene pe asfalt, expozi ie de 
desene; 200 persoane.   
▪  număr ore =7 

participan i = 200 
Acţiune în comuna Şura Mică, la Şc, Gimnazială, în cadrul „Săptămânii Europene a Vaccinării” 
Tema - vaccinarea şi beneficiile ei; Au participat elevi şi cadre didactice, s-au făcut prezentări şi s-au purtat 
discu ii despre importan a vaccinării în prevenirea îmbolnăvirilor. 

▪  număr ac iuni = 2
▪  participan i = 69

Acţiune de Promovare a Sănătăţii la Locul de muncă – distribuire de pliante la unitatea „Somarest” Avrig  
În colaborare cu Compartimentul de Medicina Muncii 
▪  număr ac iuni = 1



▪  nr.participan i = 51
Proiectul ”Sarcina la adolescente”  in colaborare cu SSMH Sibiu 
S-au oferit informatii despre contraceptie si prevenirea sarcinii la adolescente. 
▪  număr ac iuni = 6
▪  număr elevi = 205

Acţiune stradală de prevenire a Cancerului, desfăşurată în colaborare cu membrii Societă ii Studen ilor în 
Medicină Hipocrates Sibiu 
Pietonala Bălcescu şi în Pia a Mare, distribuirea de pliante şi discu ii cu trecătorii, despre cancer şi metodele 
de prevenire şi depistare precoce; 
▪  număr ac iuni = 2

Prezentare şi discuţii având ca tema „Depresia”, la Grădini a 29 Sibiu 
A participat personal de la grădini a 29, 13 şi „Căsu a poveştilor” (educatoare, personal de îngrijire, tehnic); 
distribuire de pliante. 
▪  număr ac iuni = 1
▪  nr.participanti = 50

Participare la manifestarea „Ziua Porţilor Deschise la Spitalul de Pediatrie Sibiu”, sâmbătă, 20 mai 2017;  
Stand de prezentare, cu materiale de informare – educare – comunicare (pliante, fluturaşi, broşuri), precum şi 
mulaje pentru demonstra ii practice: „Dantura şi periu a de din i” – pentru igiena orală; „Inima şi cavită ile ei” – 
pentru explicarea circula iei sanguine în organismul uman şi „Plămânul sănătos şi plămânul bolnav” – pentru 
vizualizarea efectelor negative ale fumatului, destinate în principal copiilor, dar şi părin ilor acestora;   
▪  număr participan i = 1000
▪  Participare la întâlnirea de lucru a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Sibiu 

(Colaborare institu ională).
Prezentare cu tema”Cancerul poate fi prevenit” (17 şi 24 feb), pentru cadre didactice din învă ământul 
preuniversitar (creşe şi grădini e), în cadrul Lunii Na ionale de Prevenire a Cancerului.  
▪ Discu ii interactive, au fost făcute demonstra ii cu mulaje, s-au distribuit materiale informative; 

▪  număr ac iuni = 2
▪  număr participan i = 50

Prezentare cu tema „Tuberculoza şi măsurile de prevenire a acesteia”, realizată în data de 28.02, la 
sediul Prefecturii Sibiu, în cadrul şedin ei lunare a Comitetului Consultativ pentru Persoanele Vârstnice;  
▪ Distribuire de materiale informative  
▪  număr ac iuni = 1
▪  număr participan i = 20

Postare pe site-ul DSP de materiale informative  
Editare de materiale informative, promoţionale, educative - total bucă i = 4250 
Distribuire de materiale informative, promoţionale, educative – total bucă i = 12512 
 
b. Activită i desfă urate de asisten ii medicali comunitari i mediatorii sanitari în comunită i sub 

îndrumarea DSPJ Sibiu 
Total interven ii de Educare i Comunitare = 15 
Total beneficiari = 4662 
 
Interven ia IEC nr  1 
Denumirea  Alimenta ie sănătoasă. Prevenirea obezită ii 
Nr. AMC implicate 4 
Nr. MS implica i 0 
Nr. comunită i acoperite cu interven ia IEC 4 
Enumerare comunită i:  Avrig, Mâr a, Blăjel, Sebe ul de Jos 
Nr. beneficiari din comunită ile acoperite 93 

 
Interven ia IEC nr  2 
Denumirea  Consumul de droguri afectează sănătatea ta i 



rela iile sociale 
Nr. AMC implicate 2 
Nr. MS implica i 0 
Nr. comunită i acoperite cu interven ia IEC 1 
Enumerare comunită i:  Nocrich 
Nr. beneficiari din comunită ile acoperite 16 
Materiale IEC utilizate (nr. şi tip)  

 
Interven ia IEC nr  3 
Denumirea  De ce trebuie să ne vaccinăm? 
Nr. AMC implicate 16 
Nr. MS implica i 8 
Nr. comunită i acoperite cu interven ia IEC 14 
Enumerare comunită i:  Nocrich, Loamne , Laslea, Agnita, 

Dumbrăveni, Merghindeal, A el, Al îna, Brădeni, 
Bruiu, Miercurea Sibiului, Apoldu de Jos, 
Cîr i oara  

Nr. beneficiari din comunită ile acoperite 304 
 
Interven ia IEC nr  4 
Denumirea  Hepatita A - boala mâinilor murdare - Prevenire 
Nr. AMC implicate 9 
Nr. MS implica i 4 
Nr. comunită i acoperite cu interven ia IEC 8 
Enumerare comunită i:  Chirpăr, Hoghilag, Prod, Nocrich, Merghindeal, 

Dealul Frumos, Turnu Ro u, Sebe ul de Jos 
Nr. beneficiari din comunită ile acoperite 201 

 
Interven ia IEC nr  5 
Denumirea  HTA i obezitatea 
Nr. AMC implicate 1 
Nr. MS implica i 2 
Nr. comunită i acoperite cu interven ia IEC 2 
Enumerare comunită i:  Hoghilag, Prod 
Nr. beneficiari din comunită ile acoperite 33 

 
Interven ia IEC nr  6 
Denumirea  Igiena orală i periajul dentar 
Nr. AMC implicate 1 
Nr. MS implica i 0 
Nr. comunită i acoperite cu interven ia IEC 1 
Enumerare comunită i:  Turnu Ro u 
Nr. beneficiari din comunită ile acoperite 30 

 
Interven ia IEC nr  7 
Denumirea  No iuni de igiena pre colarului 
Nr. AMC implicate 2 
Nr. MS implica i 0 
Nr. comunită i acoperite cu interven ia IEC 2 
Enumerare comunită i:  Nocrich, ichindeal 
Nr. beneficiari din comunită ile acoperite 46 



 
Interven ia IEC nr  8 
Denumirea  No iuni de igiena colarului 
Nr. AMC implicate 2 
Nr. MS implica i 0 
Nr. comunită i acoperite cu interven ia IEC 1 
Enumerare comunită i:  Nocrich 
Nr. beneficiari din comunită ile acoperite 56 

 
Interven ia IEC nr  9 
Denumirea  No iuni de prim ajutor 
Nr. AMC implicate 45 
Nr. MS implica i 23 
Nr. comunită i acoperite cu interven ia IEC 41 
Enumerare comunită i:  Agnita, Alma, Al îna, Apoldu de Jos, Arpa u de 

Jos, A el, Avrig, Blăjel, Brădeni, Bruiu, 
Câr i oara, Chirpăr, Cîr a, Dîrlos, Dumbrăveni, 
Gura Rîului, Hoghilag, Iacobeni, Jina, Laslea, 
Loamne , Media , Merghindeal, Miercurea 
Sibiului, Mihăileni, Nocrich, Ocna Sibiului, 
Păuca, Porumbacu de Jos, Racovi a, Ro ia, 
Sadu, Săli te, elimbăr, Sibiu, ura Mică, 
Tălmaciu, Tîrnava, Turnu Ro u, Valea Viilor, 
Vurpăr 

Nr. beneficiari din comunită ile acoperite 830 
 
Interven ia IEC nr  10 
Denumirea  Obezitatea la copii 
Nr. AMC implicate 2 
Nr. MS implica i 0 
Nr. comunită i acoperite cu interven ia IEC 2 
Enumerare comunită i:  Blăjel, Turnu Ro u 
Nr. beneficiari din comunită ile acoperite 60 

 
Interven ia IEC nr  11 
Denumirea  Prevenirea bolilor infecto-contagioase - Rujeola 
Nr. AMC implicate 5 
Nr. MS implica i 0 
Nr. comunită i acoperite cu interven ia IEC 4 
Enumerare comunită i:  Avrig, Nocrich, ichindeal, Hosman 
Nr. beneficiari din comunită ile acoperite 80 

 
Interven ia IEC nr  12 
Denumirea  Prevenirea infec iei HIV/SIDA 
Nr. AMC implicate 3 
Nr. MS implica i 0 
Nr. comunită i acoperite cu interven ia IEC 1 
Enumerare comunită i:  Avrig 
Nr. beneficiari din comunită ile acoperite 20 

 
Interven ia IEC nr  13 



Denumirea  Prevenirea i combaterea bolilor parazitare 
Nr. AMC implicate 48 
Nr. MS implica i 24 
Nr. comunită i acoperite cu interven ia IEC 41 
Enumerare comunită i:  Agnita, Alma, Al îna, Apoldu de Jos, Arpa u de 

Jos, A el, Avrig, Blăjel, Brădeni, Bruiu, 
Câr i oara, Chirpăr, Cîr a, Dîrlos, Dumbrăveni, 
Gura Rîului, Hoghilag, Iacobeni, Jina, Laslea, 
Loamne , Media , Merghindeal, Miercurea 
Sibiului, Mihăileni, Nocrich, Ocna Sibiului, 
Păuca, Porumbacu de Jos, Racovi a, Ro ia, 
Sadu, Săli te, elimbăr, Sibiu, ura Mică, 
Tălmaciu, Tîrnava, Turnu Ro u, Valea Viilor, 
Vurpăr 

Nr. beneficiari din comunită ile acoperite 2752 
Materiale IEC utilizate (nr. şi tip)  

 
Interven ia IEC nr  14 
Denumirea  Promovarea alăptării la sân 
Nr. AMC implicate 2 
Nr. MS implica i 0 
Nr. comunită i acoperite cu interven ia IEC 2 
Enumerare comunită i:  Nocrich, Hosman 
Nr. beneficiari din comunită ile acoperite 34 

 
Interven ia IEC nr  15 
Denumirea  Pubertatea - Sexualitate i metode 

contraceptive 
Nr. AMC implicate 3 
Nr. MS implica i 0 
Nr. comunită i acoperite cu interven ia IEC 3 
Enumerare comunită i:  Tălmaciu, Tălmăcel, Colonia Tălmaciu 
Nr. beneficiari din comunită ile acoperite 54 

 
Interven ia IEC nr  16 
Denumirea  Sănătate prin mi care în natură 
Nr. AMC implicate 1 
Nr. MS implica i 0 
Nr. comunită i acoperite cu interven ia IEC 1 
Enumerare comunită i:  Blăjel 
Nr. beneficiari din comunită ile acoperite 50 

 
 
Direcţia de acţiune 2.2: Creşterea prevalenţei utilizării planificării familiale, în special în rândul 
tinerelor, şi implementarea de intervenţii adresate sănătăţii femeii şi copilului 
 
Măsura: 2.2.1. Informarea şi consilierea femeilor şi fetelor rome privind sănătatea reproducerii, riscurile 
asociate mariajelor timpurii, sănătatea mamei şi copilului, prevenirea şi combaterea violen ei domestice şi a 
traficului de persoane 
Alte instituţii implicate în realizare: ANR, CJ, medici de familie, medici specialişti în planificare familială, 
APL, ONG 
 



▪ Sus inerea asisten ei medicale primare - Dezvoltarea medicinei de familie prin participarea medicilor de 
familie la Programul Na ional de Sănătate a Femeii şi Copilului, cu impact în sănătatea publică: 
- Număr Carnete de Gravidă distribuite = 409; 
- Număr Fi e Gravide distribuite = 431. 

 
Rezultate așteptate: Creşterea numărului de persoane informate şi consiliate 
 
 
Măsura 2.2.2. Extinderea gradului de acoperire teritorială (şi popula ională) cu măsuri de contracep ie gratuite 
Alte instituţii implicate în realizare: CJAS, medici de familie, medici specialişti în planificare familială, CJ, 
APL, ANR, ONG 
Indicatori de performanţă  

a. Număr femei rome (15-49 ani) care beneficiază de servicii de planificare 
familială/an 

4217 

b. Pondere femei rome (15-49 ani) care beneficiază de servicii de planificare 
familială/an 

100% 

*Observații: Datele completate în tabelul de mai sus sunt valabile numai pentru beneficiarii romi de servicii de asistență medicală 
comunitară. 
Rezultate așteptate: Servicii de planificare familială şi măsuri de contracep ie gratuite disponibile 
 
Măsura 2.2.3. Identificarea priorită ilor în domeniul asisten ei medicale a mamei şi copilului şi propunerea de 
măsuri adaptate pentru rezolvarea problemelor identificate 
Alte instituţii implicate în realizare: CJ, medici de familie, unită i sanitare, APL, ANR, ONG 
Indicatori de performanţă  

a. Nr. participări la Comisiile de Protec ia Copilului 27 
- Nr dosare copii cu handicap  458 
- Nr dosare copii cu afla i cu măsură de protec ie conform Legii 272/2004 50 
b. Nr. propuneri măsuri adaptate pentru rezolvarea problemelor identificate 27 

 
✓ Distribuire lapte praf către Primării în conformitate cu Legea nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de 

lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni şi Ordinul comun nr. al Ministrului Sănătă ii şi 
Familiei şi Ministrului Administra iei Publice, cu modificările şi completările ulterioare. Activită ile 
programului s-au desfăşurat în bune condi ii.  

- număr de copii beneficiari de lapte praf - 756 copii  
- cantitatea distribuită – 1570 kg lapte praf 

✓ Programul Na ional VI de Sănătate a Femeii şi Copilului s-a desfăşurat în cursul semestrului I în 
conformitate cu Normele tehnice de realizare a programelor na ionale de sănătate în anii 2015-2016, 
aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătă ii nr. 386/2015 cu modificările şi completările ulterioare. 

- număr de copii beneficiari de fier pentru profilaxia anemiei feriprive la sugar: 35 sugari; 
cantitatea distribuită – 35 flacoane Ferrum Hausman 

 
Rezultate așteptate: Măsuri adaptate pentru rezolvarea problemelor identificate în domeniul asisten ei 
medicale a mamei şi copilului 
 
Măsura 2.2.4. Creşterea capacită ii personalului din re eaua comunitară în domeniul sănătă ii reproducerii, 
sănătă ii mamei şi copilului 
Alte instituţii implicate în realizare: CJ, medici de familie, specialişti în planificare familială, unită i sanitare, 
formatori acredita i CNFPA, APL, ANR, ONG 

a. Număr furnizori de servicii de bază comunitare instrui i şi/sau forma i în domeniul 
sănătă ii reproducerii, sănătă ii mamei şi copilului 

39 

b. Pondere (%) furnizori de servicii de bază comunitare instrui i şi/sau forma i în domeniul 
sănătă ii reproducerii, sănătă ii mamei şi copilului 

55,71% 



Rezultate așteptate: Creşterea numărului de furnizori de servicii de bază comunitare instrui i şi/sau forma i în 
domeniul sănătă ii reproducerii, sănătă ii mamei şi copilului 
 
 
Obiectiv 3. Creşterea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice locale în procesul de identificare a 
nevoilor de sănătate, dezvoltare şi implementare a programelor/intervenţiilor de sănătate adresate 
comunităţilor de romi 
 
Măsura 3.1. Identificarea/ cartografierea nevoilor medico-sociale ale popula iei cu risc atât în mediul urban, cât 
şi în mediul rural 
Alte instituţii implicate în realizare: CJ, APL, ANR, ONG 
Indicatori de performanţă: Nr. popula ie vulnerabilă pe total jude  şi pe furnizor de servicii comunitare 
integrate 

a. Total popula ie vulnerabilă 54490 
b. Număr mediu popula ie vulnerabilă pe 1 furnizor de 

servicii comunitare integrate (activ în perioada 
raportată) 

756 

 
Rezultate așteptate: Creşterea numărului de popula ie vulnerabilă din jude ul Sibiu beneficiară de servicii 
comunitare integrate 
Măsura 3.2. Acordarea de consultan ă şi asisten ă tehnică la elaborarea de planuri locale de sănătate 
adaptate specificului fiecărei comunită i 
Alte instituţii implicate în realizare: CJ, APL, ANR, ONG 
 
Unită i administrativ-teritoriale cu personal comunitar cu care se colaborează = 39: Agnita, Altina, Apoldu de 
Jos, Arpasu de Jos, Atel, Avrig, Bradeni, Bruiu, Cartisoara, Chirpar, Cirta, Dirlos, Dumbraveni, Gura Riului, 
Hoghilag, Iacobeni, Jina, Laslea, Loamnes, Medias, Merghindeal, Miercurea Sibiului, Mihaileni, Nocrich, 
Pauca, Porumbacu de Jos, Racovita, Rasinari, Rosia, Saliste, Seica Mare, Selimbar, Sibiu, Sura Mica, 
Talmaciu, Tirnava, Turnu Rosu, Valea Viilor, Vurpar  
 
Indicatori de performanţă:  

a. Nr. total autorită i ale administra iei publice locale din jude ul Sibiu 64 
b. Nr. autorită i ale administra iei publice locale cu care se colaborează 44 
c. Pondere (%) autorită i ale administra iei publice locale cu care se 

colaborează  
68,75% 

 
Rezultate așteptate: Planuri locale elaborate conform standardelor na ionale 
 
 
Măsura 3.3. Furnizarea de asisten ă tehnică pentru implementarea planurilor de sănătate 
Alte instituţii implicate în realizare: CJ, APL, ANR, ONG 
Indicatori de performanţă: Nr. autorită i ale administra iei publice locale care implementează planurile de 
sănătate realizate conform standardului MS 

a. Număr planuri locale realizate conform standardului MS În lucru 
b. Număr planuri jude ene realizate conform standardului MS În lucru 
c. Număr planuri regionale realizate conform standardului MS În lucru 

 
Rezultate așteptate: Realizarea/ implementarea măsurilor planurilor de sănătate locale de servicii de 
sănătate 

Măsura 3.4. Colaborarea la realizarea de studii cercetare jude ene privind sănătatea romilor 
Alte instituţii implicate în realizare: CJ, APL, ANR, ONG 



Indicatori de performanţă: Studii jude ene de cercetare privind sănătatea romilor din jude ul Sibiu (2016, 
2018, 2020) 
Studii jude ene de cercetare privind sănătatea romilor din jude ul Sibiu:  

1. Studiu privind accesului popula iei generale din jude ul Sibiu la serviciile publice de sănătate (în lucru); 
2. Studiu privind starea de sănătate a popula iei din jude ul Sibiu (în lucru) 
3. Studiu privind cost-eficacitatea serviciilor de asisten ă medicală comunitară din jude ul Sibiu (în lucru). 

 
Rezultate așteptate: 

a. Instrumente standardizate de analiză, colectare date, planificare În lucru 
b. Rapoarte de cercetare privind sănătatea romilor În lucru 

 
 
Obiectiv 4. Prevenirea discriminării cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome care accesează 
serviciile de sănătate 
 
Măsura 4.1. Promovarea educa iei pentru nediscriminarea grupurilor vulnerabile în şcolile postliceale sanitare 
cu care se colaborează din jude ul Sibiu 
Alte instituţii implicate în realizare: ANR, şcoli postliceale sanitare, furnizori de programe de formare, CJ, 
APL, ONG, Institu ia Prefectului – Jude ul Sibiu - Grup jude ean de lucru mixt pentru romi 
Indicatori de performanță: Nr. institu ii de învă ământ postliceal sanitar care au în curriculum no iuni de 
educa ie pentru nediscriminarea grupurilor vulnerabile 

Institu ii de învă ământ medical care au în curriculum cursuri de formare 
a. Număr În lucru 
b. Pondere În lucru 

Rezultate așteptate: Educa ia pentru nediscriminarea grupurilor vulnerabile este inclusă în în învă ământul 
postliceal sanitar 
 
Măsura 4.2. Sus inerea programului de formare al furnizorilor de servicii de bază integrate la nivel comunitar şi 
introducerii conceptului de antidiscriminare 
Alte instituţii implicate în realizare: ANR, furnizori de programe de formare, CJ, APL, ONG, Institu ia 
Prefectului – Jude ul Sibiu - Grup jude ean de lucru mixt pentru romi 
Indicatori de performanță:  

a. Nr. anual de cursan i În lucru 
b. Nr. beneficiari informa i/ consilia i În lucru 
c. Pondere (%) beneficiari informa i/ consilia i În lucru 

Rezultate așteptate: Furnizorii de servicii comunitare sunt forma i în prevenirea/ combaterea discriminării 
pacien ilor romi 
Măsura 4.3. Centralizarea şi comunicarea cazurilor de discriminare a pacien ilor romi care accesează 
serviciile de sănătate 
Alte instituţii implicate în realizare: ANR, CJ, APL, ONG, Institu ia Prefectului – Jude ul Sibiu - Grup jude ean 
de lucru mixt pentru romi 
Indicatori de performanță: Nr. cazuri de discriminare comunicate 
Cazuri de discriminare comunicate/analizate/rezolvate 0 

a. Număr cazuri de discriminare comunicate 0 
b. Număr cazuri de discriminare analizate 0 
c. Număr cazuri de discriminare rezolvate 0 

Cazuri instrumentate anual/Nr. de cazuri raportate 0 
Rapoarte anuale de monitorizare şi evaluare 0 
Număr cazuri analizate de Colegiul Medicilor, raportate anual în fiecare jude  de observatorii 
incluşi în comisiile de etică ale colegiilor medicilor jude ene 

0 

 
Rezultate așteptate: Monitorizare şi comunicare a cazurilor de discriminare.



INDICATORI 
 
 
1. Îmbunătăţirea accesului persoanelor aparţinând minorităţii rome la servicii de sănătate de 
bază, preventive şi curative, integrate şi de calitate 

Indicator Date Observații 
1.1. Acoperirea cu servicii de asisten ă medicală comunitară a popula iei  

a. Număr total popula ie jude  Sibiu 464319  
b. Număr total beneficiari de servicii de 

asisten ă medicală comunitară 
105928  

- Număr gravide  2415  
- Număr copii sub 5 ani 9157  
- Număr beneficiari romi 24730  

c. Procentul de acoperire a popula iei cu servicii 
de asisten ă medicală comunitară 

11,74%  

1.2. Număr personal comunitar angajat 
a. Total 78  
b. Asisten i medicali comunitari  50  
c. Mediatori sanitari romi  28  

1.3. Beneficiari romi  
a. Număr 24730  
b. Pondere din total beneficiari 0,23%  

1.4. Centre comunitare reabilitate/construite 
a. Număr centre comunitare construite 0  
b. Număr centre comunitare reabilitate 0  

1.5. Comunită i rurale acoperite cu asisten i medicali comunitari  
a. Număr 98  
b. Procent din total comunită i cu AMC 89,09%  

1.6. Legisla ie primară şi secundară aprobată de 
Guvern 

Legea 
Asisten ei 
Medicale 

Comunitare 

 

1.7. Complean a la standarde (% furnizori servicii 
comunitare care raportează conform standardelor) 

100%  

1.8. Procent de furnizori de servicii de bază 
comunitare instrui i (din total angaja i) 

100%  

1.9. Rapoarte de evaluare a asisten ei comunitare 
integrate (2016, 2018, 2020) 

1 Pe anul 2016 

 
 
2: Reducerea riscurilor şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate modelelor de mortalitate şi 
morbiditate prevalente în populaţia aparţinând minorităţii rome 
 

Indicator Date Observații 
2.1. Persoane apar inând minorită ii rome cu calitate de asigurat de sănătate din total asigura i/jude  

d. Total asigura i 48547 Datele sunt valabile numai pentru 
beneficiarii romi de servicii de 
asistență medicală comunitară. 

e. Număr romi asigura i 13810  
f. Pondere romi asigura i din total asigura i 28,45%  



Indicator Date Observații 
2.2. Persoane apar inând minorită ii rome cu minimum 1 vizită la medicul de familie pe an 

c. Număr 14537 Datele sunt valabile numai pentru 
beneficiarii romi de servicii de 
asistență medicală comunitară. 
Medicii de familie nu au situații 
ale pacienților pe etnii. 

d. Pondere 100%  
2.3. Popula ie romă neasigurată beneficiară de servicii de sănătate 

a. Număr 727 Datele sunt valabile numai pentru 
beneficiarii romi de servicii de 
asistență medicală comunitară. 

b. Pondere 100%  
2.4. Persoane apar inând minorită ii rome informate (indicator dezagregat pe jude e, pe tipuri de 
comunită i/grupuri) 

a. Număr total romi jude  17946 Nr. total romi din județ din care 
pe medii de rezidență reprezintă 
nr. populație de etnie romă 
conform Recensământului din 
anul 2011 (romi autoidentificați). 
Populația de etnie romă 
informată reprezintă romi aflați în 
evidența personalului comunitar 
(romi autoidentificați plus romi 
heteroidentificați) 

b. Pondere romi informa i din total romi 52,45% Datele sunt valabile numai pentru 
beneficiarii romi de servicii de 
asistență medicală comunitară. 

c. Număr total romi urban 5685 Conform Recensământului din 
anul 2011 (romi autoidentificați) 

d. Pondere romi informa i din total urban 36,25%  
e. Număr total romi rural 12261 Datele sunt valabile numai pentru 

beneficiarii romi de servicii de 
asistență medicală comunitară. 

f. Pondere romi informa i din total rural 59,95%  
2.5. Acoperire vaccinală  

d. Procent de acoperire vaccinală la copil 
(conform JAF). 

- În lucru 

e. Număr mame rome informate asupra 
campaniilor de imunizare 

4256 Datele sunt valabile numai pentru 
beneficiarii romi de servicii de 
asistență medicală comunitară 

f. Pondere mame rome informate asupra 
campaniilor de imunizare 

100%  

2.6. Nr. pacien i romi cu HTA, DZ, BPOC, monitoriza i 
în AMP conform ghidurilor practică 

- În lucru 

2.7. Popula ie romă beneficiară de programe de prevenire a bolilor transmisibile.  
a. Număr 14537 Datele sunt valabile numai pentru 

beneficiarii romi de servicii de 
asistență medicală comunitară 

b. Pondere din total popula ie 3,63%  
c. Raport annual privind bolile transmisibile 

prioritare 
- În lucru 

2.8. Popula ie romă beneficiară de programe de promovare a unui stil de via ă sănătos 
c. Număr 14537 Datele sunt valabile numai pentru 

beneficiarii romi de servicii de 
asistență medicală comunitară 



Indicator Date Observații 
d. Pondere din total romi 81,00%  

2.9. Femei rome care beneficiază de servicii de planificare familială/an 
c. Număr 4217 Datele sunt valabile numai pentru 

beneficiarii romi de servicii de 
asistență medicală comunitară 
(femei 15-49 ani) 

d. Pondere 100%  
 
 
3: Creşterea capacităţii autorităţilor locale în procesul de identificare a nevoilor de sănătate, 
dezvoltare şi implementare a programelor/intervenţiilor de sănătate adresate comunităţilor de 
romi, monitorizarea şi evaluarea acestora 
 

Indicator Date Observații 
3.1. Persoane din structurile CJ/APL forma i în domeniul politicilor de sănătate bazate pe exemple de 
succes, sănătă ii publice şi organizării sistemului de servicii de sănătate 

a. Număr persoane din structurile Consiliului 
Jude ean 

- În lucru 

b. Număr persoane din structurile autorită ilor 
administra iei publice locale 

- În lucru 

3.2. Popula ie vulnerabilă pe furnizor de servicii comunitare integrate 
c. Total popula ie vulnerabilă 54490  
d. Număr popula ie vulnerabilă pe 1 furnizor de 

servicii comunitare integrate 
756  

3.3. Planuri realizate conform standardului MS 
d. Planuri locale realizate conform standardului 

MS 
- În lucru 

e. Planuri jude ene realizate conform 
standardului MS 

- În lucru 

f. Planuri regionale realizate conform 
standardului MS 

- În lucru 

3.4. Rapoarte na ionale de cercetare privind 
sănătatea romilor (2016, 2018, 2020) 

- Studiu de cercetare 
privind starea de sănătate 
a populației județului 
Sibiu pe perioada 2007-
2016  

 
4: Prevenirea discriminării populaţiei aparţinând minorităţii rome care accesează serviciile de 
sănătate 

Indicator Date Observații 
4.1. Institu ii de învă ământ medical care au în curriculum cursuri de formare 

c. Număr - În lucru 
d. Pondere - În lucru 

4.2. Nr. anual de cursan i - În lucru 
4.3. Beneficiari informa i/consilia i 

a. Număr - În lucru 
b. Pondere - În lucru 

4.4. Cazuri de discriminare comunicate/analizate/rezolvate 
d. Număr cazuri de discriminare comunicate 0  



Indicator Date Observații 
e. Număr cazuri de discriminare analizate 0  
f. Număr cazuri de discriminare rezolvate 0  

4.5. Cazuri instrumentate anual/Nr. de cazuri raportate 0  
4.6. Rapoarte anuale de monitorizare şi evaluare 0  
4.7. Număr cazuri analizate de Colegiul Medicilor, 
raportate anual în fiecare jude  de observatorii incluşi 
în comisiile de etică ale colegiilor medicilor jude ene 

df0  

 

 
 
 

II. OCUPAREA FOR EI DE MUNC  
 
 

1. Obiectivele generale ale Agen iei Jude ene pentru Ocuparea 
For ei de Munc  Sibiu 

 
 
1.1 Stimularea ocupării for ei de muncă şi creşterea gradului de 
ocupare a for ei de muncă; 
1.2 Prevenirea şomajului;  
1.3 Participarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă la serviciile de formare profesională;  
1.4 Asigurarea egalită ii  de şanse pe pia a internă a for ei de 
muncă şi combaterea oricăror forme de discriminare pe pia a 
muncii;  
1.5 Accesarea măsurilor active în vederea creşterii şanselor de 
ocupare a persoanelor cu risc de marginalizare socială;  
1.6 Protec ia persoanelor în cadrul s istemului asigurări lor 
pentru şomaj;  
1.7 Facilitarea liberei circula ii a lucrătorilor în statele membre 
ale Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului 
privind Spa iul Economic European, precum şi în alte state cu 
care România a încheiat tratate, acorduri, conven ii şi 
în elegeri; 
1.8  Sprijinirea cetă enilor români în vederea încadrării în 
muncă în statele cu care România nu are încheiate acorduri 
bilaterale în domeniul for ei de muncă.  

2. Obiectivele specifice ale Agen iei Jude ene pentru Ocuparea 
For ei de Munc  Sibiu pentru anul 2017 

 
2.1 Creşterea gradului de ocupare şi a competen elor 
profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe 
pia a internă a muncii;  



2.2 Facilitarea accesului persoanelor în căutarea unui loc de 
muncă pe pia a muncii din străinătate; 
2.3. Creşterea calită ii serviciilor oferite de serviciul public de 
ocupare şi a competen elor profesionale ale angaja ilor din 
Agen ia Jude eană pentru Ocuparea For ei de Muncă Sibiu ;  
2.4 Creşterea gradului de vizibilitate al Agen iei Jude e ne 
pentru Ocuparea For ej de Muncă Sibiu;  
2.5. întărirea colaborării interinstitu ionale la nivel jude ean.  

Măsurile implementate, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării for ei de muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale Legii nr. 279/2005 privind 
ucenicia la locul de muncă, republicată, în vederea integrări i pe 
pia a muncii a categoriilor vulnerabile, inclusiv a cetă enilor 
români apar inând minorită ii rome, cuprinse în programele de 
formare profesională şi de ocupare a for ei de muncă, conduc la 
formularea următoarelor direc ii de ac iune:  

1. asigurarea informării privind pia a muncii şi 
punerea în contact a şomerilor romi cu angajatorii:  

a)  servicii gratuite de informare şi consiliere 
profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă; 

b)  servicii gratuite de mediere pe locurile de muncă 
vacante sau nou- create; 

2. creşterea şanselor de ocupare a persoanelor apar inând 
minorită ii rome prin încurajarea mobilită ii geografice şi 
valorificarea capacită ilor antreprenoriale:  

a)  stimularea mobilită ii for ei de muncă prin acordarea 
de prime de încadrare sau instalare, după caz;  

b)  acordarea gratuită de servicii de consultan ă şi 
asisten ă pentru începerea unei act ivită i independente sau 
ini ierea unei afaceri, în scopul creşterii gradului de 
ocupare prin înfiin area propriei afaceri;  

3. stimularea încadrării şomerilor indemniza i înainte de 
expirarea perioadei de acordare a indemniza iei de şomaj prin 
completarea veniturilor salariate; 

4. dezvoltarea şi certificarea competen elor profesionale:  
a)  organizarea de cursuri de formare profesională pentru 

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă;  
b)  servicii gratuite de evaluare şi certificare de 

competen e dobândite în sistem informai şi non-formal; 
c)  cuprinderea în programe de ucenicie la locul de muncă;  
5. stimularea angajatorilor care încadrează persoane 

apar inând unor categorii defavorizate pe pia a muncii 
prin acordarea de subven ii;  

6. acordarea de sprijin financiar pentru 
înfiin area/dezvoltarea unor noi afaceri: sprijin financiar 
nerambursabil, precum şi de servicii de consultan ă, mentorat şi 



asisten ă pentru începerea unei activită i independente sau 
ini ierea unei afaceri, în scopul creşterii gradului de ocupare;  

7. acordarea de acompaniament personalizat tinerilor romi cu 
risc de marginalizare socială prin încheierea de contracte de 
solidaritate şi oferirea de servicii specifice.  
 
OCUPAREA FOR EI DE MUNC  
 
Nr ACTIVITATEA SURS  DE 

FINAN ARE 
INDICATORI 

1. Măsuri active de  
ocupare 

buget 
asigurări de 
stat BAS 

Nr. de persoane 
apar inând 
minorită ii rome 
care au accesat 
măsurile active – 
1.292 

2. Informare şi 
consiliere 
profesională  

BAS Nr. de persoane 
apar inând 
minorită ii rome 
informate şi 
consiliate - 929 

3. Medierea muncii BAS Nr. de persoane 
apar inând min 
rome mediate si 
încadrate-280 

4. Stimularea 
mobilită ii for ei de 
muncă prin 
acordarea de prime 
de încadrare sau 
instalare 

BAS Nr. de persoane 
apar inând 
minorită ii rome 
cărora li s-a aplicat 
măsura - 0 

5. Formare 
profesională  

BAS Nr. de persoane 
apar inând 
minorită ii rome 
formate în meserii 
/calificări cerute pe 
pia a muncii -0 

6. Evaluare i 
certificare 
competențe 

BAS Nr. de persoane 
apar inând 
minorită ii evaluate 
şi certificate în 
competen e 
dobândite 
nonformal-1 

7. Acordarea de 
subven ii 
angajatorilor pentru 
încadrarea 

BAS Nr. de persoane 
apar inând 
minorită ii cărora li 
s-a aplicat măsura -



persoanelor 
apar inând unor 
categorii 
dezavantajate sau 
cu acces mai greu 
pe piața muncii 

0 

8. Acordarea de 
acompaniament 
personalizat 
tinerilor cu risc de 
marginalizare 
socială prin 
încheierea de 
contracte de 
solidaritate şi 
oferirea de servicii 
specifice inclusiv 
prin acordarea de 
subven ii 
angajatorilor de 
inser ie care 
încadrează 
persoane din 
această categor ie 

BAS Nr. de persoane 
apar inând 
minorită ii cărora li 
s-a aplicat -0 

 
 
 
 
Programul special de ocupare a for ei de munc  pentru comunită i 
cu număr mare de etnici romi a dus în anul 2017 la  
încadrarea a 166 persoane, a a cum rezultă din tabelul 
de mai jos: 
 
Comunitate Hoghilag Iacobeni Nocrich Vurpăr 
Propus 70 20 20 15 
Realizat  92 36 20 18 
 
Accesarea măsurilor active de ocupare este esen ială pentru 
îmbunătă irea participării pe pia a muncii a cetă enilor români 
apar inând minorită ii rome, conform atribu iilor conferite de 
lege, în vederea implementării Strategiei Guvernului României 
de incluziune a cetă enilor români apar inând minorită ii rome. 
 
 
 
 



 

 
II. EDUCA IE 
 

II.1 Obiective ale Inspectoratului colar Jude ean Sibiu. Indicatori de realizare: 
O1 - Formarea colectivelor claselor de elevi având ca principiu nediscriminarea etnică a copiilor rromi 
O2 - Stimularea participării la educaţie a copiilor şi tinerilor rromi, în special a celor proveniţi din mediile socio-familiale cele mai 

defavorizate 
O3 - Creşterea calităţii resurselor umane ale sistemului de învăţământ, în scopul creării unui mediu educaţional incluziv pentru elevii 

rromi 

O4 - Îmbunătăţirea dotării cu materiale educaţionale şi a infrastructurii şcolare a unităţilor de învăţământ cu copii şi elevi rromi 
O5 - Desfăşurarea unor proiecte educaţionale cu finanţare din fonduri structurale şi guvernamentale 

 

Nr. 

Crt. Acţiunea Responsabili 
Rezultate  

Formarea colectivelor claselor de elevi având ca principiu nediscriminarea etnică a copiilor rromi 

1 Monitorizarea alcătuirii claselor cu componenţă etnică mixtă 
(interzicerea alcătuirii claselor de început de ciclu (în special 
clasa pregătitoare şi clasa I), formate integral/preponderent 
din elevi romi) 

- Directori  şi diriginţi unit. 
şcolare; mediatori şc. 

- Inspector pentru romi 

Peste 350 de clase (inclusiv cele de început de 
ciclu) formate din elevi romi şi neromi 

2 Reactualizarea planurilor de dezvoltare instituţională astfel 
încât acestea să includă elemente de educaţie 
incluzivă/interculturală 

- Directori unit. şcolare 
- Inspector pentru rromi 
  

Planuri de dezvoltare instituţională care includ 
elemente de educaţie incluzivă/interculturală 

3 Realizarea unei oferte educaţionale atractive pentru elevii 
rromi şi nerromi din unităţile şcolare cu număr mare de elevi 
rromi 

- Directori unit. şcolare 
- Inspector pentru rromi 
- Cadre didactice care predau 

la elevi rromi 
 

Discipline opţionale cu elemente de 
interculturalitate propuse pentru a fi incluse în 
CDŞ pentru anul colar următor şi studiul 
istoriei şi tradiţiilor rromilor într-o unitate 
şcolară 

Stimularea participării la educaţie a copiilor şi tinerilor rromi, în special a celor proveniţi din mediile socio-familiale cele mai 

defavorizate 

4 Elaborarea unor planuri de stimulare a participării şcolare şi 
reducere a abandonului şcolar în rândul populaţiei de rromi 

- Directori unit. şcolare 
- Inspector pentru rromi 
- Mediatori şcolari 
 

Realizarea activităţilor cuprinse în planurile de 
stimulare a participării şcolare şi reducere a 
abandonului şcolar în rândul populaţiei de 
rromi, în peste 40 de şcoli 

5 Realizarea la nivelul unităţilor şcolare, a proiectelor şi 
planurilor anuale de pregătire suplimentară a elevilor rromi 
pentru reducerea eşecului şcolar şi promovarea examenelor 
de absolvire 

- Directori unit. şcolare 
- Inspector pentru rromi 
- Mediatori şcolari 

Implementarea planurilor anuale de pregătire 
suplimentară a elevilor rromi pentru reducerea 
eşecului şcolar şi promovarea examenelor de 
absolvire, în peste 40 de unităţi şcolare. 

6 Admiterea în cls. a IX-a, an colar 2017/2018, pe locuri 
speciale a absolvenţilor rromi de clasa a VIII-a  

- Comisie Judeţeană de 
Admitere  

-8 elevi rromi înscri i pentru admiterea în cls. 
a IX-a, pe locuri speciale, pentru anul colar 
2017/2018 



7 Organizarea şi funcţionarea unor clase de recuperare şcolară 
(de tip „A doua şansă”, frecvenţă redusă, etc.) 

- Cons. Administr. I.Ş.J. 
- Directori unit. şcolare 

-7 grupe/clase de recuperare şcolară, realizate 
(tip „A doua şansă” şi frecvenţă redusă); 

8 Organizarea unor acţiuni de informare şi conştientizare a  
părinţilor, privind importanţa educaţiei în dezvoltarea şi 
inserţia socială a fiecărui individ 

- Directori  şi diriginţi unit. 
şcolare; mediatori şc. 

- Inspector pentru rromi 
- Membrii O.N.G. 

Desfăşurarea acţiunilor de informare şi 
conştientizare a  părinţilor, în toate şcolile cu 
elevi romi 

9 Organizarea de activităţi şcolare/extraşcolare care să 
promoveze specificul cultural al etniei rrome şi 
interculturalitatea 

- Directori unit. şcolare 
- Inspector pentru rromi 
- Preşedinte O.N.G. 

Desfăşurarea activităţi şcolare/extraşcolare 

10 Continuarea desfăşurării programelor remediale (inclusiv în 
anumite unităţi şcolare pilot din cadrul Proiectului Phare 
/2003/005-551.01.02/21) 

- Consilieri C.J.  
- Inspector pentru rromi 
- Directori unit. şcolare 
- Primari localităţi pilot 
- M.E.N. 

Activităţi remediale desfăşurate în unităţi 
şcolare cu elevi romi (ex.: colile Gimnaziale 
Ro ia, Nocrich, Mo na, Blăjel, nr.10 Sibiu, etc; 
ME.N nu a alocat fonduri pentru derularea 
programului „Şcoală după Şcoală” (acesta se 
desfăşoară la Brateiu din fonduri alocate din 
bugetul local)   

 

Creşterea calităţii resurselor umane ale sistemului de învăţământ, în scopul realizării unui mediu educaţional incluziv pentru elevii 
rromi 

11 Desfăşurarea unor programe de formare continuă a cadrelor 
didactice în domeniul educaţiei interculturale/incluzive 

- Director C.C.D. Sibiu 
- Formatori (Ed. Incl – Phare) 
- Inspector pentru rromi 
- Metodişti  

 

Peste 50 de cadre didactice formate în 
domeniul educaţiei interculturale/incluzive 

12 Asigurarea de module de formare pentru managerii şcolari, în 
domeniul educaţiei interculturale/incluzive 

- Director C.C.D. Sibiu 
- Inspector pentru rromi 

 

Manageri şcolari formaţi în domeniul educaţiei 
interculturale/incluzive 

13 Funcţionarea/dezvoltarea în CJRAE/şcolile cu elevi rromi a 
reţelei mediatorilor şcolari care să faciliteze relaţia şcolii cu 
comunitatea în probleme legate de abandon, neşcolarizare şi 
risc de eşec şcolar 

- Director C.J.R.A.E.. Sibiu 
- Inspector pentru rromi 
- Directori unit. şc. pilot 

-10 mediatori şcolari care îşi desfăşoară 
activitatea, conform atribuţiilor specifice 
 
 

 

 
 

Îmbunătăţirea dotării cu materiale educaţionale şi a infrastructurii şcolare a unităţilor de învăţământ cu copii şi elevi rromi 



14 Continuarea programului privind acordarea de rechizite 
gratuite pentru copiii provenind din familii sărace şi 
acordarea de sprijin material copiilor şi celor mai sărace 
familii de etnie rroma 

- M.E.N. 
- Inspector Şc. Gen. Adj. 
- Inspector pentru rromi 
- Directori unit. şcolare 
- ONG 

 Rechizite şi sprijin material acordate elevilor; 
Din fonduri alocate de MENCS s-au derulat 
următoarele programe: 
- Program „Euro 200” (achizi ionarea unui 
calculator): peste 350 elevi; 
- Program „Rechizite colare”: pentru 
aproximativ 4800 de copii/elevi romi 
- Program „Bani de liceu”: pentru 306 elevi 
 

15 Reabilitarea sau construcţia de noi spaţii de învăţământ în 
localităţile cu populaţie de etnie rromă 

- Inspector Şc. Gen. Adj. 
- Autorităţi locale 
- Directori unit. şcolare 

Spaţii de învăţământ reabilitate sau nou 
construite (ex.: Şcoala Gimnazială Brădeni şi 
începerea construcţiei Grădiniţei Bazna) 

16 
 
 
 

 

Continuarea programelor de dotare a şcolilor multietnice cu 
materiale educaţionale 

- MECTS 
- Directori unit. şcolare 
- Inspector pentru rromi 

Materiale educaţionale alocate în special pentru 
clasa pregătitoare în peste 40 de unităţi şcolare 
cu elevi romi 

 
Desfăşurarea unor proiecte educaţionale cu finanţare din fonduri structurale şi guvernamentale 

 

- Proiect: “Fiecare copil în grădiniţă” 
Solicitanţi: Asociaţia „Ovidiu Ro”  în parteneriat cu Ministerul Educatiei Naţionale şi I.Ş.J. Sibiu;  
Obiectivul proiectului: sprijinirea accesului la educaţia preşcolară a copiilor provenind din familii sărace; 
Proiectul a fost iniţiat în anul 2010 în unităţi şc./grădiniţe  din localităţile Brateiu, Roşia, Vurpăr, Alţâna şi Târnava şi începând cu semestrul al 
II-lea al anului şcolar 2015/2016, proiectul s-a extins la nivelul tuturor grădiniţelor din judeţ (2850 de copii beneficiari de tichete sociale). 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

II. 2 Obiective ale Centrului Jude ean de Resurse i Asisten ă Educa ională Sibiu. Indicatori de realizare. 
 

 

 

Nr. OBIECTIV AC IUNI INDICATORI 

REALIZARE 

RESPONSABIL STADIU 

IMPLEMENTARE 

1 Cresterea ratei de 
participare la educatie si 
prevenirea 
comportamentelor de 
parasire timpurie a şcolii, 
prin atragerea si 
orientarea spre scoala, 
reducerea absenteismului, 
abandonului si cresterea 
motivatiei pentru invatare 

- Analiza problematicii participarii 
scolare si a absenteismului in sistemul 
de educatie judetean si realizarea de 
strategii/programe / interventii 
psihopedagogice, in vederea realizarii 
planurilor de actiune pentru reducerea 
absenteismului la unitatilor de 
invatamant 

- 7  parteneriate / 
protocoale  
- 19 programe /proiecte 
 

- CJRAE 

- CJAPP 

 

implementat 

- Cresterea motivatiei in invatare a 
elevilor, testarea initiala a interesului 
fata de scoala si derularea de activitati 
de consiliere vizand dezvoltarea 
personala, cresterea stimei de sine si 
orientarea spre un scop. 

- 1894 elevi testa i ini ial  
- 5206 activităţi de 
consiliere  
 

CJRAE - 
- CJAPP - 
consilieri scolari 
 

implementat 

Integrarea in sistemul educatiei timpurii 
a copiilor din grupuri dezavantajate, a 
copiilor români aparţinând minorităţii 
rome, pentru a facilita reusita scolara; 

- 696 dosare evaluare 
- 628 orientari scolare 
- 15 familii vulnerabile 
incurajate pentru servicii 
de logopedie 
- 200 copii înscrisi la 
coală/grădini ă în anul 
colar 2017-2018 

- CJRAE - 
- CJAPP - 
Serviciul SEOSP 
din cadrul CJRAE 
Sibiu 

implementat 

- Integrarea copiilor cu nevoi speciale si 
din grupuri vulnerabile in invatamantul 
special sau de masa. 

- 628 orientari scolare 
- 696 dosare evaluate 

- CJRAE - 
Serviciul SEOSP 
din cadrul CJRAE 
Sibiu 

implementat 

Elaborarea unor proiecte care vizeaza 
actiuni pentru prevenirea si diminuarea 
fenomenului de parasire timpurie a 
scolii; 

-19 proiecte /programe 
derulate 

CJRAE -CJAPP - 
consilieri scolari 
-  mediatori 
scolari 

implementat 

Dezvoltarea parteneriatelor scoala - 
comunitate, in scopul eliminarii 
abandonului scolar din invatamantul 
obligatoriu si al ridicarii ratei de 
participare la educatie a tinerilor  

- 5 parteneriate derulate 
în colaborare cu ONG-
uri: ARAPAMESU, 
OvidiuRO, Asociatia 
Elijah 

- CJRAE - 
- CJAPP – 
- CLJ - 
consilieri scolari 
- logopezi 
-  mediatori 

implementat 



scolari 

Consilierea şi îndrumarea familiilor de 
români aparţinând minorităţii rome în 
vederea înscrierii copiilor la 
şcoală/frecventării şi finalizării cursurilor 
şcolare. 

3 campanii de informare 
 400 elevi vizitati i 
consilia i 

- CJRAE - 
- CJAPP – 
- CLJ - 
consilieri scolari 
- logopezi 
-  mediatori 
scolari 

implementat 

Campanii de informare a diferitelor 
categorii de beneficiari cu privire la 
serviciile de asisten ă psihopedagogică 
disponibile în şcoli şi grădiniţe. 

54 campanii de 
informare 
 

- CJRAE - 
- CJAPP – 
- CLJ - 
consilieri scolari 
- logopezi 
-  mediatori 
scolari 

implementat 

2 Reducerea decalajului de 
acumulare educationala si 
de participare scolara la 
toate nivelurile intre 
cetatenii romani 
apartinand minorită ii 
rome si restul populatiei 

- Campanii de promovare a importantei 
educatiei prescolare, gimnaziale, liceale 
şi  de prevenire a absenteismului si 
abandonului scolar; 

- 7 campanii 
- 1.540 participanti 
2 ateliere- colaborare cu 
OvidiuRO 
 

- CJRAE - 
- CJAPP – 
- CLJ - 
- consilieri 
scolari 
- mediatori 
scolari 

implementat 

3 Cresterea gradului de 
implicare-specializare / 
formare  a categoriilor de 
profesionişti care participă 
la educaţia elevilor  
români apartinand 
mInoritatii rome 

- Organizarea de cursuri de formare a 
cadrelor didactice in domeniul educatiei 
interculturale; 

- 1 curs 
- 1 participanţi 

- CJRAE - 
- CJAPP – 
- CLJ - 
- coordonator 
mediatori scolari 
- responsabil 
formare 

implementat 

Organizarea cursurilor de 
formare/perfecţionare a mediatorilor 
şcolari. Angajarea mediatorilor şcolari în 
şcolile în care învaţă un număr 
semnificativ de elevi romi. 

- 2 mediatori şcolari 
formaţi  
- 2 mediatori şcolari 
angajaţi 

- coordonator 
mediatori scolari 
- responsabil 
formare 

implementat 

Campanii de combatere si prevenire a 
discriminarii in scoli si medierea 
conflictelor aparute in sistemul 
educational, cu implicarea elevilor sau a 
parintilor români aparţinând minorităţii 
rome 

9 campanii derulate 
 

consilieri scolari 
- mediatori 
scolari 

implementat 

4 Promovarea educatiei 
incluzive 

Stimularea unitatilor de invatamant în 
sprijinirea si incurajarea dezvoltarii 

58 recomandari CEOSP - SEOSP / 
CEOSP 

implementat 



personale a elevilor si cresterea 
motivatiei acestora pentru invatare 
respectand principiile educatiei incluzive 
si asigurarea egalitatii de sanse 

- consilieri 
scolari 
- mediatori 
scolari 

5 Cultivarea si dezvoltarea 
identitatii etno-culturale a  
cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii 
rome prin educatie in 
concordanta cu legislatia 
nationala si cea a UE 

- Dezvoltarea activitatilor de consiliere si 
orientare, cu continut specific, adaptat 
pentru copiii apartinand grupurilor 
dezavantajate 

33 activităţi de consiliere  
derulate 

- consilieri 
scolari 
- mediatori 
scolari 

implementat 

6 Informare / diseminare 
referitor la accesul 
nediscriminator la educatie 

- Activitati ce vizeaza educatia 
interetnica si toleranta interetnica 
- Consiliere si orientare scolara prin 
cabinetele psihopedagogice 

- 6 activitati 
 
- 1333 consiliere 

- consilieri 
scolari 
- mediatori 
scolari 

implementat 

7 Campanii de promovare a 
a unui stil de viaţă sănătos 
şi de prevenire a 
comportamentelor de risc 

Activitati ce vizeaza educatia pentru 
sănătate, prevenirea şi reucerea 
violenţei în mediul şcolar, prevenirea 
consumului de droguri 

34 activităţi 
72 proiecte /programe 
derulate 

- consilieri 
scolari 
- mediatori 
scolari 

implementat 

 



 

 

 

Nr. 

crt. 

Obiective Acțiuni Indicatori de 

realizare 

Responsabil Termen de 

realizare 

Buget 

/Surse 

de 

fi a ţa
re 

Stadiu 

de 

implem

entare 

1. Cresterea ratei de 

participare la educatie si 

prevenirea 

comportamentelor de 

parasire ti purie a ş olii, 
prin atragerea si orientarea 

spre scoala, reducerea 

absenteismului, 

abandonului si cresterea 

motivatiei pentru invatare 

- Analiza problematicii 

participarii scolare si a 

absenteismului in sistemul de 

educatie judetean si realizarea 

de strategii/programe / 

interventii psihopedagogice, in 

vederea realizarii planurilor de 

actiune pentru reducerea 

absenteismului la unitatilor de 

invatamant 

- 7  parteneriate / 

protocoale  

- 19 programe 

/proiecte 

 

- CJRAE 

- CJAPP 

 

Pe parcursul 

anului 

Surse 

proprii 

 

Imple

mentat 

  - Cresterea motivatiei in 

invatare a elevilor, testarea 

initiala a interesului fata de 

scoala si derularea de activitati 

de consiliere vizand 

dezvoltarea personala, 

cresterea stimei de sine si 

orientarea spre un scop. 

 -  elevi testați 
i ițial  

-  a tivităţi de 
consiliere  

 

- CJRAE - 

- CJAPP - 

consilieri scolari 

 

Pe parcursul 

anului 

Surse 

proprii 

 

Imple

mentat 

  - Integrarea in sistemul 

educatiei timpurii a copiilor 

din grupuri dezavantajate, a 

opiilor ro â i aparţi â d 
i orităţii ro e, pe tru a 

facilita reusita scolara; 

- 696 dosare 

evaluare 

- 628 orientari 

scolare 

- 15 familii 

- CJRAE - 

- CJAPP - 

Serviciul SEOSP 

din cadrul CJRAE 

Pe parcursul 

anului 

Surse 

proprii 

 

Imple

mentat 



 

 

 vulnerabile 

incurajate pentru 

servicii de logopedie 

- 200 copii înscrisi 

la ș oală/grădi iță 
în a ul ș olar 
2017-2018 

Sibiu 

  - Integrarea copiilor cu nevoi 

speciale si din grupuri 

vulnerabile in invatamantul 

special sau de masa. 

- 628 orientari 

scolare 

- 696 dosare 

evaluate 

 

- CJRAE - Serviciul 

SEOSP din cadrul 

CJRAE Sibiu 

Pe parcursul 

anului 

Surse 

proprii 

 

Imple

mentat 

  - Elaborarea unor proiecte care 

vizeaza actiuni pentru 

prevenirea si diminuarea 

fenomenului de parasire 

timpurie a scolii; 

-19 proiecte 

/programe derulate 

CJRAE -CJAPP - 

consilieri scolari 

-  mediatori 

scolari 

Pe parcursul 

anului 

Surse 

proprii 

Surse 

locale 

Imple

mentat 

  - Dezvoltarea parteneriatelor 

scoala - comunitate, in scopul 

eliminarii abandonului scolar 

din invatamantul obligatoriu si 

al ridicarii ratei de participare 

la educatie a tinerilor  

 

- 5 parteneriate 

derulate în 

colaborare cu 

ONG-uri: 

ARAPAMESU, 

OvidiuRO, 

Asociatia Elijah 

 

- CJRAE - 

- CJAPP – 

- CLJ - 

consilieri scolari 

- logopezi 

-  mediatori 

scolari 

 

 

Pe parcursul 

anului 

Surse 

proprii 

Surse 

locale 

Imple

mentat 

  - Co silierea şi î dru area 
familiilor de români 

aparţi â d i orităţii ro e î  
vederea înscrierii copiilor la 

3 campanii de 

informare 

  elevi vizitati și 

- CJRAE - 

- CJAPP – 

Pe parcursul 

anului 

Surse 

proprii 

Surse 

Imple

mentat 



 

 

ş oală/fre ve tării şi fi alizării 
ursurilor ş olare. 

o siliați - CLJ - 

consilieri scolari 

- logopezi 

-  mediatori 

scolari 

locale 

  Campanii de informare a 

diferitelor categorii de 

beneficiari cu privire la 

servi iile de asiste ță 
psihopedagogi ă dispo i ile î  
ş oli şi grădi iţe. 

54 campanii de 

informare 

 

- CJRAE - 

- CJAPP – 

- CLJ - 

consilieri scolari 

- logopezi 

-  mediatori 

scolari 

 

Pe parcursul 

anului 

Surse 

proprii 

Surse 

locale 

Imple

mentat 

2. Reducerea decalajului de 

acumulare educationala si 

de participare scolara la 

toate nivelurile intre 

cetatenii romani apartinand 

monoritatii rome si restul 

populatiei 

- Campanii de promovare a 

importantei educatiei 

prescolare, gimnaziale, liceale 

şi  de preve ire a 
absenteismului si abandonului 

scolar; 

- 7 campanii 

- 1.540 participanti 

2 ateliere- 

colaborare cu 

OvidiuRO 

 

 

- CJRAE - 

- CJAPP – 

- CLJ - 

- consilieri scolari 

- mediatori 

scolari 

Pe parcursul 

anului 

Surse 

proprii 

Surse 

locale 

Imple

mentat 

3. Cresterea gradului de 

implicare-specializare / 

formare  a categoriilor de 

- Organizarea de cursuri de 

formare a cadrelor didactice in 

domeniul educatiei 

- 1 curs 

-  parti ipa ţi 

- CJRAE - 

- CJAPP – 

Pe parcursul 

anului 

Surse 

externe 

Imple

mentat 



 

 

profesio işti are parti ipă 
la edu aţia elevilor  ro â i 
apartinand monoritatii 

rome 

interculturale; 

 

- CLJ - 

- coordonator 

mediatori scolari 

- responsabil 

formare  

  Organizarea cursurilor de 

for are/perfe ţio are a 
ediatorilor ş olari. A gajarea 
ediatorilor ş olari î  ş olile 

î  are î vaţă u  u ăr 
semnificativ de elevi romi. 

-  ediatori ş olari 
for aţi  

-  ediatori ş olari 
a gajaţi 

- coordonator 

mediatori scolari 

- responsabil 

formare 

Pe parcursul 

anului 

ISJ 

CJ 

CJRAE 

Imple

mentat 

  - Campanii de combatere si 

prevenire a discriminarii in 

scoli si medierea conflictelor 

aparute in sistemul 

educational, cu implicarea 

elevilor sau a parintilor români 

aparţi â d i orităţii ro e. 

9 campanii derulate 

 

consilieri scolari 

- mediatori 

scolari 

Pe parcursul 

anului 

Surse 

proprii 

Surse 

locale 

Imple

mentat 

4. Promovarea educatie 

incluzive 

- Stimularea unitatilor de 

invatamant în sprijinirea si 

incurajarea dezvoltarii 

personale a elevilor si 

cresterea motivatiei acestora 

pentru invatare respectand 

principiile educatiei incluzive 

si asigurarea egalitatii de 

sanse 

- 58 recomandari 

CEOSP 

- SEOSP / CEOSP 

- consilieri scolari 

- mediatori 

scolari 

Pe parcursul 

anului 

Surse 

proprii 

 

Imple

mentat 

5. Cultivarea si dezvoltarea 

identitatii etno-culturale a  

- Dezvoltarea activitatilor de 

consiliere si orientare, cu 

-  a tivităţi de - consilieri scolari Pe parcursul Surse Imple



 

 

 

cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii rome 
prin educatie in concordanta 

cu legislatia nationala si cea 

a UE 

continut specific, adaptat 

pentru copiii apartinand 

grupurilor dezavantajate; 

 

consiliere  derulate - mediatori 

scolari 

anului proprii 

 

mentat 

6. Informare / diseminare 

referitor la accesul 

nediscriminator la educatie 

- Activitati ce vizeaza educatia 

interetnica si toleranta 

interetnica 

- Consiliere si orientare scolara 

prin cabinetele 

psihopedagogice 

- 6 activitati 

 

 

- 1333 consiliere 

- consilieri scolari 

- mediatori 

scolari 

Pe parcursul 

anului 

Surse 

proprii 

 

Imple

mentat 

7. Campanii de promovare a a 

u ui stil de viaţă să ătos şi 
de prevenire a 

comportamentelor de risc 

-Activitati ce vizeaza educatia 

pe tru să ătate, preve irea şi 
reu erea viole ţei î  ediul 
ş olar, preve irea o su ului 
de droguri 

 a tivităţi 

72 proiecte 

/programe derulate 

- consilieri scolari 

- mediatori 

scolari 

Pe parcursul 

anului 

Surse 

proprii 

Surse 

locale 

Imple

mentat 



IV. CULTURA 

Din bugetul municipiului Sibiu au fost alocate următoarele fonduri: 

Nr. 

Denumire organiza ie Denumire proiect 

Sum  alocat  
din bugetul 
local, prin 
Agenda 

Cultural  2017 
1 Asociația Internațional 

Romani Union- IRU 
 

Festivalul Internațional al 
culturii Romani - ediția a III-a  

40.000 lei 

2 Asociația Internațional 
Romani Union- IRU 

Sărbătoarea gastronomică a 
Romilor  

50.000 lei 

3 Fundația social-culturală a 
romilor " Ion Cioabă " Romaii Poesia , ediția a II-a 20.000 lei 

4 

Asociația Stiințifică de 
Cercetare i Diagnoză 
Psihologică- Socială  
Educațională- Culturală- 
Tradițională a Etniei Rome 

Viața comunitară rromă cum a 
fost, este i va fi. 20.000 lei 

 

Copiii de etnie romă , precum i adulții din toate U.A.T.-urile județului au 
acces la Biblioteca Județeană ASTRA, la bibliotecile municipale, oră ene ti 
comunale, colare alături de ceilalți cititori. Centre de Documentare-
Informare CDI funcționează la nivel comunal în cadrul colilor gimnaziale 
unde se asigură i accesul la internet.  
Se urmăre te în permanență dotarea bibliotecilor din unită ile şcolare (cu 
minimum 25% elevi romi) cu materiale din domeniul limbii, istoriei, 
culturii romilor, inclusiv organizarea de sec iuni virtuale ale bibliotecilor cu 
lucrări în format pdf. 
 
Consiliul Jude ean Sibiu este implicat în calitate de partener, alături de 
Funda ia Centrul European de Integrare a Romilor Sibiu – solicitantul în 
implementarea proiectului “Un parteneriat pentru incluziunea economico-
socială a comunităţii marginalizate Tîrnava”.  
Acest proiect a fost depus pe Axa Prioritară 4: Incluziunea socială şi 
combaterea sărăciei, din cadrul Programului Opera ional Capital Uman 
2014-2020 (POCU), Prioritatea de investi ii 9 ii – Integrarea socio-
economică a comunită ilor marginalizate cum ar fi romii, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi 
excluziune socială din comunită ile marginalizate în care există popula ie 
apar inând minorită ii rome, prin implementarea de măsuri integrate.  
 



Obiectivul general al proiectului vizează cre terea gradului de incluziune 
socială a membrilor comunităților marginalizate care includ populație de 
etnie romă, prin măsuri integrate de ocupare, locuire, educație, formare 
profesională, sănătate şi asisten ă socială în scopul reducerii fenomenului 
de sărăcie generalizată. 

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului major al POCU 2014-2020 
care urmăre te dezvoltarea resurselor umane prin cre terea accesului la 
un sistem de educație şi formare profesională de calitate, stimularea 
ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei şi a excluziunii 
sociale prin facilitarea accesului la servicii sociale şi de sănătate.  

De asemenea, proiectul contribuie prin intervențiile pe care le promovează 
la realizarea obiectivului specific 4.1. Reducerea numărului de persoane 
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate 
în care există populație aparținând minorității rome (acele comunități în 
care populația aparținând minorității rome reprezintă minim 10% din 
totalul populației la nivelul comunității) prin măsurile enumerate mai sus 
care vor servi în final la ridicarea nivelului de trai în comunitatea 
marginalizată în care se implementează proiectul, generând un efect 
pozitiv pe termen lung, prin implementarea de măsuri integrate. A adar 
obiectivul general al proiectului va facilita şi implementarea Pachetului 
Anti-Sărăcie, promovat de Guvernul României. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 

- Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii prin programe integrate de 
tip consiliere părinte-elev-şcoală, remediale pentru 150 de copii 
(participanți la programe de tip „ coală după coala” şi „Biblioteca pentru 
toți”, ateliere socio-educative şi creative) şi părinți, aparținând comunității 
marginalizate; 

- Informarea, consilierea, orientarea pe piața muncii a 300 
membri ai grupului țintă; 

- Participarea a 250 membri ai grupului țintă la programe de 
formare profesională continuă şi mediate în vederea reintegrării şi ocupării 
pe piața muncii; 

- Crearea a 70 locuri de muncă şi subvenționarea angajatorilor; 
- 15 viitori antreprenori din comunitatea marginalizată asistați i 

subvenționați pentru deschiderea unei afaceri; 
- Sprijinirea a 3 servicii de natură socio-medicală în cadrul 

comunității marginalizate şi acordarea acestor servicii unui număr de 570 
persoane selectate din comunitate; 

- Îmbunătățirea condițiilor de locuire prin reabilitarea a 10 
locuințe; 



- 120 membri ai comunității marginalizate sprijiniți prin 
consiliere juridică în domeniul drepturilor de locuire şi sociale; 

- Implicarea unui număr de aproximativ 570 membrii ai 
comunității în problemele sociale. 
 
În prezent, proiectul a fost selectat la finan are fiind în faza de 
precontractare. 
 
Bugetul restrictiv al Consiliului Jude ean nu permite la momentul de fa ă 
asumarea altor obiective şi sarcini pe termen lung în ceea ce priveşte 
implementarea strategiei pe anul 2017. 
 
FOND ARHIVISTIC 

Arhivele Na ionale ale României au încheiat un Protocol cu 
Centrul pentru Cultura Romilor, urmând a stabili oportunitatea 
extinderii proiectului şi în plan teritorial, Serviciului Jude ean 
Sibiu fiind deschis unei astfel de cooperări. Serviciului Jude ean 
Sibiu al Arhivelor Na ionale a procedat la identificarea în 
fondurile şi colec iile aflate în depozitele sale a unor informa ii 
privitoare la arta şi cultura romilor - Colec ia de Documente 
medievale, Colec ia Brukenthal, Postul de Jandarmi Poiana 
Sibiului. 
În cadrul programului de scanare a documentelor medievale 
până la anul 1600 au fost eviden iate date referitoare la 
comunitatea romă - au fost identificate documente din anii 
1492, 1584 şi 1589 care se referă la romii din suburbiile 
Sibiului, respectiv la confirmarea de către Sigismund Bathori a 
unor privi legii pentru romii din Sibiu.  
S-a dispus continuarea programului de scanare a documentelor 
din „Proiectul Medievalia" şi identificarea unor noi documente 
referitoare la romi i în perioada la care se face referire . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prioritatea I: Iniţierea unor proiecte culturale pentru păstrarea, dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural al 

rromilor 

Măsuri 
Instituţii 

responsabil

e 

Indicatori de 

performanță Rezultate 

Înfiinţarea unui  
muzeu al 
culturii rromilor 
 
 

Complexul 

Naţional 
Muzeal 

ASTRA 

Centrul de 

Cercetări 
Sociale i 
Culturale 

„Romane 
Rodimata” 

1 lucrare prezentată 
despre istoria i cultura 
rromilor 

1 participare la 

conferințe/sesiuni/work
shop-uri naționale 

 

1 expoziție temporară 
organizată (în 
parteneriat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participări la conferințe/sesiuni/workshop-uri: 

- Workshop „Saxonica: O arhivă virtuală a vieţii cotidiene a 
saşilor în secolul XX” (metode noi în cercetarea surselor 
orale, situaţia cercetărilor de istorie orală privind viaţa 
cotidiană în comunităţile etnice mixte din Transilvania, 

posibilităţi de promovare a materialelor de istorie orală). 
Organizatori: Institut für deutsche Kultur und Geschichte 

Südosteuropas e. V. an der Ludwig-Maximilians-Universität 

München, Academia Româna. Locație Academia 

Evanghelică Transilvania. Participare cu prezentarea Cum 

abordăm comunităţile tradiţionale: cazul romilor corturari 
(Oana Burcea) 

Proiectul Amintiri de carton. Harta orală a deportării 
romilor în Transnistria (proiect cofinanțat de Administrația 
Fondului Cultural Național, al Centrului de Cercetări Sociale 
i Culturale „Romane Rodimata”, cu am fost parteneri). A 

rezultat expoziția temporară Copiii nu uită... povestesc! 
Harta orală a deportării romilor în Transnistria 

 

Cercetarea ştiinţifică  a patrimoniului cultural al rromilor şi 
realizarea unei baze de date a totalităţii informaţiilor 
dobândite şi a celor referitoare la arhivele documentare ale 
muzeului sibian.  

Achiziţii tematice în toată ţara după un program tematic 
riguros a unei colecţii reprezentative de obiecte de 



 

 

patrimoniu, conservarea şi restaurarea acestora, 
valorificarea muzeală în cadrul unui muzeu etno-tematic, 
interdisciplinar i multimedia. 

Organizarea de expoziţii temporare, itinerante 
naţionale/internaționale. 

Organizarea i participarea la simpozioane, conferințe 
naționale/internaționale despre istoria şi cultura rromilor. 

Programe de 
ordin cultural şi 
din educaţia 
nonformală. 
 
 

Complexul 

Naţional 
Muzeal 

ASTRA 

Fundația 
Centrul 
European  
de Integrare  
al Romilor 

2 evenimente 

interculturale 

organizate 

80 beneficiari ai 

programului Ziua 

internațională a 
rromilor 

125 beneficiari direcți 
ai atelierelor din cadrul 

T-aves Baxtalo! coala 
de vară de cultură 
rromani 

4 rețete rromani 
preparate (în cadrul T-

aves baxtalo! coala 
de vară de cultură 
rromani) 

2 ateliere limba 

rromani (în cadrul T-

aves baxtalo! coala 
de vară de cultură 

Ziua Internațională a Rromilor 8 aprilie – desfă urare 
program cu beneficiarii i elevii Centrului de zi 
A.R.A.P.A.M.E.S.U. Sibiu, Centrului rural de zi din Rusciori, 
județul Sibiu, colii cu clasele I-VIII din Alțîna, județul 
Sibiu 
 
 
 

T-aves baxtalo! coala de vară de cultură rromani (în 
cadrul ASTRA Multicultural), 14-16 iulie. 

Proiectul cultural Festivalul gastronomic al rromilor 9 

septembrie, al Fundației Centrul European de Integrare al 
Romilor (cu care am fost parteneri) 

Organizarea de evenimente în care se promovează 
nondiscriminarea i egalitatea de şanse. 

Creşterea interesului copiilor, tinerilor şi adulţilor pentru 
studierea istoriei i culturii rromilor. 

Organizarea unor evenimente interculturale (participă 
persoane de diferite etnii, cu prezentarea a cel puţin două 
elemente identitare, ex. activităţi culinare, port popular). 



rromani)   

2 ateliere Învățăm să 
dansăm. Atelier de 
dansuri ale 

minorităților (în cadrul 

T-aves baxtalo! coala 
de vară de cultură 
rromani) 

2 ateliere Învățăm cum 
și de ce își împletesc 
fetele părul (în cadrul 

T-aves baxtalo! coala 
de vară de cultură 
rromani) 

1 festival gastronomic 

al rromilor (în 

parteneriat) 

Păstrarea, 
dezvoltarea, 
încurajarea şi 
promovarea 
meşteşugurilor 
tradiţionale 
rrome 
 
 

Complexul 

Naţional 
Muzeal 

ASTRA 

25 me te ugari rromi 
inclu i în cadrul 
programelor, târgurilor 

organizate în muzeu 

 

 

Includerea me te ugarilor rromi în cadrul programelor 
Învățăm diversitatea, Animă ASTRA 

Includerea me te ugarilor rromi în cadrul Târgului 

meșteșugarilor din comunități multiculturale – evenimentul 

ASTRA Multicultural, 14 – 16 iulie. 

Includerea me te ugarilor rromi în cadrul Târgului 

Creatorilor Populari din România, 10-15 august. 

Studierea, salvarea, dezvoltarea şi promovarea 
meşteşugurilor tradiţionale rrome.  

Organizarea unor târguri de meşteşugari în care sunt 
incluşi rromii; organizarea unor evenimente în care este 



inclus şi un târg de meşteşuguri rrome. 

Promovarea schimbului de experienţă între participanţi. 

Stimularea talentelor din rândul etniei rrome. 

Încurajarea tinerilor meşteşugari rromi de a participa la 
Olimpiada micilor meşteşugari. 

Cercetarea de 
cabinet şi de 
teren a istoriei 
şi culturii rrome 
 

Complexul 

Naţional 
Muzeal 

ASTRA 

1 cercetare cabinet 

despre primul război 
mondial i diversitatea 

culturală a 
comunităților istorice 
(rromi) 

5 interviuri realizate cu 

supraviețuitori rromi ai 
Holocaustului 

1 documentare teren 

despre deportarea 

rromilor în Transnistria 

1 cercetare cabinet 

despre deportarea 

rromilor în Transnistria 

 

Consultare titluri din domeniul istoriei, limbii i culturii 
rromilor. 

Cercetare teren în localitățile Dealu Frumos, Merghindeal, 
Bârghi , Scoreiu, Porumbacu de Jos (județul Sibiu), Cincu, 
Sâmbăta de Jos (județul Bra ov) 24-26 iulie. Proiectul 

Amintiri de carton. Harta orală a deportării romilor în 
Transnistria (proiect al Centrului de Cercetări Culturale i 
Sociale Romane Rodimata, muzeul a avut rol de partener) 

Cunoaşterea în amănunţime a istoriei şi culturii minorităţii 
rrome din România. 

Editare 
publicații, cărți 
despre istoria i 
cultura rromilor 
din România 
 

Complexul 

Naţional 
Muzeal 

ASTRA 

1 articol publicat 

despre istoria i cultura 
rromilor 

 

Articolul Locul rromilor într-o comunitate multietnică din 
Transilvania. Localitatea Brateiu, județul Sibiu (autor Oana 
Burcea),  articol publicat în revista Cibinium. Editura 
„ASTRA Museum” 2017 
Editare publicaţii, cărţi despre istoria şi cultura rromilor din 
România – cel puţin 1 titlu/an. 



 
 
Susţinerea şi 
promovarea 
artiştilor rromi 
şi a creaţiei 
rrome sau cu 
tematică rromă 
în toate 
domeniile 
artistice (arte 
plastice, 
literatură, 
cinematografie, 
teatru, muzică, 
dans) 
 
 

Complexul 

Naţional 
Muzeal 

ASTRA 

1 grup de copii rromi a 

susținut 2 spectacole 
de dansuri (în cadrul 

Zilei Internaționale a 
Rromilor i ASTRA 
Multicultural)  

1 ansamblu dansuri 

rromani a susținut 2 
spectacole (în cadrul 

ASTRA Multicultural) 

4 tarafuri i fanfare cu 
muzicanți rromi au 
susținut spectacole (în 
cadrul Tarafuri i 
fanfare) 

Dansuri rromani cu copiii Centrului rural de zi din Rusciori, 
județul Sibiu (8 aprilie i 14 iulie) 
Spectacol de dansuri cu Dansatorii din rk , Sfântu 
Gheorghe, județul Covasna, 15-16 iulie. 
 
Spectacole de muzică în cadrul evenimentului Tarafuri i 
fanfare, ediția a XI-a, 9-10 septembrie. 
 

Cunoa terea i popularizarea talentelor artistice ale 
rromilor.  

Stimularea i sprijinirea arti tilor rromi. 

Construcţia 
memoriei 
culturale 
 
 

Complexul 

Naţional 
Muzeal 

ASTRA 

8 cărți primite ca 
donație despre istoria 
i cultura rromilor 

Constituirea unei biblioteci de specialitate. 

Constituirea unei baze de date cu rezultatele din 

cercetarea de teren (arhivă de specialitate). 

Constituirea unei arhive audio vizuale. 

 



 
V. ADMINISTRA IE PUBLIC  

 

Nr. Măsură Indicatori 
1 Identificarea nevoilor şi 

acordarea de beneficii de 
asisten ă socială conform legii 
fără discriminare la nivelul 
tuturor unită ilor administrativ-
teritoriale din jude ul Sibiu 

- Acordarea ajutorului 
pentru încălzirea 
locuin ei  

- Plata titularilor de venit 
minim garantat 

- Plata indemniza iilor 
pentru persoanele cu 
handicap 

- Acordarea aloca iei 
pentru sus inerea 
familiei monoparentale 

- Acordarea alocației 
complementare 

- Acordarea indemniza iei 
pentru creşterea 
copilului  

- Acordarea stimulentului 
de inser ie 

- Acordarea aloca iei de 
stat pentru copii  

 Repartizarea de locuin e sociale 
şi pentru tineret, persoanelor cu 
risc de marginalizare socială 

- 36 familii cu risc de 
marginalizare au primit 
reparti ie pentru un spa iu 
de locuit (municipiul Sibiu) 

- construcția de locuințe 
sociale prin Agenția 
Națională pentru Locuințe  i 
repartizarea acestora prin 
Consiliul Local al Comunei 
Nocrich  

 Oferirea copiilor cu dizabilități de 
activități variate de reabilitare cf. 
nevoilor specifice. 

Un nr mediu lunar de 55 copii 
beneficiază de serviciile Centrului 
Caleidoscop 

 - Oferirea copiilor din familii 
defavorizate şi/sau cu dizabilită i 
activită i variate şi eficiente de 
abilitare şi reabilitare în 
conformitate cu nevoile specifice 
- Subvenționarea activității 
centrelor  de zi pentru elevii de 
etnie romă şi elevii cu risc de 
abandon şcolar sau de  
marginalizare socială 

- Copiii de etnie romă, beneficiari 
ai serviciilor furnizate de consiliile 
locale, parohii şi de ONG-uri 
 
 
- 4 centre de zi în municipiul 
Sibiu în care elevii beneficiază de 
subvenție in baza Legii 
nr.34/1998 

 - Ob inerea avizului tehnic  



de racordare la re eaua 
electrică 
- Reabilitare sistemului 
rutier 
- Terasare unui teren în 
vederea construiri i de 
-Finalizarea lucrărilor de 
bran ament la rețeaua de apă i 
canalizare 

 
 
Ora  Tălmaciu, sat Tălmăcel,  
str. Tălmăcuț 

 

Se menționează că, la nivelul altor U.A.T.-uri din județ, nu au fost depuse 
cereri de repartiție locuințe i nu s-au efectuat anchete sociale în urma 
cărora să se elibereze adeverințe în vederea obținerii avizului tehnic de 
racordare la rețeaua electrică pentru persoane sau familii de etnie romă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

VI. INFRASTRUCTUR  ŞI SERVICII SOCIALE 

 

 

Nr. 
Crt. 

Obiective Activit ţi Instituţii/ 
Persoane 

responsabile 

Buget/Surse de 
finanţare 

Termen Mod implementare 

1. 
 
Ob. 
2 

Dezvoltarea de 
centre de primire în 
regim de urgenţ  
pentru victimele 
violenţei domestice 

Identificarea problemelor 
sociale, a victimelor 
violenţei domestice, dar şi 
a agresorilor familiari.  
Consilierea acestor 
persoane, atât victime cât 
şi agresori. 
Construirea şi dotarea de 
centre de primire  şi centre 
de asistenţă 
Angajare de specialişti 
(asistenţi sociali, psihologi, 
jurişti. 
Incheierea de parteneriate 
cu instituţii judeţene 

Consiliul  
Judeţean Sibiu 

Direcţia 
Judeţeană de 

Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 

Copilului Sibiu 
Consilii locale 

 

Buget de 
stat/buget 

local/judeţean 
Mecanism 
Financiar 
Norvegian 
- bugetul 

proiectului este 
de  

305.689 Euro 
(finanțare 
100% din 

fonduri 
nerambursabile)  

anual Centrul de Primire în 
Regim de Urgență pentru 
Victimele Violenței 
Domestice „Sf. Ana” 
funcționează începând cu 
data de 1 februarie 2017, 
ca urmare a 
implementătrii Proiectului 
”Nu violenței 
domestice!”, derulat de  
DGASPC Sibiu în cadrul 
Programului RO20 
„Violenţa domestică şi 
violența bazată pe 
deosebirea de sex“ 
finanţat prin Mecanismul 
Financiar Norvegian 
2009 – 2014. 
Implementarea proiectului 
s-a finalizat la data de 
28.04.2017, conform 
contractului de finanțare 
și actelor adiționale la 
contractul de finanțare. 
După această dată, se 



 

  

asigură sustenabilitatea 
proiectului. 
În semestrul II 2017 
centrul a furnizat servicii 
specializate pentru un 
număr de 34 beneficiari 
(din care 10 adulți și 24 
copii cu vârste între 8 luni 
și 16 ani), victime ale 
violenței domestice. 
La 30.12.2017 centrul 
avea prevăzute 12 
posturi,  fiind ocupate 10 
posturi. 
Pentru centru, s-a depus 
dosarul în vederea 
obținerii licenței de 
funcționare; s-a obținut 
licența de funcționare 
provizorie; s-a primit 
vizita de control din 
partea AJPIS Sibiu, care a 
propus eliberarea licenței 
de funcționare a centrului. 

2.  
 
Ob. 
3 

Prevenirea creşterii 
num rului de copii 
instituţionalizaţi în 
sistemul rezidenţial 
de servicii  

Acordarea de servicii de 
sprijin familiei 
naturale/substitutive 
pentru copii proveniţi din 
familii cu risc de 
instituţionalizare/abandon, 
în cadrul proiectului 
implementat în parteneriat 
public-privat 

Consiliul  
Judeţean Sibiu 

Direcţia 
Judeţeană de 

Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 

Copilului Sibiu 
Asociaţia HHC 
România (O 

casă şi o 
familie pentru 
fiecare copil) 

Buget 
local/judeţean 

Buget asigurat de 
Asociaţia HHC 

România 

Anual În sem. II au fost 24 
copii/tineri și familiile 
lor incluși în programul de 
prevenire a separării 
copilului de familie, 
susținute prin proiectul 
implermentat cu HHC 
România: Prevenirea 

instituționalizării 
copilului și a separării 
lui de familie.  
La 30.12.2017 erau: 
- 303 copii cu m sur  
de plasament familial 
(167 la rude și 136 la alte 
persoane / familii de 
plasament) 
- 277 de copii în 



 

  

              

 

 

 

 

 

plasament la asistenți 
maternali profesioniști 
(AMP) 

3.  
 
Ob. 
8 

Consolidarea 
relaţiilor de 
parteneriat şi 
cooperare dintre 
Poliţie, etnicii romi, 
administraţia public  
local  şi O.N.G.-uri. 
Facilitarea accesului 
cet ţenilor de etnie 
rom  la servicii 
publice şi locuri de 
munc  

Organizarea de mese 
rotunde cu participarea 
reprezentanţilor diferitelor 
instituţii competente şi 
O.N.G.-uri. 

Inspectoratul 
de Poliţie al 

Judeţului Sibiu 
Inspectoratul 
Judeţean de 

Jandarmi Sibiu 
Direcţia 

Judeţeană de 
Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 

Copilului Sibiu 
Agenţia 

naţională 
pentru Romi 
Consilii locale 
Inspectoratul 

Şcolar 
Judeţean Sibiu 

Instituţia 
Prefectului-
Judeţul Sibiu 

 

Bugetul 
Ministerului 

Afacerilor Interne 
Alte surse 

anual - 



VII. ORDINE PUBLIC  

Activitatea Inspectoratului de Poliție a Județului Sibiu s-a axat în primul 
semestru preponderent pîn mediul rural, prin acțiunile derulate de 
Serviciul de ordine publică.  

Comunitatea romă reprezintă a doua mare minoritate etnică, după 
populația de etnie magiară. Populația romă trăie te în condiții de sărăcie 
extremă, iar riscul de sărăcie în cadrul comunității rome este de trei ori 
mai mare comparativ cu media riscului la nivel național. Nivelul slab de 
participare pe piața muncii reprezintă problema principală a populației 
rome.   

Educația este în general un factor  - cheie pentru incluziunea populației de 
etnie romă în societatea românească. 
 
Chiar dacă au fost luate unele măsuri practice pentru a îmbunătăți 
participarea colară a elevilor de etnie romă, condițiile sărace de trai i 
veniturile scăzute ale populației rome au produs efecte în ceea ce prive te 
participarea la educație i frecvența în educație a acestei comunități. 
Astfel, abandonul colar i neparticiparea la educație sunt mai frecvente în 
cazul populației rome în comparație cu media națională.  Majoritatea 
elevilor de etnie romă părăsesc coala înainte de a absolvi învățământul 
obligatoriu, în timp ce alții nu sunt înscri i în nicio formă de învățământ. 
 
În afara cauzelor materiale, nivelul educațional al părinților i al 
persoanelor rome vârstnice influențează puternic participarea în educație 
a tinerilor romi. 
 
Neparticiparea în învățământul pre colar i deficiențele de comunicare în 
limba română a multor copii romi afectează performanțele în educație. 
 
Activitățile de prevenire (21), în ceea ce prive te integrarea i educarea 
populației de etnie romă, au fost desfă urate pe tot parcursul semestrului 
I. Astfel poliți tii s-au deplasat în localitățile din Mărginimea Sibiului i au 
comunicat cu profesorii i elevii de etnie romă în vederea prevenirii 
plecării timpurii din coală a acestora. 
 
Informarea i educarea copiilor i adolescenților de etnie romă, în sensul 
adoptării unui comportament civilizat, de normalitate, în familie, mediul 
stradal în societate a fost unul dintre principalele obiective ale poliți tilor 
aflați în mijlocul acestora în cadrul diferitelor activități. 
 
Elevilor de etnie romă din localitățile Ră inari, Poplaca, Bogatu Român,  
Păuca, Miecurea Sibiului, Poiana, Jina li s-au adresat recomandări 
preventive privind regulile de comportament pe care trebuie să le aplice 
acasă, la coală i în societate.  
 



De asemenea poliți tii au urmărit con tientizarea elevilor cu privire la 
pericolele la care se expun precum i modalitățile de reacție i intervenție.   
Poliți tii, aflați în mijocul acestei categorii de populație, cu ocazia prezenței 
la activitățile în coli, i-au dat interesul la formarea tinerilor romi, să aibă 
un comportament civic antiinfracțional i antivictimal. Astfel acestora le-au 
fost prezentate mai multe legi i sancțiuni după cum urmează: prevederile 
legii 61/1991, care reglementează normele de conduită socială i lini tea 
publică; prevederi ale Codului Penal, cu accent pe prevenirea infracțiunilor 
cu violență, respectiv loviri i alte violențe, vătămare corporală, furt, 
tâlhărie, tăinuire i instigare; răspunderea penală a minorilor; cazierul 
judiciar i rolul acestuia; reglementări ale O.U.G nr. 195/2002 referitoare 
la circulația pe drumurile publice; cazuistică (fapte comise de către minori 
i tineri sau fapte comise asupra minorilor i tinerilor) - cauze generatoare 
i condiții favorizante. 

 
Cadrele din poliție participante la activități în rândul romilor au încercat să 
elimine potențialele stereotipuri, prejudecăți i practici discriminatorii prin 
dezbateri, discuții pe problemele ridicate de participanți, răspunzând într-
un mod ferm i sincer la întrebări. 
 
La finalul activităților de prevenire desfă urate în rândul tinerilor de etnie 
romă, poliți tii au distribuit materiale (pliante, flyere, afi e) cu caracter 
preventiv. 
 
Dreptul la educație este un drept fundamental al omului. Niciunul dintre 
drepturile civice, politice, economice i sociale nu poate fi exercitat de 
individ, dacă nu prime te o educație minimă. 
 
În concluzie, frecventarea colii duce la promovarea unei societăți mai 
dezvoltate i mai bune. 
 
La nivelul INSPECTORATUL JUDE EAN DE JANDARMI  General de brigadă  
„Mihail Rasty” SIBIU,  în conformitate cu Planul Jude ean de  
Măsuri pentru incluziunea cetă enilor români apar inând minorită ii rome –  
Jude ul Sibiu - pentru perioada 2015 - 2020 şi a Hotărârii Guvernului nr. 18 
din 14.01.2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de  
incluziune a cetă enilor români apar inând minorită ii rome pentru  
perioada 2015-2020, la nivelul Inspectoratului Jude ean Sibiu  
s-au desfăşurat următoarele activită i: 

  În conformitate cu Planul Jude ean de Măsuri pentru incluziunea 
cetă enilor  

români apar inând minorită ii rome - Jude ul Sibiu - pentru perioada 2015 
- 2020 şi a Hotărârii Guvernului nr. 18 din 14.01.2015 pentru aprobarea 
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetă enilor români 
apar inând minorită ii rome pentru perioada 2015-2020, la nivelul 
Inspectoratului Jude ean Sibiu s-au desfăşurat următoarele activită i: 
   ● În anul 2017, personalul desemnat a desfăşurat activită i preventiv-
educative în zona de responsabilitate în baza „Planului anual pentru 



prevenirea faptelor antisociale de către personalul Inspectoratului de 
Jandarmi Jude ean Sibiu în anul 2017”, după cum urmează:  

- 28 ac iuni preventiv-educative în cadrul Campaniei de prevenirea 
delincven ei juvenile - „ADOLESCEN  F R  
VIOLEN /DELICVEN !” în 10 loca ii; 

- 30 ac iuni preventiv-educative în cadrul Campaniei de prevenirea 
violen ei în institu iile de învă ământ şi a absenteismului - „ŞCOALA ÎN 
SIGURAN !” în 28 loca ii; 

- 17 ac iuni preventiv-educative în cadrul Campaniei de prevenirea 
violen ei în sport – „ALEGE S  FII FAIRPLAY!” în 14 loca ii; 

    - 105 ac iuni preventiv-educative în cadrul Campaniei de 
prevenirea evenimentelor şi accidentelor în sta iunile montane şi zonele 
turistice şi protec ia mediului - „ORDINE ŞI DISCIPLIN  CIVIC  PE 
TRASEELE TURISTICE!” în 42 loca ii. 

În cadrul ac iunilor desfăşurate au participat un număr de 7092 
elevi, turişti, spectatori, suporteri, personal specializat, cărora li s-au 
distribuit 3608 materiale (1401 pliante, 2160 flyere, 1 banner, 37 
materiale video, 6 prezentări şi 3 altele). 

     ● De asemenea au fost desfăşurate activită i preventiv-informative 
în cadrul unor proiecte comune cu alte institu ii şi organiza ii 
neguvernamentale: 

- Derularea pe parcursul anului 2017 de activită i preventiv-
educative în proiectul „ŞCOALA ALTFEL” unde au participat aproximativ 
600 preşcolari şi elevi din jud. Sibiu. 

 ● Pentru informarea şi consilierea privind oferta educa ională şi 
locurile speciale pentru elevii de etnie romă la Academia de Poli ie 
„Alexandru Ioan Cuza” şi la şcolile militare de subofi eri (2 locuri la 
Academia de Poli ie „Alexandru Ioan Cuza”, arma Jandarmi, 3 locuri la 
Şcoala militară de Subofi eri Jandarmi din Drăgăşani şi 3 locuri la Şcoala 
militară de Subofi eri Jandarmi din Fălticeni) s-au desfăşurat următoarele 
activită i: 

- Au fost împăr ite 1000 de flyere şi pliante de recrutare a 
candida ilor pentru şcolile militare în 10 institu ii de învă ământ; 

- Afişarea unei postări pe pagina web www.jandarmeriasibiu.ro şi pe 
contul institu ional de comunicare publică neconven ională prin social 
media, www.facebook.com/Jandarmeria.Sibiu. 

● Pentru informarea şi consilierea privind oferta educa ională şi 
locurile speciale pentru elevii de etnie romă la şcolile militare de subofi eri 
în cadrul sesiunii extraordinare ianuarie 2018-ianuarie 2019 (3 locuri la 
Şcoala militară de Subofi eri Jandarmi din Drăgăşani şi 3 locuri la Şcoala 
militară de Subofi eri Jandarmi din Fălticeni) s-au desfăşurat următoarele 
activită i: 

a) S-au publicat detaliile privind admiterea în institu iile de 
învă ământ din subordinea Jandarmeriei Române pe site-ul I.J.J. Sibiu ;  

b) A fost postat clip-ul video con inând mesajul campaniei de 
recrutare pe pagina de facebook a I.J.J. Sibiu şi a fost rulat pe panoul 
publicitar (electronic) al Teatrului Radu Stanca Sibiu; 



c) A fost mediatizată oferta educa ională a institu iilor de 
învă ământ amintite anterior, prin intermediul presei locale (Tribuna, 
Sibiu 100%, Turnul Sfatului, Mesagerul de Sibiu, Ora de Sibiu), 
posturilor de radio locale, precum şi afişarea acesteia la avizierul I.J.J. 
Sibiu (de la punctul de control acces); 

d) A fost implicat activ în organizarea şi desfăşurarea caravanei 
informative care a parcurs un itinerariu sibian (urban şi rural) pentru 
promovarea mesajului privind oferta educa ională; 

e) A atras vectori de imagine/personalită i/vedete, în vederea 
multiplicării şi poten ării la nivelul opiniei publice a ofertei educa ionale; 

f) Au fost încheiate parteneriate cu trusturile de presă, posturi de 
radio şi televiziune de la nivel local, pentru transmiterea mesajelor de 
promovare a ofertei educa ionale (audio, video, text); 

g) Au fost încheiate parteneriate cu firme de transport locale 
(Tursib, Transmixt, Meditur, Lazăr Trans), spitale (Spitalul Clinic 
Jude ean de Urgen ă Sibiu, Spitalul Militar Jude ean Sibiu, Spitalul 
Municipal Mediaş, Spitalul Orăşenesc Agnita, Spitalul orăşenesc 
Cisnădie ), supermarket-uri (Metro Sibiu, Kaufland Sibiu/ Mediaş, 
Carefour Sibiu, Lidl Sibiu/Mediaş, Penyy Sibiu/Mediaş), unită i ale 
administra iei publice locale (Agen ia Jude eană pentru Ocuparea For ei 
de Muncă Sibiu, Direc ia de Sănătate Publică Sibiu, ANAF Sibiu, 
Direc iile de specialitate ale Ministerului Sportului, Prefectura Sibiu, 
Consiliul Jude ean Sibiu, primării, consilii locale, parohii, societă i 
comerciale, s.a.) pentru afişarea şi promovarea materialelor publicitare 
ale campaniei Jandarmeriei Române; 

h) Au fost încheiate parteneriate cu firmele de panotaj stradal (cu 
ajutorul primăriei Sibiu) pentru a afişa gratuit informa iile şi spoturile 
campaniei, precum şi cu supermarket-uri / mall-uri pentru transmiterea 
în re elele proprii de televiziune a spoturilor; 

i) A fost organizat un stand în centrul comercial (mall-ul Sibiu)  în 
care s-a prezentat oferta educa ională a celor două şcoli de subofi eri; 

j) A fost organizat un stand de promovare a profesiei la Bursa 
locurilor de muncă organizată de Agen ia Jude eană pentru Ocuparea 
For ei de Muncă Sibiu, ce s-a desfăşurat în data de 20 octombrie 2017, 
la sediul Facultă ii de Inginerie Hermann Oberth Sibiu; 

k) A fost organizat un stand de promovare a profesiei în cadrul 
Expoziţiei de tehnică şi echipamente militare, materiale de promovare a 
profesiei militare ce s-a desfăşurat cu ocazia Zilei Armatei Române în 
data de 25.10.2017, între orele 11.00-18.00 pe platoul din fa a 
Cercului Militar Sibiu; 

l) Au fost oferite materiale promo ionale (pliante, broşuri, fly-ere, 
etc) poten ialilor candida i pe timpul desfăşurării diferitelor activită i şi 
manifesta ii cultural-artistice, sportive (fotbal (Gaz Metan Mediaş, FC 
Hermannstadt), baschet (CSU Sibiu), handbal (Măgura Cisnădie)), 
târguri educa ionale, Târgul imobiliar Sibiu etc. la care participă un 
număr ridicat de persoane; 



m)  A fost promovat  oferta educa ional , f r  
discriminare, în comunit ile de romi şi/sau minorit i 
na ionale. 

 

 
VIII. EVIDEN A PERSOANELOR 

 
Direc ia Jude eană de Eviden ă a Persoanelor Sibiu a coordonat activitatea 
func ionarilor din cadrul serviciilor publice comunitare locale de eviden ă a 
persoanelor, respectiv a func ionarilor structurilor de stare civilă din cadrul 
primăriilor unită ilor administrativ-teritoriale de pe raza jude ului Sibiu, 
oferind îndrumările de specialitate necesare în scopul punerii în legalitate 
pe linie de stare civilă precum şi de eviden ă a persoanelor a cetă enilor 
români de etnie romă identifica i la nivelul jude ului Sibiu, cu ocazia 
îndeplinirii cerin elor legale de linie. 
 
Astfel, potrivit prevederilor Planului de măsuri pentru punerea în legalitate 
cu acte de stare civilă şi acte de identitate a populaţiei de etnie romă, la 
nivel naţional - nr. N 3485843/23.03.2015, pentru realizarea obiectivelor 
Strategiei susmen ionate, respectiv identificarea „persoanelor fără 
certificate de stare civilă şi fără acte de identitate în vederea înregistrării în 
registrele de stare civilă a actelor şi faptelor de stare civilă aferente 
acestora, precum şi procurării certificatelor de stare civilă şi a actelor de 
identitate”, în perioada de referin ă, au fost înregistrate în registrele de 
stare civilă 25 persoane (cetățeni care la momentul înregistrării na terii au 
declarat naționalitatea romă), iar pentru 2 persoane care, deşi erau 
înregistrate în registrele de stare civilă, nu au solicitat eliberarea primului 
act de identitate în termenul legal, au fost eliberate acte de identitate – 
aceste date se vor raportata la cei 222 de cetă eni români de etnie romă 
care au fost identifica i de autorită ile publice locale ca nefiind puşi în 
legalitate cu acte de stare civilă sau acte de identitate, cu ocazia punerii în 
aplicare a Planurilor de măsuri ale M.A.I. având acest obiect.  
 
i cu această ocazie, reiterăm faptul că, potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (1) 

din Legea nr. 677/21.11.2001 pentru protecția persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, 
cu modificările i completările ulterioare, serviciile publice comunitare 
de eviden  a persoanelor nu prelucreaz  date cu caracter 
personal legate de originea rasial  sau etnic , cu ocazia soluționării 
cererilor specifice înregistrate.  
 
A adar, în lumina normelor legale în materia datelor cu caracter personal 
invocate anterior, este fundamental, în realizarea obiectivelor Strategiei i 
ale Planului de măsuri, sprijinul experților locali pentru romi care î i 
desfă oară activitatea la nivelul autorităților publice locale de pe raza 
județului Sibiu în vederea identific rii cazurilor de cet eni români de 
etnie rom  nepu i în legalitate pe linie de stare civil /pe linie de 



eviden  a persoanelor, respectiv persoane neînregistrate în 
registrele de stare civil  sau persoane care nu au solicitat 
eliberarea primului act de identitate.  
 
Men ionăm faptul că, în pofida diligen ei manifestate de personalul cu 
atribu ii în domeniul stării civile şi eviden ei persoanelor, activită ile 
specifice de punere în legalitate a persoanelor care fac obiectul Planului de 
măsuri amintit sunt realizate cu mari dificultă i, constatându-se lipsa 
interesului în acest sens a persoanelor vizate ori a reprezentan ilor legali ai 
acestora.   
 
Referitor la persoanele care sunt înregistrate în registrele de stare civilă 
respectiv în bazele de date privind eviden a persoanelor (acestora fiindu-le 
eliberate, după caz, certificate de stare civilă, respectiv acte de identitate) 
şi care au pierdut aceste documente ori termenul de valabilitate a acestora 
a expirat, men ionăm faptul că fac obiectul verificărilor specifice stabilite 
prin dispozi iile legale de linie, aplicabile tuturor cetă enilor români, 
urmărindu-se punerea în legalitate cu duplicate ale certificatelor de stare 
civilă pierdute sau cu documente de identitate aflate în termen de 
valabilitate. 
 
În acest context, urmare activită ilor desfăşurate la nivelul Guvernului 
României în vederea simplificării procedurilor administrative, au fost aduse 
modificări cadrului normativ, atât din domeniul stării civile, cât şi din cel al 
eviden ei persoanelor, prin O.U.G. nr. 33/28.06.2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români, precum şi prin H.G. nr. 801/26.10.2016 
pentru stabilirea procedurilor de colectare şi ştergere a datelor persoanelor 
cu identitate declarată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare 
civilă şi evidenţa persoanelor. 
 
Astfel, prin actele normative men ionate, Legea nr. 119/1996 cu privire la 
actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în 
materie de stare civilă au adus elemente de noutate în ceea ce priveşte 
procedura de declarare şi înregistrare a naşterii, cu precădere sub aspectul 
înregistr rii tardive a acesteia. 
 
Potrivit noilor prevederi legislative, întocmirea actului de naştere în 
situa ia în care nu este respectat termenul legal pentru declararea şi 
înregistrarea naşterii (termenul de 30 de zile) se face prin parcurgerea 
procedurii administrative care vizează solicitarea avizului conform al 
Direcției Județene de Eviden ă a Persoanelor Sibiu, înso it de aprobarea 
primarului unită ii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs 
evenimentul, înregistrarea naşterii realizându-se în termen de 90 de 
zile de la data solicit rii. 
 



Transferul de competen ă, în acest domeniu, de la nivelul instan elor de 
judecată la nivelul structurilor administrative vine în sprijinul solu ionării 
într-un timp relativ scurt a situa iei descrise, renun ându-se la procedura 
anterioară (în instanță) care s-a dovedit a fi una complicată şi de durată, 
fapt care va determina, cu certitudine, reducerea numărului de cazuri de 
cetățeni români neînregistrați în registrele de stare civilă române, numărul 
mare de astfel de dosare de înregistrare tardivă soluționate deja de 
instituția județeană competentă fiind o bună dovadă în acest sens. 
 
La nivelul Primăriei Municipiului Sibiu, în primele 6 luni ale anului 2017, s- 
au pus în legalitate pe linie de stare civilă un număr de 14 de cetățeni de 
etnie romă, care s-au prezentat la ghi eu, iar 65 de persoane au fost puse 
în legalitate pe cale administrativă ca urmare a acțiunilor de înregistrare 
tardivă a na terii. 
Ca urmare a colaborării cu Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul 
Primăriei Municipiului Sibiu, în anul 2017 au fost puse în legalitate pe linie 
de evidență a persoanelor un număr de 3 cetățeni de etnie romă. 
 
Un impediment important în obținerea actelor de identitate îl reprezintă 
lipsa documentelor privind spațiul în care ace tia locuiesc fără forme 
legale. Soluția aplicată de Serviciul Public de Evidență a Persoanelor a fost 
eliberarea cărților provizorii de identitate în care, la rubrica domiciliu, a 
fost înscris Municipiul Sibiu, fără a fi menționată adresa de domiciliu, 
respectiv: strada, număr, etc. 
 
Serviciul Public Comunitar de Eviden ă a Persoanelor al Municipiului Sibiu 
potrivit Planului de Măsuri mai sus menționat i conform competențelor, a 
desfă urat în primul semestru al anului 2017 i propune a se desfă ura 
următoarele activități: 
 

1.S-au stabilit contacte cu structurile de implementare a Planului de 
implementare a strategiei în vederea informării reciproce în 
domeniul punerii în legalitate cu acte de stare civilă i acte de 
identitate a cetățenilor români de etnie romă: 

- Instituția Prefectului Județului Sibiu, 
- Consiliul Județean Sibiu prin: Direcția Generală de Asistență Socială i 
Protecția Copilului, Spitalul Clinic Județean Sibiu, Direcția Județeană de 
Evidență a Persoanelor Sibiu  
- Primăria Municipiului Sibiu, prin Serviciul Public de Asistență Socială 
 
În acest sens, în anul 2017, s-au formulat adrese către instituțiile mai sus 
menționate privind comunicarea către Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidență a Persoanelor Sibiu a cazurilor identificate din rândul cetățenilor 
de etnie romă care nu dețin acte de stare civilă i acte de identitate. 
Totodată, s-au înaintat pliante realizate de către Serviciul amintit 
conținând informații utile cetățenilor de etnie romă privind actele necesare 
înregistrării na terii, căsătoriei i eliberării actelor de identitate, etc. 

 



2. Întocmirea unui Protocol de colaborare între S.P.C.L.E.P.Sibiu i 
următoarele instituții: Serviciul Public de Asistență Socială Sibiu, Direcția 
Generală de Asistență Socială i Protecția Copilului Sibiu, Spitalul Clinic 
Județean de Urgență Sibiu prin Maternitatea Sibiu privind punerea în 
legalitate a cetățenilor de etnie romă cu acte de stare civilă i acte de 
identitate.  
Prin acest protocol urmează a se stabili atribuțiile concrete ale fiecărei 
instituții semnatare respectiv: depistarea, analizarea i comunicarea  cu 
celeritate a situațiilor de persoane de etnie romă nepuse în legalitate în  
vederea obținerii documentelor de stare civilă i de evidență a persoanelor 
precum i în vederea prevenirii abandonului în unitățile spitalice ti a nou-
născuților. 
 
3. Identificarea în colaborare cu Instituția Prefectului Județului Sibiu a 
organizațiilor nonguvernamentale care activează pe plan local, în vederea 
sprijinirii din punct de vedere material a romilor aflați în dificultate i care 
nu au posibilitatea de a suporta costurile de eliberare a certificatelor de 
stare civilă, a actelor de identitate sau ale acțiunilor privind înregistrarea 
tardivă a na terii. 
Precizăm că, la nivelul instituției noastre cetățenii de etnie romă care nu 
realizează venituri sau sunt beneficiari de ajutor social sunt scutiți de la 
plata amenzii contravenționale ca urmare a pierderii, deteriorării actelor 
de stare civilă i a celor de identitate precum i în cazul depă irii 
termenului de înregistrare a na terii i a celui de solicitare a actului de 
identitate, etc. 
 
4. La nivelul S.P.C.L.E.P.Sibiu au fost desemnate două persoane care să 
desfă oare activități specifice pe linie de stare civilă i de evidență a 
persoanelor în vederea punerii în legalitate a cetățenilor de etnie romă. 
 
5. Desfă urarea continuă a activităților de instruire internă a personalului 
structurii de stare civilă i de evidență a persoanelor în legătură cu 
legislația aplicabilă cetățenilor de etnie romă. 
 
 
 
 
Expert, 
 
Cristina MUNTEAN 
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