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ACTUALIZARE FEBRUARIE 2018
A. EDUCA IE
Nr.
Crt.

Acţiunea

Responsabili

Rezultate

Termen

Obiectiv 1: Formarea colectivelor claselor de elevi având ca principiu nediscriminarea etnică a copiilor rromi
Monitorizarea alc tuirii claselor cu componen
etnic
mixt
(interzicerea alc tuirii claselor de început de ciclu (în special clasa
preg titoare şi clasa I), formate integral/preponderent din elevi rromi)

-

2

Reactualizarea planurilor de dezvoltare institu ional astfel încât
acestea s includ elemente de educa ie incluziv /intercultural

-

3

Realizarea unei oferte educa ionale atractive pentru elevii rromi şi
nerromi din unit ile şcolare cu num r mare de elevi rromi

-

1

-

Directori
şi dirigin i unit i Clase (inclusiv cele de început de Prima
şcolare; mediatori şcolare
ciclu) formate din elevi rromi şi jum tate a
Inspector pentru rromi
nerromi
lunii
septembrie
a
anului
şcolar
Directori unit. şcolare
Planuri
de
dezvoltare An şcolar
Inspector pentru rromi
institu ional
care
includ
elemente
de
educa ie
incluziv /intercultural
Directori unit. şcolare
Discipline op ionale incluse în CDŞ An şcolar
Inspector pentru rromi
şi/sau studiul istoriei şi tradi iilor
Metodişti pentru rromi
rromilor (la cererea p rin ilor)

Obiectiv 2: 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 particip rii şcolare şi reducere
a abandonului şcolar în rândul popula iei de rromi

-

Directori unit. şcolare
Inspector pentru rromi
Mediatori şcolari

5

Realizarea la nivelul unit ilor şcolare, a proiectelor şi planurilor
anuale de preg tire suplimentar a elevilor rromi pentru reducerea
eşecului şcolar şi promovarea examenelor de absolvire

-

Directori unit. şcolare
Inspector pentru rromi
Mediatori şcolari

6

Admiterea în cls. a IX-a, pe locuri speciale a absolven ii rromi de
clasa a VIII-a

-

Comisie Jude ean de Admitere

7

Organizarea şi func ionarea unor clase de recuperare şcolar (de tip
„A doua şans ”, frecven redus , etc.)

-

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

8

Organizarea unor ac iuni de informare şi conştientizare a p rin ilor,
privind importan a educa iei în dezvoltarea şi inser ia social a fiec rui
individ

-

9

Organizarea de activit i şcolare/extraşcolare care s
specificul cultural al etniei rome şi interculturalitatea

promoveze

10

Continuarea desf şur rii programelor remediale din cele 8 unit i
şcolare pilot din cadrul Proiectului Phare /2003/005-551.01.02/21,
intitulat „O şcoal prietenoas deschis tuturor – educa ie incluziv
pentru grupuri dezavantajate” (şcolile rurale Buzd, Hoghilag, Moşna,
Dârlos, Curciu, Nou, Nocrich şi Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 11 Sibiu)
şi a altor proiecte finan ate de MECS

-

Realizarea activit ilor cuprinse
în planurile de stimulare a
particip rii şcolare şi reducere a
abandonului şcolar în rândul
popula iei de rromi
Implementarea planurilor anuale
de preg tire suplimentar a
elevilor rromi pentru reducerea
eşecului şcolar şi promovarea
examenelor de absolvire
Elevi rromi admişi în cls. a IX-a,
pe locuri speciale

Clase de recuperare şcolar ,
realizate în funcție de cererile
potențialilor cursanți
Directori şi dirigin i unit. şcolare; Desf şurarea ac iunilor de
mediatori şc.
informare şi conştientizare a
Inspector pentru rromi
p rin ilor
Membrii O.N.G.
Directori unit. şcolare
Desf şurarea activit i
Inspector pentru rromi
şcolare/extraşcolare
Preşedinte O.N.G.
Consilieri C.J.
Activit i remediale desf şurate
Inspector pentru rromi
în cele 8 unit i şcolare pilot şi în
Directori unit. şcolare
alte localit i care vor fi selectate
Primari localit i pilot
în proiecte ale MECS
MECS

An şcolar

Semestrial

Conform
calendar
MECS
An şcolar
Semestrial

Semestrial
An şcolar

Obiectiv 3: Creşterea calităţii resurselor umane ale sistemului de învăţământ, în scopul realizării unui mediu educaţional incluziv pentru elevii rromi
11

Desf şurarea unor programe de formare continu a cadrelor didactice
în domeniul educa iei interculturale/incluzive

12

Asigurarea de module de formare pentru managerii şcolari, în
domeniul educa iei interculturale/incluzive

-

Director C.C.D. Sibiu
Formatori
Inspector pentru rromi
Metodişti
Director C.C.D. Sibiu
Inspector pentru rromi

Cadre didactice formate în
domeniul educa iei
interculturale/incluzive

An şcolar

Manageri şcolari forma i în
domeniul educa iei
interculturale/incluzive

An şcolar

13

Func ionarea/dezvoltarea în CJRAE/şcolile cu elevi rromi a re elei
mediatorilor şcolari care s faciliteze rela ia şcolii cu comunitatea în
probleme legate de abandon, neşcolarizare şi risc de eşec şcolar

-

14

Reducerea decalajului de acumulare educa ional şi de participare
şcolara la toate nivelurile între cet enii români apar inând minorit ii
rome şi restul popula iei

15

Creşterea nivelului educa ional al romilor

16

Promovarea educa iei incluzive

17

Cultivarea si dezvoltarea identit ii etno-culturale a romilor prin
educa ie în concordan cu legisla ia na ional şi cea a UE
Informare / diseminare referitor la accesul nediscriminator la educa ie

18

Mediatori şcolari care îşi
desf şoar activitatea, conform
atribu iilor specifice

An şcolar

- consilieri şcolari
- mediatori şcolari

- nr. programe
- nr. p rin i consilia i

An şcolar

- coordonator mediatori şcolari
- responsabil formare continua
- consilieri şcolari
- mediatori şcolari
- SEOSP / CEOSP – Serviciul de
evaluare şi orientare şcolar şi
profesional
- consilieri şcolari
- mediatori şcolari
- consilieri şcolari
- mediatori şcolari

- nr. comisii
- nr. campanii

An şcolar

- nr. recomand ri CEOSP

An şcolar

- nr. consiliere

An şcolar

- consilieri şcolari
- mediatori şcolari

- nr. activit i
- nr. consiliere

An şcolar

Director C.J.R.A.E. Sibiu
Inspector pentru rromi
Directori unit i. şcolare pilot

Obiectiv 4: Îmbunătăţirea dotării cu materiale educaţionale şi a infrastructurii şcolare a unităţilor de învăţământ cu copii şi elevi rromi
19
Continuarea programului privind acordarea de rechizite gratuite - Inspector şcolar general adj.
Rechizite şi sprijin material
pentru copiii provenind din familii s race şi acordarea de sprijin - Inspector pentru rromi
acordate elevilor
material copiilor şi celor mai s race familii de etnie rroma
- Directori unit i şcolare
- ONG-uri
20
Reabilitarea sau construc ia de noi spa ii de înv mânt în localit ile - Inspector şcolar general adj.
Spa ii de înv mânt reabilitate
cu popula ie de etnie rrom
- Autorit i locale
sau nou construite
- Directori unit. şcolare

21

Continuarea programelor de dotare a şcolilor multietnice cu materiale
educa ionale

-

MECTS
Directori unit. şcolare
Inspector pentru rromi

Materiale educa ionale alocate
unit ilor şcolare

Conform
calendar
MECS
În func ie
de
aloc rile
bugetare
ale MECS
sau ale
autorit ilor locale
Conform
calendar
MECS

Obiectiv 5: Desfăşurarea unor proiecte educaţionale cu finanţare din fonduri structurale şi guvernamentale
Obiectiv 6: Informarea şi consilierea privind oferta educaţională şi
locurile speciale pentru elevii de etnie romă în învăţământul
preuniversitar
Obiectiv 7: Informarea şi consilierea privind oferta educaţională şi
locurile speciale pentru absolvenţii de etnie romă în învăţământul
universitar
Obiectiv 8: Informarea şi consilierea privind oferta educaţională şi
locurile speciale pentru absolvenţii de etnie romă la Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi la şcolile militare de subofiţeri

Inspectoratul Şcolar Jude ean Sibiu
Institu ia Prefectului – Jude ul Sibiu

anual

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Universitatea „Alma Mater” din Sibiu
Institu ia Prefectului – Jude ul Sibiu
Inspectoratul Jude ean de Poli ie Sibiu
Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Sibiu
Institu ia Prefectului – Jude ul Sibiu

anual
anual

B. OCUPAREA FOR EI DE MUNC

1. Asigurarea informării privind piaţa muncii şi punerea în contact a şomerilor romi cu angajatorii
Nr.
crt

1.1

1.2

ACTIVITATEA

SURS DE
FINAN ARE

Servicii gratuite de informare şi
consiliere profesional a persoanelor
aflate în c utarea unui loc de
munc ;

Bugetul
asigur rilor
sociale
de stat

Servicii gratuite de mediere pe
locurile de munc vacante sau noucreate;

Bugetul
asigur rilor
sociale
de stat

RESPONSABIL

INDICATORI DE
REZULTAT

AUTORIT I LOCALE
PARTENERE

Şef Agen ie Local

Num r persoane
informate şi consiliate:
250

Institu ia Prefectului –
Jude ul Sibiu
Consiliile locale din
jude ul Sibiu

Şef Agen ie Local

Num r persoane
mediate: 850

Institu ia Prefectului –
Jude ul Sibiu
Consiliile locale din
jude ul Sibiu

1.3

Programe speciale pentru romi

Bugetul
asigur rilor
sociale
de stat

Şef Agen ie Local

Num r persoane
mediate
- Hoghilag: 10
- Iacobeni: 20
- Nocrich: 20
- Roşia:
20

Institu ia Prefectului –
Jude ul Sibiu
Consiliile locale din
jude ul Sibiu

2. Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aparţinând minorităţii rome prin încurajarea mobilităţii geografice şi valorificarea capacităţilor
antreprenoriale
Nr.
crt

2.1

2.2

ACTIVITATEA
Stimularea mobilit ii for ei de
munc prin acordarea de prime
de încadrare sau instalare, dup
caz
Acordarea gratuit de servicii de
consultan şi asisten pentru
începerea unei activit i
independente sau ini ierea unei
afaceri, în scopul creşterii
gradului de ocupare prin
înfiin area propriei afaceri.

SURS DE
FINAN ARE
Bugetul
asigur rilor
sociale
de stat

Bugetul
asigur rilor
sociale
de stat

RESPONSABIL
Şef Agen ie Local

Şef Agen ie Local

INDICATORI DE
REZULTAT

AUTORIT I LOCALE
PARTENERE

Num r persoane
beneficiare de prime de
încadrare sau instalare

Institu ia Prefectului –
Jude ul Sibiu
Consiliile locale din
jude ul Sibiu

Num r persoane
beneficiare de servicii
de consultan şi
asisten pentru
începerea unei activit i

Institu ia Prefectului –
Jude ul Sibiu
Consiliile locale din
jude ul Sibiu

3. Stimularea încadrării şomerilor indemnizaţi înainte de expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj prin completarea veniturilor
salariale
4 .Dezvoltarea şi certificarea competenţelor profesionale
Nr.
crt

ACTIVITATEA / M SURA

4.1

Organizarea de cursuri de
formare profesional pentru
persoanele aflate în c utarea
unui loc de munc

SURS DE
FINAN ARE
Bugetul
asigur rilor
sociale
de stat,
Fond Social
European

RESPONSABIL

INDICATORI DE
REZULTAT

Director executiv
adjunct

num r persoane
cuprinse la cursuri de
formare profesional

Autoritati locale sprijinite
Institu ia Prefectului –
Jude ul Sibiu
Consiliile locale din
jude ul Sibiu

4.2

Cuprinderea în programe de
ucenicie la locul de munc

Bugetul
asigur rilor
sociale
de stat

Director executiv
adjunct

num r persoane
cuprinse la programe
de ucenicie la locul de
munca

Institu ia Prefectului –
Jude ul Sibiu
Consiliile locale din
jude ul Sibiu

5. Stimularea angajatorilor care încadrează persoane aparţinând unor categorii defavorizate pe piaţa muncii prin acordarea de subvenţii;
absolvenţi sau persoane peste 45 ani
6. Acordarea de sprijin financiar pentru înfiinţarea/dezvoltarea unor noi afaceri: sprijin financiar nerambursabil, precum şi de servicii de
consultanţă, mentorat şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau iniţierea 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

C. S N TATE

Interval de
evaluare
Structuri de
L – lunar
specialitate din
Alte instituţii
Termen
Indicatori de
Surse de
T–
Măsuri
Rezultate
cadrul DSPJ
implicate în
de
performanţă
finanţare
trimestrial
Sibiu implicate
realizare
realizare
S–
în realizare
semestrial
A – anual
0
1
2
3
4
5
6
7
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
1.1.1. Evaluarea periodic
a. Compartiment
Institu ia
- Complean a la
2016,
S/A
- Buget
- Plan de
a func ion rii asisten ei
Asisten
Prefectului –
standarde: procent
continuu
alocat de
monitorizare şi
medicale comunitare
Medical
Jude ul Sibiu (%) furnizori servicii
2020
MS
evaluare
integrate din jude ul Sibiu
Comunitar
Grup jude ean
comunitare care
- Bugete
- Complean la
conform metodologiei MS
b. Furnizori de
de lucru mixt
raporteaz conform
locale
standardele
şi planului de monitorizare
servicii
pentru romi
standardelor
- Fonduri
metodologice a
şi evaluare
comunitare din
ANR, CJ,
- Nr. şi procent (%)
europene
serviciilor de
jude ul Sibiu
APL, ONG
popula ie acoperit cu
asisten medical
servicii comunitare,
comunitar
dezagregat pe medii/
- 3 rapoarte anuale
grupe de vârst
a asisten ei
/gravide/ copii sub 5
medicale
ani beneficiari romi
comunitare
- Nr. şi procent (%)
integrate din
beneficiari romi/an
jude ul Sibiu (2016,
- Nr. AMC şi MSR
2018, 2020)
angaja i
- Rapoarte de evaluare
a asisten ei
comunitare integrate
din jude ul Sibiu
(2016, 2018, 2020)

Măsuri

0
1.1.2. Înfiin area/
Extinderea la nivel jude ean
a re elei de centre
comunitare care furnizeaz
servicii de baz integrate

1.1.3. Colaborare la
elaborarea de instrumente
de lucru în sistem integrat,
ghiduri şi protocoale de
practic pentru dezvoltarea
capacit ii institu ionale a
furnizorilor de servicii de
s n tate la nivel comunitar
1.1.4. Implicare în
instruirea şi formarea
furnizorilor de servicii de
s n tate la nivel comunitar
din jude ul Sibiu

1.1.5. Angajarea cu
prioritate în comunit ile de
romi rurale din jude ul Sibiu
a asistentului medical
comunitar rom şi a

Structuri de
specialitate din
cadrul DSPJ
Sibiu implicate
în realizare
1
a. Compartiment
Asisten
Medical
Comunitar
b. Compartimentul
Buget – Finan e
Contabilitate
c. Furnizori de
servicii
comunitare din
jude ul Sibiu
a. Compartiment
Asisten
Medical
Comunitar
b. Furnizori de
servicii
comunitare din
jude ul Sibiu
a. Compartiment
Asisten
Medical
Comunitar
b. Birou
R.U.N.O.S.
c. Furnizori de
servicii
comunitare din
jude ul Sibiu
a. Compartiment
Asisten
Medical
Comunitar
b. Birou

Alte instituţii
implicate în
realizare

Indicatori de
performanţă

Termen
de
realizare

2
Institu ia
Prefectului –
Jude ul Sibiu Grup jude ean
de lucru mixt
pentru romi
ANR, CJ,
APL, ONG

3
- Nr. centre comunitare
reabilitate/ construite

4
2020

Institu ia
Prefectului –
Jude ul Sibiu Grup jude ean
de lucru mixt
pentru romi
ANR, CJ,
APL, ONG
Institu ia
Prefectului –
Jude ul Sibiu Grup jude ean
de lucru mixt
pentru romi
ANR, CJ,
APL, ONG

- Num r colabor ri la
elaborarea de
instrumente de lucru
în sistem integrat,
ghiduri şi protocoale
de practic

2016,
continuu
2020

- Num r şi procent (%)
furnizori de servicii de
baz comunitare din
jude ul Sibiu instrui i
(din total angaja i)

Institu ia
Prefectului –
Jude ul Sibiu Grup jude ean
de lucru mixt

- Nr. şi procent (%)
comunit i rurale
acoperite cu asisten i
medicali comunitari
romi (din total

Interval de
evaluare
L – lunar
T–
trimestrial
S–
semestrial
A – anual
5
A

Surse de
finanţare

Rezultate

6
- Buget
alocat de
MS
- Bugete
locale
- Fonduri
europene

7
Centre comunitare
care furnizeaz
servicii medicosociale de baz
integrate

S/A

- Buget
alocat de
MS
- Bugete
locale
- Fonduri
europene

- Instrumente de
lucru în sistem
integrat, ghiduri şi
protocoale de
practic definite;

2016,
continuu
2020

S/A

- Buget
alocat de
MS
- Bugete
locale
- Fonduri
europene

- Furnizori de
servicii comunitare
de baz din jude ul
Sibiu instrui i şi/sau
forma i conform
ghidurilor şi
procedurilor
definite

2016,
continuu
2020

A

- Buget
alocat de
MS
- Bugete
locale

- Creşterea
num rului de
asisten i medicali
romi angaja i în
jude ul Sibiu

Măsuri

0
mediatorului sanitar

Structuri de
specialitate din
cadrul DSPJ
Sibiu implicate
în realizare
1
R.U.N.O.S.
c. Compartimentul
Buget – Finan e
Contabilitate

Alte instituţii
implicate în
realizare

2
pentru romi
ANR, CJ,
APL, ONG

Indicatori de
performanţă

3
comunit i cu AMC)
- Nr. şi procent (%)
comunit i rurale
acoperite cu mediatori
sanitari (din total
comunit i)
- Nr. tineri romi informa i
- Nr. şi pondere (%)
tineri romi informa i
care beneficiaz de
programele de burse

Termen
de
realizare

4

Interval de
evaluare
L – lunar
T–
trimestrial
S–
semestrial
A – anual
5

Institu ia
2020
A
Prefectului –
Jude ul Sibiu Grup jude ean
de lucru mixt
pentru romi
Unit i de
înv mânt
medical,
ANR, CJ, IŞJ,
APL, ONG
Direcţia de acţiune 1.2: Creşterea ponderii populaţiei rome care are acces la servicii de sănătate de bază
1.2.1. Consilierea
a. Compartiment
CJAS, medici
2020
S/A
popula iei rome asupra
Asisten
de familie,
dreptului la pachetul
Medical
ANR, CJ,
minimal de servicii de
Comunitar
APL, ONG
s n tate pentru persoanele b. Compartiment
care nu sunt incluse în
Control Unit i şi
sistemul asigur rilor sociale Servicii de
de s n tate
S n tate
c. Furnizori de
servicii
comunitare din
jude ul Sibiu
d. Oficiul Juridic
1.2.2. Înscrierea popula iei
a. Compartiment
CJAS, medici Nr. şi pondere (%)
2016,
T/S/A
rome pe listele medicilor de Asisten
de familie,
persoane apar inând
continuu
familie
Medical
ANR, CJ,
minorit ii rome cu
2020
1.1.6. Colaborare la
informarea tinerilor romi
privind programele de
burse pentru accesul
acestora la cursuri
postliceale şi universitare
din domeniul serviciilor de
s n tate

a. Compartiment
Asisten
Medical
Comunitar
b. Furnizori de
servicii
comunitare din
jude ul Sibiu

Surse de
finanţare

Rezultate

6
- Fonduri
europene

7
- Creşterea
num rului de
mediatori sanitari
angaja i angaja i în
jude ul Sibiu

- Buget
alocat de
MS
- Bugete
locale
- Fonduri
europene

- Creşterea
accesului la
informa ii a tinerilor
romi
- Creşterea
num rului de tineri
romi care
beneficiaz de
programe de burse
pentru cursuri în
domeniul sanitar

- Buget
alocat de
MS
- Bugete
locale
- Fonduri
europene

- Creşterea
num rului de
persoane rome
informate (pe tipuri
de comunit i/
grupuri)

- Buget
FNUAS
- Bugete

- Creşterea
num rului de
persoane rome cu

Măsuri

0

Structuri de
specialitate din
cadrul DSPJ
Sibiu implicate
în realizare

Alte instituţii
implicate în
realizare

Indicatori de
performanţă

Termen
de
realizare

Interval de
evaluare
L – lunar
T–
trimestrial
S–
semestrial
A – anual
5

Surse de
finanţare

Rezultate

1
2
3
4
6
7
Comunitar
APL, ONG
calitate de asigurat de
locale
minimum o vizit la
b. Compartiment
s n tate din total
medicul de familie
Control Unit i şi
asigura i/jude
pe an
Servicii de
Nr. şi pondere (%)
S n tate
persoane apar inând
c. Furnizori de
minorit ii rome cu
servicii
minimum 1 vizit la
comunitare din
medicul de familie pe an
jude ul Sibiu
1.2.3. Monitorizarea
a. Compartiment
CJAS, medici Nr. şi pondere (%)
2016,
A
- Buget
- Creşterea
accesului popula iei rome
Control Unit i şi
de familie,
popula ie rom
continuu
alocat de
num rului de
neasigurate la pachetul
Servicii de
ANR, CJ,
neasigurat beneficiar
2020
MS
personae rome
minimal de servicii de
S n tate
APL, ONG
de servicii de s n tate
- Bugete
neasigurate
s n tate
b. Compartiment
Institu ia
locale
beneficiare de
Asisten
Prefectului –
- Fonduri
servicii de s n tate
Medical
Jude ul Sibiu europene
Comunitar
Grup jude ean
c. Furnizori de
de lucru mixt
servicii
pentru romi
comunitare din
jude ul Sibiu
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
2.1. Creşterea acoperirii
a. Compartiment
CJ, APL,
Procent acoperire
2020
A
- Buget
- Creşterea
vaccinale la copiii din
Supraveghere
medici de
vaccinal la copil
alocat de
num rului de copii
categoriile vulnerabile,
Epidemiologic şi
familie, ANR,
(conform JAF )
MS
vaccina i
inclusiv romi
Control Boli
ONG
Nr. şi pondere (%)
- Bugete
Transmisibile
Institu ia
mame rome informate
locale
b. Compartiment
Prefectului –
asupra campaniilor de
- Fonduri
Asisten
Jude ul Sibiu - imunizare
europene
Medical
Grup jude ean
Comunitar
de lucru mixt
c. Furnizori de
pentru romi
servicii

Măsuri

0

2.2. Implementarea de
programe privind preven ia
primar şi depistarea
precoce a bolilor cronice
prevalente în cazul
popula iei rome

2.3. Implementarea de
programe de prevenire a
bolilor transmisibile, în
special tuberculoz şi
HIV/SIDA

Structuri de
specialitate din
cadrul DSPJ
Sibiu implicate
în realizare
1
comunitare din
jude ul Sibiu
a. Compartiment
Evaluarea şi
Promovarea
S n t ii
b. Compartiment
Asisten
Medical şi
Programe
c. Compartiment
Evaluarea
Factorilor de Risc
din Mediul de
Via şi Munc
d. Compartiment
Asisten
Medical
Comunitar
e. Furnizori de
servicii
comunitare din
jude ul Sibiu
a. Compartiment
Promovarea
S n t ii
b. Compartiment
Supraveghere
Epidemiologic şi
Control Boli
Transmisibile
c. Compartiment
Evaluarea
Factorilor de Risc

Alte instituţii
implicate în
realizare

Indicatori de
performanţă

Termen
de
realizare

2

3

4

CJ, APL,
medici de
familie, ANR,
ONG
Institu ia
Prefectului –
Jude ul Sibiu Grup jude ean
de lucru mixt
pentru romi

Nr. şi pondere (%)
pacien i romi cu HTA,
DZ, BPOC, monitoriza i
în AMP conform
ghidurilor practic

2020

Furnizori de
servicii de
s n tate, CJ,
APL, medici
de familie,
ANR, ONG
Institu ia
Prefectului –
Jude ul Sibiu Grup jude ean
de lucru mixt

Nr. şi pondere (%)
popula ie rom
beneficiar de programe
de prevenire a bolilor
transmisibile.
Raport anual privind
bolile transmisibile
prioritare

2016,
continuu
2020

Interval de
evaluare
L – lunar
T–
trimestrial
S–
semestrial
A – anual
5

Surse de
finanţare

Rezultate

6

7

A

- Buget
alocat de
MS
- Bugete
locale
- Fonduri
europene

- Programe de
preven ie primar
şi depistare
precoce a bolilor
cronice prevalente
în cazul popula iei
rome,
implementate în
fiecare jude
- Raport anual
privind bolile
netransmisibile
prioritare

A

- Buget
alocat de
MS
- Bugete
locale
- Fonduri
europene

- Programe de
prevenire a bolilor
transmisibile, în
special tuberculoz
şi HIV/SIDA
adresate
comunit ilor de
romi, implementate
în fiecare jude

Măsuri

0

2.4. Dezvoltarea de
parteneriate între DSPJ
Sibiu, autorit i publice
locale şi societatea civil în
domeniul promov rii
s n t ii şi implementarea
de programe şi proiecte în
acest domeniu

Structuri de
specialitate din
cadrul DSPJ
Sibiu implicate
în realizare
1
din Mediul de
Via şi Munc
d. Laborator
Diagnostic şi
Investigare în
S n tate Public
e. Compartiment
Asisten
Medical
Comunitar
f. Furnizori de
servicii
comunitare din
jude ul Sibiu
a. Compartiment
Evaluarea şi
Promovarea
S n t ii
b. Compartiment
Asisten
Medical şi
Programe
c. Compartiment
Asisten
Medical
Comunitar
d. Furnizori de
servicii
comunitare din
jude ul Sibiu
d. Oficiul Juridic

Alte instituţii
implicate în
realizare

2
pentru romi

CJ, APL,
ANR, ONG
Institu ia
Prefectului –
Jude ul Sibiu Grup jude ean
de lucru mixt
pentru romi

Indicatori de
performanţă

Termen
de
realizare

3

4

Nr. şi pondere (%)
popula ie rom
beneficiar de programe
de promovare a unui stil
de via s n tos

2016,
continuu
2020

Interval de
evaluare
L – lunar
T–
trimestrial
S–
semestrial
A – anual
5

A

Surse de
finanţare

Rezultate

6

7

- Buget
alocat de
MS
- Bugete
locale
- Fonduri
europene

- Programe de
promovare a unui
stil de via
s n tos (campanii)
adresate
comunit ilor de
romi, implementate
în jude ul Sibiu

Măsuri

Structuri de
specialitate din
cadrul DSPJ
Sibiu implicate
în realizare

Alte instituţii
implicate în
realizare

Indicatori de
performanţă

Termen
de
realizare

0

1

2

3

4

Interval de
evaluare
L – lunar
T–
trimestrial
S–
semestrial
A – anual
5

Surse de
finanţare

Rezultate

6

7

Direcţia de acţiune 2.2: Creşterea prevalenţei utilizării planificării familiale, în special în rândul tinerelor, şi implementarea de intervenţii adresate
sănătăţii femeii şi copilului
2.2.1. Informarea şi
a. Compartiment
ANR, CJ,
Nr. şi pondere (%)
2016,
A
- Buget
- Creşterea
consilierea femeilor şi
Control Unit i şi
medici de
persoane apar inând
continuu
alocat de
num rului de
fetelor rome privind
Servicii de
familie, medici minorit ii rome
2020
MS
persoane
s n tatea reproducerii,
S n tate
specialişti în
informate (indicator
- Bugete
informate şi
riscurile asociate mariajelor b. Compartiment
planificare
dezagregat pe tipuri de
locale
consiliate
timpurii, s n tatea mamei
Asisten
familial ,
comunit i/grupuri)
- Fonduri
şi copilului, prevenirea şi
Medical
APL, ONG
europene
combaterea violen ei
Comunitar
domestice şi a traficului de
c. Furnizori de
persoane
servicii
comunitare din
jude ul Sibiu
2.2.2. Extinderea gradului
de acoperire teritorial (şi
popula ional ) cu m suri de
contracep ie gratuite

a. Compartiment
Control Unit i şi
Servicii de
S n tate
b. Compartiment
Asisten
Medical şi
Programe

CJAS, medici
de familie,
medici
specialişti în
planificare
familial , CJ,
APL, ANR,
ONG

Nr. şi pondere (%) femei
rome care beneficiaz
de servicii de planificare
familial /an

2016,
continuu
2020

A

- Buget
alocat de
MS
- Bugete
locale
- Fonduri
europene

2.2.3. Identificarea
priorit ilor în domeniul
asisten ei medicale a
mamei şi copilului şi
propunerea de m suri
adaptate pentru rezolvarea
problemelor identificate

a. Compartiment
Control Unit i şi
Servicii de
S n tate
b. Compartiment
Asisten
Medical
Comunitar
a. Compartiment

CJ, medici de
familie, unit i
sanitare, APL,
ANR, ONG

Nr. particip ri la
Comisiile de Protec ia
Copilului
Nr. propuneri m suri
adaptate pentru
rezolvarea problemelor
identificate

2016,
continuu
2020

S/A

- Buget
alocat de
MS
- Bugete
locale
- Fonduri
europene

- Servicii de
planificare familial
şi m suri de
contracep ie
gratuite disponibile
- Creşterea
accesului la servicii
moderne de
planificare familial
- M suri adaptate
pentru rezolvarea
problemelor
identificate în
domeniul asisten ei
medicale a mamei
şi copilului

CJ, medici de

Nr. şi procent (%)

2016,

A

- Buget

- Creşterea

2.2.4. Creşterea capacit ii

Măsuri

0
personalului din re eaua
comunitar în domeniul
s n t ii reproducerii,
s n t ii mamei şi copilului

Structuri de
specialitate din
cadrul DSPJ
Sibiu implicate
în realizare
1
Control Unit i şi
Servicii de
S n tate
b. Compartiment
Asisten
Medical
Comunitar
c. Furnizori de
servicii
comunitare din
jude ul Sibiu

Alte instituţii
implicate în
realizare

2
familie,
specialişti în
planificare
familial ,
unit i
sanitare,
formatori
acredita i
CNFPA, APL,
ANR, ONG

Indicatori de
performanţă

3
furnizori de servicii de
baz comunitare instrui i
şi/sau forma i în
domeniul s n t ii
reproducerii, s n t ii
mamei şi copilului

Termen
de
realizare

4
continuu
2020

Interval de
evaluare
L – lunar
T–
trimestrial
S–
semestrial
A – anual
5

Surse de
finanţare

6
alocat de
MS
- Bugete
locale
- Fonduri
europene

Rezultate

7
num rului de
furnizori de servicii
de baz
comunitare instrui i
şi/sau forma i în
domeniul s n t ii
reproducerii,
s n t ii mamei şi
copilului

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
3.1. Identificarea/
a. Compartiment
CJ, APL,
Nr. popula ie vulnerabil
2016,
S/A
- Buget
- Creşterea
cartografierea nevoilor
Asisten
ANR, ONG
pe total jude şi pe
continuu
alocat de
num rului de
medico-sociale ale
Medical şi
Institu ia
furnizor de servicii
2020
MS
popula ie
popula iei cu risc atât în
Programe
Prefectului –
comunitare integrate
- Bugete
vulnerabil din
mediul urban, cât şi în
b. Compartiment
Jude ul Sibiu locale
jude ul Sibiu
mediul rural
Asisten
Grup jude ean
- Fonduri
beneficiar de
Medical
de lucru mixt
europene
servicii comunitare
Comunitar
pentru romi
integrate
c. Compartiment
Supraveghere
Epidemiologic şi
Control Boli
Transmisibile
d. Compartiment
Evaluarea
Factorilor de Risc
din Mediul de
Via şi Munc
e. Laborator
Diagnostic şi

Măsuri

0

3.2. Acordarea de
consultan şi asisten
tehnic la elaborarea de
planuri locale de s n tate
adaptate specificului
fiec rei comunit i
3.3. Furnizarea de
asisten tehnic pentru
implementarea planurilor
de s n tate

3.4. Colaborarea la
realizarea de studii
cercetare jude ene privind
s n tatea romilor

Structuri de
specialitate din
cadrul DSPJ
Sibiu implicate
în realizare
1
Investigare în
S n tate Public
f. Furnizori de
servicii
comunitare din
jude ul Sibiu
a. Compartiment
Asisten
Medical
Comunitar
b. Compartiment
Asisten
Medical şi
Programe
a. Compartiment
Asisten
Medical
Comunitar
b. Compartiment
Asisten
Medical şi
Programe
a. Compartiment
Asisten
Medical şi
Programe
b. Compartiment
Asisten
Medical
Comunitar
c. Compartiment
Control Unit i şi
Servicii de
S n tate

Alte instituţii
implicate în
realizare

Indicatori de
performanţă

Termen
de
realizare

2

3

4

CJ, APL,
ANR, ONG
Institu ia
Prefectului –
Jude ul Sibiu Grup jude ean
de lucru mixt
pentru romi
CJ, APL,
ANR, ONG
Institu ia
Prefectului –
Jude ul Sibiu Grup jude ean
de lucru mixt
pentru romi
CJ, APL,
ANR, ONG
Institu ia
Prefectului –
Jude ul Sibiu Grup jude ean
de lucru mixt
pentru romi

Interval de
evaluare
L – lunar
T–
trimestrial
S–
semestrial
A – anual
5

Surse de
finanţare

Rezultate

6

7

Nr. autorit i ale
administra iei publice
locale cu care se
colaboreaz ;
Nr. planuri locale
realizate conform
standardului MS

2016,
continuu
2020

S/A

- Buget
alocat de
MS
- Bugete
locale
- Fonduri
europene

- Planuri locale
elaborate conform
standardelor
na ionale

Nr. autorit i ale
administra iei publice
locale care
implementeaz planurile
de s n tate

2016,
continuu
2020

S/A

- Bugete
locale
- Fonduri
europene

- Realizarea/
implementarea
m surilor planurilor
de s n tate locale
de servicii de
s n tate

Studii jude ene de
cercetare privind
s n tatea romilor (2016,
2018, 2020)

2020

S/A

- Buget
alocat de
MS
- Bugete
locale
- Fonduri
europene

- Instrumente
standardizate de
analiz , colectare
date, planificare
- Rapoarte de
cercetare privind
s n tatea romilor

Măsuri

0

Structuri de
specialitate din
cadrul DSPJ
Sibiu implicate
în realizare

Alte instituţii
implicate în
realizare

Indicatori de
performanţă

Termen
de
realizare

Interval de
evaluare
L – lunar
T–
trimestrial
S–
semestrial
A – anual
5

1
2
3
4
d. Compartiment
Supraveghere
Epidemiologic şi
Control Boli
Transmisibile
e. Compartiment
Evaluarea
Factorilor de Risc
din Mediul de
Via şi Munc
f. Compartiment
Evaluarea şi
Promovarea
S n t ii
g. Furnizori de
servicii
comunitare din
jude ul Sibiu
4. Prevenirea discriminării cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome care accesează serviciile de sănătate
4.1. Promovarea educa iei
a. Birou RUNOS
ANR, şcoli
Nr. institu ii de
2016,
A
pentru nediscriminarea
b. Compartiment
postliceale
înv mânt postliceal
continuu
grupurilor vulnerabile în
Asisten
sanitare,
sanitar care au în
2020
şcolile postliceale sanitare
Medical
furnizori de
curriculum no iuni de
cu care se colaboreaz din Comunitar
programe de
educa ie pentru
jude ul Sibiu
formare, CJ,
nediscriminarea
APL, ONG
grupurilor vulnerabile
Institu ia
Prefectului –
Jude ul Sibiu Grup jude ean
de lucru mixt
pentru romi
4.2. Sus inerea programului a. Compartiment
ANR, furnizori Nr. anual de cursan i
2016,
A
de formare al furnizorilor de Asisten
de programe
Nr. şi pondere (%)
continuu

Surse de
finanţare

Rezultate

6

7

- Buget
alocat de
MS
- Bugete
locale
- Fonduri
europene

- Educa ia pentru
nediscriminarea
grupurilor
vulnerabile este
inclus în în
înv mântul
postliceal sanitar

- Buget
alocat de

- Furnizorii de
servicii comunitare

Măsuri

Structuri de
specialitate din
cadrul DSPJ
Sibiu implicate
în realizare

0
servicii de baz integrate la
nivel comunitar şi
introducerii conceptului de
antidiscriminare

1
Medical
Comunitar
b. Furnizori de
servicii
comunitare din
jude ul Sibiu

4.3. Centralizarea şi
comunicarea cazurilor de
discriminare a pacien ilor
romi care acceseaz
serviciile de s n tate

a. Compartiment
Asisten
Medical
Comunitar
b. Furnizori de
servicii
comunitare din
jude ul Sibiu
c. Oficiul Juridic

Alte instituţii
implicate în
realizare

2
de formare,
CJ, APL,
ONG
Institu ia
Prefectului –
Jude ul Sibiu Grup jude ean
de lucru mixt
pentru romi
ANR, CJ,
APL, ONG
Institu ia
Prefectului –
Jude ul Sibiu Grup jude ean
de lucru mixt
pentru romi

Indicatori de
performanţă

Termen
de
realizare

3
beneficiari informa i/
consilia i

4
2020

Nr. cazuri de
discriminare comunicate

2016,
continuu
2020

Interval de
evaluare
L – lunar
T–
trimestrial
S–
semestrial
A – anual
5

Surse de
finanţare

Rezultate

6
MS
- Bugete
locale
- Fonduri
europene

7
sunt forma i în
prevenirea/
combaterea
discrimin rii
pacien ilor romi

- Buget
alocat de
MS
- Bugete
locale

- Monitorizare şi
comunicare a
cazurilor de
discriminare

D. LOCUIRE ŞI MIC
Nr.
Crt.

Obiective

INFRASTRUCTUR
Activit

i

Dezvoltarea
infrastructurii
şi
a
branşamentelor
aferente
imobilelor
proprietate privată la utilităţi şi zonelor
marginale (apă, gaz, canal, energie
electrică,
reabilitare
de
drumuri
pietruite/asfaltate, reabilitare de poduri)
acolo unde este cazul.

1.

Îmbun t irea
condi iilor de locuire,
asigurarea accesului
la utilit i.
Rezolvarea
problemelor legate de
dreptul de proprietate
asupra terenurilor si
locuin elor

Identificare de programe şi proiecte
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de
locuit a cetăţenilor de etnie romă.
Implicarea directă a etnicilor romi in
programele locale de contruire si
reabilitare a locuintelor
Continuarea întabulărilor gratuite pentru
locuinţele
şi
terenurile
aparţinând
minorităţii rome (după modelul celor de
la Moşna şi Iacobeni)
Identificarea de aşezări informale.
Legalizarea de construcţii informale,
care ar permite accesul la servicii
publice şi îmbunătăţirea infrastructurii,
ca modalitate de evitare a evacuărilor
forţate şi a transformării locatarilor în
persoane fără adăpost
Identificarea unor terenuri in vederea
construirii de locuinţe sociale. Aplicarea

Institu ii/
Persoane
responsabile
Consiliul Judeţean
Sibiu
Consilii locale,
Compartiment
asistenţă socială,
Arhitect şef,
Compartiment
urbanism

Buget/Surse
de finan are

Buget de
stat/buget
local
Finanţări prin
bugetele
diverselor
proiecte

Termen

Permanent

la programe de finanţare pentru
construirea de locuinţe pentru familiile
de etnie romă
Realizarea de construcţii sociale pentru
colonii de cetăţeni cu familii numeroase
şi lipsite de mijloace de subzistenţă
Campanie de informare a persoanelor
cu privire la cerinţe şi obligaţii în
domeniul construirii de locuinţe şi
obţinerea certificatului de urbanism
Identificarea de terenuri pentru locuinţe
destinate tinerilor din comunitate care
se căsătoresc.
Evitarea de către autorităţile publice
locale, Primărie, Consiliul local, a
soluţiilor bazate pe relocări/transmutări
forţate
Evitarea creării unor zone segregate sau
enclave exclusive cu un număr mare de
locuitori de etnie romă, cu consecinţe
negative semnificative pentru familiile
respective

E. CULTUR

Proiect
1.
Fondarea
„Centrului
Național
pentru
Patrimoniu
cultural
și
Educație
etnoidentitară
a
romilor”

Institu ii
responsabile
Dr. Corneliu Bucur,
Fundația Centrul
European de
Integrare a Romilor,
mediul academic,
cercetători științifici,
instituții muzeale și
de cultură, Arhivele
Naționale ale
României, O.N.G.-uri

Termen de
realizare
2020

Costuri
estimative

Surse de
finan are
surse externe
nerambursabile,
buget de
stat/buget
local/judeţean
Mecanism
Financiar
Norvegian, alte
surse
nerambursabile

2.
Înfiinţarea
unui
muzeu al
culturii romilor

Complexul Naţional
Muzeal ASTRA

Anual
2015-2020

30.000,00 lei

buget,
surse
externe
nerambursabile

3.
Editare
publicații,
cărți

Complexul Naţional
Muzeal ASTRA

Anual
2015-2020

20.000,00 lei

Buget,
externe

surse

Rezultate
Reconstrucția
identității
etnice
a
romilor și sporirea stimei de sine prin
fondarea unei organizații non-profit, de
interes național și edificarea cu fonduri
europene, a unui sediu reprezentativ,
în municipiul/județul Sibiu. Se va
urmări implementarea Rezoluțiilor și
Convențiilor forurilor internaționale,
între care ONU, UNESCO, ICOM,
Consiliului
Europei,
în
domeniul
patrimoniului cultural și al educației
Cercetarea ştiinţifică a patrimoniului
cultural al romilor 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 etnotematic, interdisciplinar și multimedia.
Organizarea de expoziţii temporare,
itinerante naţionale/internaționale.
Organizarea
și
participarea
la
simpozioane,
conferințe
naționale/internaționale despre istoria
şi cultura romilor.
Editare publicaţii, cărţi despre istoria şi
cultura romilor din România – cel puţin

despre istoria și
cultura
rromilor
din România
4.
Păstrarea,
dezvoltarea,
încurajarea
şi
promovarea
meşteşugurilor
tradiţionale rome

7.

nerambursabile

1 titlu/an.
Studierea, salvarea, dezvoltarea şi
promovarea meşteşugurilor tradiţionale
rome.
Organizarea
unor
târguri
de
meşteşugari în care sunt incluşi rromii;
organizarea unor evenimente în care
este inclus şi un târg de meşteşuguri
rome.
Promovarea schimbului de experienţă
între participanţi.
Stimularea talentelor din rândul etniei
rome.
Încurajarea tinerilor meşteşugari rromi
de a participa la Olimpiada micilor
meşteşugari.
Cunoaşterea în amănunţime a istoriei
şi
culturii
minorităţii
rome
din
România.
Promovarea principalelor momente din
istoria rromilor (ex. Ziua Internaţională
a Rromilor, eliberarea din robie,
comemorarea
victimelor
Holocaustului).

Complexul Naţional
Muzeal ASTRA

Anual
2015-2020

10.000,00 lei

Buget,
surse
externe
nerambursabile

5.
Cercetare
a de cabinet şi de
teren a istoriei şi
culturii rome

Complexul Naţional
Muzeal ASTRA

Anual
2015-2020

10.000,00 lei

Buget,
surse
externe
nerambursabile

6.
Programe
de ordin cultural şi
din
educaţia
nonformală.

Complexul Naţional
Muzeal ASTRA

Anual
2015-2020

20.000,00 lei

Buget,
surse
externe
nerambursabile

Complexul

Anual

15.000,00 lei

Buget,

6.

Program

Naţional

surse

Organizarea de evenimente în care se
promovează
nondiscriminarea
și
egalitatea de şanse.
Creşterea interesului copiilor, tinerilor
şi adulţilor pentru studierea istoriei și
culturii rromilor.
Organizarea
unor
evenimente
interculturale (participă persoane de
diferite etnii, cu prezentarea a cel
puţin două elemente identitare, ex.
activităţi culinare, port popular).
Cartografierea comunităţilor de rromi

regional
de
cercetare
a
comunităţilor
de
rromi
(neamuri,
meserii,
obiceiuri
şi
tradiţii, graiuri
etc.)
8. Programe
culturale
la
nivel
local
în
comunităţ
i de rromi
şi în şcoli
sau
universită
ţi
9.
Programe
de salvgardare
a
patrimoniului
material
al
culturii
rromilor:
acordarea
titlului
de
Tezaur Uman
Viu
şi
includerea în
repertoriul
naţional
10. Susţinerea şi
promovarea
artiştilor
rromi şi a
creaţiei rome
sau
cu
tematică
rromă
în

Muzeal ASTRA

2015-2020

externe
nerambursabile

din judeţele situate în centrul României
(Sibiu, Alba, Braşov, Mureş).

Complexul Naţional
Muzeal ASTRA

Anual
2015-2020

9.000,00 lei

Buget,
surse
externe
nerambursabile

Organizarea
și
realizarea
unor
programe culturale, de pedagogie
muzeală în comunități de rromi și în
școli sau universități

Complexul Naţional
Muzeal ASTRA

Anual
2015-2020

5.000,00 lei

Buget,
surse
externe
nerambursabile

Acordarea titlului de Tezaur Uman Viu
pentru 1 rrom/an.

Complexul Naţional
Muzeal ASTRA

Anual
2015-2020

10.000,00 lei

Buget,
surse
externe
nerambursabile

Cunoașterea și popularizarea talentelor
artistice ale rromilor.
Stimularea și sprijinirea artiștilor rromi.

toate
domeniile
artistice
(arte
plastice,
literatură,
cinematograf
ie,
teatru,
muzică,
dans)
11. Construcţia
memoriei
culturale

Complexul Naţional
Muzeal ASTRA

F. INFRASTRUCTUR
Nr.
Crt.

Obiective

1.
Reglementarea
situa iei actelor de
stare civil a
cet enilor români de
etnie rom

Anual
2015-2020

6.000,00 lei

Buget,
surse
externe
nerambursabile

Constituirea
unei
biblioteci
de
specialitate.
Constituirea unei baze de date cu
rezultatele din cerceterea de teren
(arhivă de specialitate).
Constituirea unei arhive audio vizuale.

ŞI SERVICII SOCIALE
Activit

i

Identificarea cetăţenilor fără acte de
stare civilă (certificate de stare civilă şi
acte de identitate valabile), sprijinirea
acestora pentru întocmirea acestor acte

Institu ii/
Persoane
responsabile
Consiliul
Judeţean Sibiu
Direcţia Judeţeană
de Evidenţa
Persoanelor Sibiu
Servicii publice
comunitare locale
pentru evidenţa
persoanelor

Buget/Surse
de finan are

Buget de
stat/buget
local

Termen

anual

Consilii locale,
Compartimente de
stare civilă

2.

Dezvoltarea de centre
de primire în regim de
urgen pentru
victimele violen ei
domestice

3.

Prevenirea creşterii
num rului de copii
institu ionaliza i în
sistemul reziden ial
de servicii

4.

Probleme de emigrare

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

Consiliere despre efectele emigrării în
scopuri de cerşetorie sau alte încălcări
ale legii

Consiliul
Judeţean Sibiu
Direcţia Judeţeană
de Asistenţă Socială
şi Protecţia
Copilului Sibiu
Consilii locale

Buget de
stat/buget
local/judeţean
Mecanism
Financiar
Norvegian

anual

Consiliul
Judeţean Sibiu
Direcţia Judeţeană
de Asistenţă Socială
şi Protecţia
Copilului Sibiu
Asociaţia HHC
România (O casă şi
o familie pentru
fiecare copil)
Consilii locale

Buget
local/judeţean
Buget asigurat
de Asociaţia
HHC România

anual

Buget local

anual

Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului
Sibiu
Inspectoratul
Judeţean de
Jandarmi

5.

Ac iuni de
îmbun t irea
situa iei etnicilor romi

Promovarea valoriilor familiale prin
campanii de informare şi sensibilizare

Consilii locale
O.N.G.-uri

Buget local
Buget de
proiect

anual

6.

Promovarea unui
dialog permanent, în
scopul identific rii
poten ialelor surse de
tensiuni existente la
nivelul comunit ilor
de romi, fie şi în stare
latent . Prevenirea
evolu iei acestora
spre acte de violen ,
intra- sau interetice

Organizarea
periodică
de
întâlniri
punctuale în zonele judeţului Sibiu
locuite de comunităţi reprezentative sau
majoritare de romi.

Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului
Sibiu

anual

Consultarea şi cooperarea constantă cu
reprezentanţi
recunoscuţi
ai
comunităţilor de romi.

Bugetul
Ministerului
Afacerilor
Interne
Alte surse

Consilii locale

Bugetul
Ministerului
Afacerilor
Interne
Alte surse

anual

Formarea grupurilor de dialog pentru
medierea litigiilor.
Întâlniri punctuale cu membrii etniei
rome cunoscute cu antecedente penale
sau comportament pre-delincvent, în
scopul dialogului şi prevenirii unor fapte
antisociale.

7.

Preg tirea antiinfrac ional şi
prevenirea riscurilor
de victimizare a
cet enilor de etnie
rom . Realizarea unui
concept de asumare a

Medierea
şi
aplanarea
stărilor
conflictuale existente, monitorizarea
evoluţiei acestora în scopul prevenirii
degenerării lor în conflicte cu implicaţii
sau consecinţe majore inter sau intraetnice.
Informarea prin diferite mijloace a
cetăţenilor de etnie romă despre
necesitatea
măsurilor
cu
caracter
preventiv, conştientizarea lor cu privire
la riscurile la care se expun în cazul
neluării unor măsuri de autoprotecţie ori
de protejare a bunurilor pe care le

Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului
Sibiu
Consilii locale
Inspectoratul Şcolar

r spunderii civice în
rândul membrilor
etniei romilor

8.

Consolidarea rela iilor
de parteneriat şi
cooperare dintre
Poli ie, etnicii romi,
administra ia public
local şi O.N.G.-uri.
Facilitarea accesului
cet enilor de etnie
rom la servicii
publice şi locuri de
munc

9.

Eliminarea
poten ialelor
stereotipuri, a
prejudec ilor şi
prevenirea unor
practici
discriminatorii din
partea poli iştilor

deţin.

Judeţean Sibiu

Identificarea copiilor de etnie romă de
vârstă şcolară aflaţi în situaţia de
absenteism sau abandon şcolar, ori a
celor exploataţi sub diverse forme de
majori. Informarea instituţiilor care
acordă servicii sociale şi sprijin de
specialitate şi de reintegrare a lor în
mediul şcolar şi familial.
Identificarea unor potenţiale elemente
de violenţă sau de altă natură, ce pot
afecta viaţa comunităţii rome.
Organizarea de mese rotunde cu
participarea reprezentanţilor diferitelor
instituţii competente şi O.N.G.-uri.

Organizarea de întâlniri cu tinerii de
etnie romă în vederea informării
acestora cu privire la drepturile şi
obligaţiile cetăţeneşti pe care le au şi a
posibilităţii aflate la îndemână de
ocupare a timpului liber. Orientarea lor
spre activităţi sociale desfăşurate de
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

Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului
Sibiu

Bugetul
Ministerului
Afacerilor
Interne
Alte surse

anual

O.N.G.-uri

Informarea O.N.G.-urilor cu privire la
problematica etniei rome, în scopul
atragerii şi implicării acestora în
activităţi
comune,
în
beneficiul
membrilor comunităţii de romi.
Organizarea unor întâlniri cu poliţiştii
care intră în contact profesional cu
membrii etniei rome, îndeosebi cu tinerii
poliţişti recent angajaţi în I.P.J. Sibiu, în
scopul prezentării unor bune practici în
activitatea de poliţie, precum şi a unor
teme
referitoare
la
principiul
„nediscriminării”.
Formarea
de
lucrători
de
poliţie
familiarizaţi cu specificul cultural şi
problemele sociale ale comunităţii de
romi.

Expert,
Cristina Muntean

