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Planul Județean de acțiuni pentru incluziune socială 2018 – 2020
Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Capitolul 1 – Ocuparea forței de muncă
Activarea
Creșterea gradului de
persoanelor
ocupare și a
sărace care nu
Ocupare
competențelor
sunt angajate,
a forței
profesionale ale
nu sunt înscrise
de
persoanelor în căutarea
în sistemul de
muncă
unui loc de muncă pe
învățământ sau
piața internă a muncii;
formare
profesională

Acțiune/ măsură

Acordarea de servicii de
mediere a locurilor de
munca

Acordarea de servicii de
informare si consiliere
profesionala
Completarea veniturilor
șomerilor care se
încadrează inainte de
expirarea indemnizatiei
pentru somaj
Acordarea de subventii
angajatorilor care

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Nr. persoane

Anual

AJOFM Sibiu

In curs de
realizare

3869
persoane

Nr. persoane

Anual

AJOFM Sibiu

In curs de
realizare

2909
persoane

Nr. persoane

Anual

AJOFM Sibiu

In curs de
realizare

296
persoane

Nr. persoane

Anual

AJOFM Sibiu

In curs de
realizare

121
persoane

Observații

Indicatorii sunt
stabiliți prin
Contractul de
performanță
dintre ANOFM și
AJOFM Sibiu
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Domeniu

Subdomeniu

Cresterea ratei
de ocupare a
fortei de munca
a grupurilor
vulnerabile

Obiectiv specific

Cresterea accesului
populatiei de etnie romă
la serviciile de ocupare

Acțiune/ măsură
incadreaza in munca
someri peste 45 de ani sau
someri unici sustinatori ai
familiilor monoparentale
Stimularea mobilităţii
forţei de muncă – (pentru
încadrarea la o distanţă
mai mare de 15 km,
pentru încadrarea într-o
altă localitate la peste 50
km cu schimbarea
domiciliului)
Acordarea de subventii
angajatorilor care
incadreaza in munca
absolventi de invatamant
subvenţionarea
angajatorilor de inserţie
care încadrează tineri cu
risc de marginalizare
sociala
Cuprinderea şomerilor la
cursuri de formare
profesională
servicii gratuite de
informare şi consiliere
profesională a persoanelor
aflate în căutarea unui loc
de muncă;
Programe speciale pentru
incadrarea in munca a
persoanelor de etnie roma

Aplicarea unor
programe integrate
orientate către tinerii
care nu sunt încadraţi
profesional, nu urmează
niciun program
educaţional sau de
formare („NEET”) –
Cresterea accesului
grupurilor vulnerabile la
serviciile de ocupare

Diminuarea şomajului în
rândul tinerilor şi a
numărului de tineri din
categoria NEETs
Nr. tineri partici panţi în
programe pe tipuri de
măsuri de stimulare şi
facilitarea ocupării
Acordarea primei de
activare pentru şomerii
neindemnizaţi

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Nr. persoane

Anual

AJOFM Sibiu

In curs de
realizare

2 persoane

Nr. persoane

Anual

AJOFM Sibiu

In curs de
realizare

23 persoane

Nr. persoane

Anual

AJOFM Sibiu

In curs de
realizare

1 persoana

Nr. persoane

Anual

AJOFM Sibiu

In curs de
realizare

139
persoane

Nr. persoane

Anual

AJOFM Sibiu

In curs de
realizare

380
persoane

Nr. persoane

Anual

AJOFM Sibiu

In curs de
realizare

42 persoane

Nr. persoane

Anual

AJOFM Sibiu

In curs de
realizare

Nr. persoane

Anual

AJOFM Sibiu

In curs de
realizare

Observații
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Domeniu

Ocupare
a forței
de
muncă

Program
Operatio
nal:
POCU:
20142020
Proiect “
Dezvolta
re
integrat
ă în
comunit
atea
marginal
izată din
Miercure
a
Sibiului”
COD
PROIECT
- 115001

Subdomeniu

Activarea
populației
sărace care nu
este cuprinsă
într-o formă de
ocupare,
educație sau
formare
profesională și
nu este afectată
de o dizabilitate

Incluziunea
socialã și
combaterea
sãrãciei

Obiectiv specific

Mobilizarea persoanelor
apte de muncă șomere și
inactive și investiția în
educație, formare
profesională,
dezvoltatrea
aptitudinilor și
competențelor
profesionale, pentru a
crește gradul de ocupare
a acestora

Reducerea numãrului de
persoane aflate în risc de
sãrãcie și excluziune
socialã din comunitãțile
marginalizate în care
existã populație
aparținând minoritãții
rome, prin
implementarea de
mãsuri integrate;

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Acordarea de subvenţii
angajatorilor care
încadreaza în muncă
şomeri neindemnizaţi,
someri de lunga durata

Nr. persoane

Anual

AJOFM Sibiu

In curs de
realizare

Realizarea de cursuri de
inițiere și calificare a
producătorilor agricoli

Număr
cursanți

Permanent

DAJ Sibiu

Realizat

Reducerea numarului de
comunitații marginalizate
în care exista populație
aparținând minoritații
roma (acele comunitați
încare populația
aparținând minoritații
roma reprezinta minim
10% din totalul populației
la nivelul comunitații)
aflate în risc de saracie si
excluziune sociala, prin
implementarea de masuri
integrate;

800 de
persoane din
comunitate
vor fi
selectate
pentru a
beneficia de
de servicii
integrate,
inclusiv in
cadrul
centrului
comunitar

Situație
indicatori

Observații

204
persoane

2018

Parteneriatul
proiectului este
format din: Asociatia pentru
Dezvoltarea
Economiei
Sociale
Fortunatis
(Solicitant);
1.Primaria
Orasullui
Miercurea
Sibiului
(Partener 1);
2.Liceul
Tehnologic ILIE
MACELARIU
Miercurea
Sibiului
(Partener 2);
3.Global
Commercium
Development
SRL (Partener
3);
4.Acquisition
Career
Management SRL
(Partener 4).

În curs de
realizare
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Capitolul 2 – Beneficii de asistență socială și prestații sociale
Beneficii
de
Protecția
Acordarea ajutorului social
asistență familiilor și
Acordarea beneficiilor de conform Legii nr.
socială
persoanelor
asistență socială
416/2001, cu modificările
de
sărace
și completările ulterioare
natură
vulnerabile
socială
Acordarea alocației pentru
susținerea familiei
conform Legii 277/2010
republicată
Acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinței
conform OUG nr. 70 /2011
cu modificările și
completările ulterioare

Subventionarea
asociatiilor/
fundatiilor
romane cu
personalitate
juridica care
infiinteaza si
administreaza
unitati de

Acordarea de sprijin
financiar în vederea
prevenirii marginalizării
și excluziunii sociale

Acordarea de ajutoare de
urgență în conformitate cu
Art. 28 Alin (1) din Legea
nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu
modificările și
completările ulterioare.

Acordarea suportului
financiar pentru
beneficiarii serviciilor de
asistență socială private,
din jud. Sibiu

Acordarea subvenției de la
bugetul de stat pentru
numărul de beneficiari /
tipul serviciu, aprobată
prin Ordin al MMJS

Indicatori

Nr. titulari
familii sau
persoane
singure

Nr. familii

Nr. titulari
familii sau
persoane
singure

Nr.
beneficiari
buget local
Nr.
beneficiari
buget de
stat

Nr
beneficiari

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Permanent

AJPIS Sibiu și
DAS, SPAS , CAS
din organigrama
primăriilor din
județ

Permanent

AJPIS Sibiu și
DAS, SPAS , CAS
din organigrama
primăriilor din
județ

Sezonul
rece,
noiembrie
-martie

AJPIS Sibiu și
DAS, SPAS , CAS
din organigrama
primăriilor de
județ

Permanent
, in funcție
de cereri și
condiții de
eligibilitat
e
Permanent
, in funcție
de cereri și
condiții de
eligibilitat
e

Permanent
, în funcție
de
solicitare

UAT Sibiu
AJPIS Sibiu

AJPIS Sibiu

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Se efectuează
plata lunar
pentru luna
anterioară

Se efectuează
plata lunar
pentru luna
anterioară
Se efectuează
plata lunar
pentru luna
anterioară sau
la început de
sezon (
încălzire cu
lemne)

Situație
indicatori

Observații

2635 titulari
9.002,419 lei

3570 familii
7.859.824 lei

4582 titulari
1.523.518 lei

Prin Hotărârea
Consiliului
Local
Prin Hotărâre
de Guvern

15
beneficiari
58.000 RON

Se efectuează
plata lunar
pentru luna în
curs

15 asociații
și fundații
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

asistenta
sociala.

Protecția
copilului aflat în
situație de
vulnerabilitate

Acordarea de beneficii
de asistență socială
destinate copilului
pentru care s-a dispus
măsura de plasament

Acordarea alocației de
plasament conform Legii
nr. 272/2004 cu
modificările și
completările ulterioare

Nu copii

Permanent

AJPIS Sibiu și
DGASPC

Se efectuează
plata lunar
pentru luna în
curs

AJPIS Sibiu,
DGASPC Sibiu ,
UAT județ

Se efectuează
plata lunar
pentru luna
anterioară

AJPIS Sibiu,
DGASPC Sibiu ,
UAT județ

Se efectuează
plata lunar
pentru luna
anterioară

La 31.12.2019,
au fost 568 copii
care au dreptul
de a beneficia
de această
prestație, dar
pentru că
aceasta se
acordă la cerere,
doar AJPIS poate
spune dacă toți
beneficiază de
ea. DGASPC nu
are atribuții de
plată beneficii
sociale.

Plata prestațiilor sociale
pentru persoanele cu
dizabilitate
Suport financiar
pentru
persoanele cu
dizabilități

Derularea
Programului
Operațional

Acordarea de beneficii
de asistență socială
destinată creșterii
copilului-cazuri de
handicap

Identificarea
potențialilor tineri NEETs
din Registrul electronic

Acordarea indemnizației/
suplimentului pentru
creșterea copilul cu
dizabilitate până la 3 ani,
conform OUG nr.
111/2010, cu modif și
compl. ulterioare
Acordarea indemnizației și
a sprijinului lunar pentru
creșterea copilului cu
dizabilitate sau în cazul
părintelui cu handicap,
conf. Art 31 și 32 din OUG
nr. 111/1010 cu modif. și
compl. ulterioare

Nr.
indemnizații

Nr.
indemnizații

Permanent

Permanent

Acordarea indemnizației
lunare de hrană conform
Ordinului nr. 223/2006

Nr
beneficiari

Permanent

AJPIS Sibiu

Extragerea potențialilor
NEETs cu vârsta cuprinsă
între 16-25 ani din baza de

Nr. tineri
posibili

Permanent

AJPIS SIBIU,
expert intern și
extern

Se efectuează
plata lunar
pentru luna în
curs
Se efectuează
lunar și se

28.627
indemnizații
78.914.548
lei

DGASPC Sibiu nu
are atribuții
pentru acordare
prestații
conform OUG
111/2010

213
indemnizații
1.996.300 lei

DGASPC Sibiu nu
are atribuții
pentru acordare
prestații
conform OUG
111/2010

146
beneficiari
853.069 lei
Nr tineri
verificați:
22.225
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Domeniu

Subdomeniu
Capital Uman
2014-2020,
INTESPO Înregistrarea
Tinerilor în
evidența
Serviciului
Public de
Ocupare

Suport
financiar pentru
persoanele cu
dizabilități

Suport financiar
pentru persoane
vârstnice

Protecția
persoanelor
marginalizate
sau aflate în
risc de
marginalizare

Obiectiv specific
al tinerilor Neets inactivi
și din datele furnizate la
nivel local.

Acordarea drepturilor
persoanelor cu handicap
prevăzute de Legea
448/2006 privind
protecția și promovarea
drepturilor persoanelor
cu handicap, cu
modificările și
completările ulterioare

Acțiune/ măsură
date cu beneficiarii de
beneficii de asistentă
socială, aflați în baza de
date la AJPIS Sibiu

- Acordarea indemnizației
lunare, în caz de handicap
grav sau accentuat
- Acordarea indemnizației
de însoțitor pentru adulții
cu handicap

Indicatori

Instituție /
organizație
responsabilă

NEETs:
20.705

Nr.
beneficiari
aflați în
evidență:
16.543
Nr.
beneficiari
aflați în
evidență:
2.096

Asigurarea unui venit
minim persoanelor
vârstnice cuprinse în
sistemul de asigurări
sociale

Acordarea indemnizației
sociale minime conform
OUG 6/2009, coroborat cu
prevederile Legii 263/2010
privind sistemul unitar de
pensii

Număr de
beneficiari

Acordarea de beneficii
sociale pe baza testării
veniturilor

Acordarea ajutorului social
conform Legii nr.416/2001
privind venitul minim
garantat cu modificările și
completările ulterioare

Număr
titulari
(familii și
persoane
singure)

Acordarea alocației pentru
susținerea familiei
conform Legii nr.277/2010
privind alocația pentru
susținerea familiei,
republicată
Acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinței
conform OUG nr.70/2011

Termen

AJPIS
DGASPC
Octombrie
2018
AJPIS
DGASPC

Stadiu realizare
acțiune /
măsură
transmit la
AJOFM Sibiu

Situație
indicatori

Nr.
indemnizații
15.168
acordate

Dreptul la
indemnizație se
constituie în
cadrul DGASPC,
plata se face de
AJPIS.

Nr.
indemnizații
2.245acordate

Casa Județeană
de Pensii Sibiu

Se efectuează
plata lunară

Permanent

AJPIS Sibiu
DAS Sibiu

Se efectuează
plata lunar
pentru luna
anterioară

145 titulari
(325
beneficiari)
– media
lunară anul
2019

Număr
familii

Permanent

AJPIS Sibiu
DAS Sibiu

Se efectuează
plata lunar
pentru luna
anterioară

130 titulari
media
lunară în
anul 2019

Număr
titulari
(familii și

Perioada
sezonului

AJPIS Sibiu
DAS Sibiu

Se efectuează
plata lunar
pentru luna

335 titulari
pentru

Permanent

Observații

13744
beneficiari
lunar

În perioada
01.01.201901.09.2019
indemnizația
socială minimă a
fost de 640 lei,
iar în perioada
01.09.201931.12.2019I a
fost de 704 lei
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură
privind măsurile de
protecție socială în
perioada sezonului rece cu
modificările și
completările

Acordarea de sprijin
financiar în vederea
prevenirii marginalizării
sociale

Suport financiar
pentru
persoanele cu
dizabilități

Protecția
familiilor și
persoanelor
marginalizate
sau aflate în
risc de
marginalizare

Acordarea beneficiilor
sociale persoanelor cu
grad de handicap

Acordarea de beneficii
sociale pe baza testării
veniturilor

Acordarea unui ajutor
persoanelor cu vârsta
egală sau mai mare de 100
de ani
Acordarea unui ajutor în
caz de deces al persoanei
beneficiare de ajutor
social

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură
anterioară sau
la începutul
sezonului rece
pentru
încălzirea cu
lemne

persoane
singure)

rece novmartie

Număr
persoane

Permanent

DAS Sibiu

6 persoane
în anul 2019
(12.480 lei)

Număr
persoane

Permanent

DAS Sibiu

0 persoane
în anul 2019

Acordarea indemnizaţiei
lunare, în caz de handicap
grav

Număr
persoane

Permanent

DAS Sibiu

Se efectuează
plata lunar

Plata salariului pentru
asistenţii personali ai
persoanelor cu dizabilităţi

Nr. asistenţi
personali

Permanent

DAS Sibiu

Se efectuează
plata lunar

Acordarea ajutorului social
conform Legii nr.
416/2016, cu modificările
și completările ulterioare

Număr
titulari
(familii și
persoane
singure)

permanent

AJPIS Sibiu
SPAS Cisnădie

Se efectuează
plata lunar
pentru luna
anterioară

Acordarea alocației pentru
susținerea familiei
conform Legii nr.
277/2010, republicată cu
modificările și
completările ulterioare

Număr
familii

permanet

AJPIS Sibiu
SPAS Cisnădie

Se efectuează
plata lunar
pentru luna
anterioară

Acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinței
conform OUG nr. 70/2011
privind măsurile de
protecție socială în
perioada sezonului rece cu
modificările și
completările ulterioare

Situație
indicatori

Număr
titulari
(familii și
persoane
singure)

Perioada
sezonului
rece
noiembriemartie

AJPIS Sibiu
SPAS Cisnădie

Se efectuează
plata lunar
pentru luna
anterioară sau
la începutul
sezonului rece
pentru
încălzirea cu
lemne

Observații

sezonul rece
2019-2020

818
persoane
(12.807.181
lei)
219 asistenți
personali
(7.241.842
lei)

Plata de la
bugetul de stat
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acordarea de sprijin
financiar în vederea
prevenirii marginalizării
sociale

Acțiune/ măsură

Protectia
familiilor si
persoanelor
singure
vulnerabile

Acordarea beneficiilor
sociale persoanelor cu
grad de handicap

Acordarea de beneficii
de asistenta sociala pe
baza testarii veniturilor

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinței
cu lemne conform OUG nr.
70/2011 privind măsurile
de protecție socială în
perioada sezonului rece cu
modificările și
completările ulterioare,
pentru beneficiarii de
ajutor social

Număr
titulari
(familii și
persoane
singure)

Perioada
sezonului
rece
noiembriemartie

SPAS Cisnădie

Acordarea tichetelor
sociale pentru gradiniță

Număr
persoane

Perioada
anului
școlar

SPAS Cisnădie

Acordarea unui ajutor în
caz de deces al persoanei
beneficiare de ajutor
social/ fără venituri

Număr
persoane

Permanent

SPAS Cisnădie

Acordarea ajutorului de
urgență în conformitate cu
Legea nr. 416/2001 cu
modificările și
completările ulterioare

Suport financiar
pentru
persoanele cu
dizabilități

Indicatori

Număr
beneficiari
de la
Bugetul
Local
Număr
beneficiari
de la
Bugetul de
stat

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Se efectuează
plata la
începutul
sezonului

Plata de la
bugetul local

Se acordă lunar
pentru luna
anterioară
Se acordă pe
baza solicitării
scrise

SPAS Cisnădie
permanent

efectuat
AJPIS Sibiu
Se efectuează
plata lunar
pentru luna
anterioară
Se efectuează
plata lunar
pentru luna
anterioară

Acordarea indemnizației
de însoțitor plătită
persoanei cu dizabilitate

Număr
beneficiari

permanent

UAT Cisnădie
(SPAS)

Plata salariului pentru
asistenții personali ai
persoanelor cu dizabilități

Număr
asistenți
personali

permanent

UAT Cisnădie
(SPAS)

Nr.titulari

Permanent

Primaria
Talmaciu
SPAS

Se efectueaza
plata lunar pt.
Luna anterioa
r

13 titulari

Nr.familii

Permanent

Primaria
Talmaciu
SPAS

Se efectueaza
plata lunar pt.
Luna anterioar

122 familii

Acordarea ajutorului social
cf.Legii nr.416/2001,
modificata
Acordarea alocatiei pt.
Sustinerea familiei cf.
Legii 277/2010,republicata

Observații
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acordarea de sprijin
financiar in vederea
prevenirii marginalizarii
sociale

Acordarea drepturilor
personelor cu handicap
prevazute de Legea
448/2006 priv.protectia
si promovarea
persoanelor cu handicap,
modificata

Acțiune/ măsură

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Indicatori

Termen

Nr.familii si
persoane
singure

Pentru
sezonul
rece novmartie

Primaria
Talmaciu
SPAS

Nr.tutulari si
persoane
singure

Pentru
sezonul
rece novmartie

Primaria
Talmaciu
SPAS

Nr.beneficia
ri

Permanent

Primaria
Talmaciu
SPAS

Se efectueaza
cand se solicita

7

Nr.copii

Pe
perioada
anului
scolar

Primaria
Talmaciu
SPAS

Se acorda lunar
tichet de
gradinita

8

Plata salariului
pr.asistentii personali ai
pers.cu dizabilitati

Nr.as.person
ali

Permanent

Primaria
Talmaciu
SPAS

Se efectueaza
plata lunar
pt.luna
anterioara

30

Acordarea indemnizatiei
lunare de insotitor platita
persoanei cu handicap

Nr.beneficia
ri

Permanent

Primaria
Talmaciu
SPAS

Se efectueaza
plata lunar
pt.luna
anterioara

27

Acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinţei
conform OUG NR.
70/2011, cu modif.şi
compl.ulterioare
Acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinţei
cu lemne conform OUG
NR. 70/2011, cu modif.şi
compl.ulterioare, pentru
beneficiarii de ajutor
Acordarea de ajutoare de
urgenta conform Legii
416//2001 cu modif.si
compl. ulterioare
Acordarea de tichete de
gradinita cf. Legii
248/2015 si HG 15/2016
pt.aprobarea N.M.de
aplicare a L 248/2015
priv.stimularea participarii
in inv.prescolar a copiilor
provenind din
fam.defavorizate

Se efectueaza
plata lunar pt.
Luna anterioara
Se efectueaza
plata la inceput
de sezon

Observații

42

50

Capitolul 3 – servicii sociale
II.
Servicii
sociale

Asigurarea
îngrijirii,
creșterii,
formării,
dezvoltării și
educării copiilor

Prevenirea separării
copiilor de familie.

- Asigurarea de servicii de
suport şi îngrijire adaptate
nevoilor copiilor cu
dizabilităţi.

Nr. centre:1
Capacitate :
max 30

2019

CJS
DGASPC

Înființarea
acestuia a fost
inclusă în Planul
de închidere al
CPCD
Prichindelul,
cererea de
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

în cadrul
propriilor familii

1. Copii,
tineri ,
familie

Asigurarea
îngrijirii,
creșterii,
formării,
dezvoltării și
educării copiilor
în cadrul
propriilor familii

Observații
finațare va fi
depusă în cadrul
apelului 3 POR
2014 - 2020

Asigurarea de servicii de
suport și îngrijire
adaptate nevoilor
copiilor cu dizabilități

- Înființarea în Mediaș a
unui centru de recuperare
și terapie pentru copilul cu
autism, în parteneriat cu
Asociația ”Sf. Casian”
Mediaș, Asociația ”Phoenix
Speranța” Mediaș,
Fundația UCOS și
comunitatea locală.

Înființarea unui Centru de
recuperare pentru copilul
cu dizabilități aflat în
subordinea DGASPC

Nr.serviciu:1
Capacitate:
25

CJS/
DGASPC/APL
Mediaș/
Fundația UCOS
2019

CJS/DGASPC/As
ociația Caritas
Mitropolitan
Greco-Catolică
Blaj
CJS/DGASPC/Fu
ndația UCOS
Sibiu
Capacitate de
60copii

Nr.
serviciu:1
Capacitate:
maxim 30

2020

CJS/
DGASPC

A fost dotat
serviciul cu
mobilier,
materiale și
tehnică de
recuperare

Realizat
Nr. servicii
înființate:1
Capacitate:
25
Servicii sociale
pentru 45 de
beneficiari

Indicatorii
realizați

Capacitate de
60copii

Nerealizată
- a fost inclusă
în proiectul de
Închidere a
CPCD
Prichindelul.
Planul de
închidere a
CPCD
Prichindelul.
Cererea de
finanțare nu a
fost depusă la
ADR Centru
(documentația
tehnică,
obligatoriuiu a
fi anexată, nu a
fost finalizată)

15
beneficiuari/zi

54 beneficiari/zi

Nr.
serviciu:0
Capacitate:
maxim 0

Intenționăm
depunerea
cererii de
finanțare la
Apelul 3 POR
2014 - 2020
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Domeniu

Subdomeniu
Dezvoltarea de
servicii sociale
destinate
victimelor
violenței în
familie

Obiectiv specific

Dezvoltarea de centre
rezidențiale pentru
victimele violenței
domestice

Acțiune/ măsură

- Înființarea unei locuințe
protejate destinate
victimelor violenței

Indicatori

Nr. servicii:1
LP
Nr.
beneficari:
6 /an

Termen

2020

Instituție /
organizație
responsabilă

CJS
ANES
DGASPC

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

proiectul este
în curs de
implementare,
se

Nr. servicii:
0
LP
Nr.
beneficari:
0/an

Termen de
înființare
conform proiect
”Venus Împreună pentru
o viață mai
sigură!”,
04.03.2020

Serviciu este
funcțional

Nr. servicii:
1

Finanțare prin
proiecte,
sponsorizări,
donații

-Asigurarea
funcționalității Centrului
de primire în regim de
urgență a victimelor
violenţei domestice „Sf.
Ana” aflat în structura
DGASPC Sibiu.

Asigurarea
funcționalității Centrului
de primire în regim de
urgență a victimelor
violenţei domestice aflat
în structura DGASPC
Sibiu, precum și a
celorlalte centre
rezidențiale destinate
primirii, găzduirii si
furnizării de servicii
sociale acestei categorii,
servicii furnizate de
ONG-uri în colaborare cu
SPAS-uri locale.

-Asigurarea funcționalității
Centrului de Consiliere
pentru prevenirea și
combaterea violenței în
familie(serviciu acreditat
și licențiat) pentru femeile
care se confruntă cu
violența. Servicii :
a) informare: www.alegromania.eu
b) Consiliere psihologică
individuală
c) Serviciu online de
consiliere- discuții în timp
real cu un psiholog:
http://alegromania.eu/consiliere/
d) Consiliere și asistenţă
juridică
e) Grup de sprijin
#SiEuReusesc
f) Rețeaua Învingătoarelor
din România:
www.sieureusesc.ro
Din nevoia beneficiarelor
noastre, în toamna anului
2017 s-a născut ideea
campaniei #SiEuReușesc.

Nr.
serviciu:2

2018-2020

CJS
DGASPC
ALEG
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Domeniu

Subdomeniu

Îmbunătățirea
rețelei de
servicii sociale
de servicii
sociale pentru
copilul lipsit
temporar sau
definitiv de
părinții săi

Obiectiv specific

Creșterea calității vieții
beneficiarilor din
centrele de plasament
aflate în subordinea
DGASPC Sibiu

Acțiune/ măsură

-Amenajarea, reparația,
modernizarea şi
extinderea Centrului de
Plasament Agârbiciu.

- Reorganizarea Centrului
de Plasament pentru
Copilul cu Dizabilități
”Speranţa” în Complex de
Servicii pentru Copilul cu
Dizabilităţi, cu
următoarele componente:
CPCD -Speranţa
și Centru de zi de
recuperare pentru copilul
cu dizabilități

-Închiderea Centrului de
Plasament pentru Copilul
cu Dizabilități Prichindelul
prin înființarea a 3 căsuțe
de tip familial și 1 centru
de recuperare pentru
copilul cu dizabilități,
după caz.

Indicatori

Capacitate
serviciu: 45

Capacitate
serviciu:
CPCD 40
locuri
CZ:50 locuri

Nr. servicii:
-3 căsuțe/
12
beneficiari
-1 centre de
recuperare

Termen

2019

2019-2020

2020

Instituție /
organizație
responsabilă

MMSJ
CJS
DGASPC

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Acțiune
realizată 100%

CJS
DGASPC

Acțiune
nerealizată

DGASPC

- a fost
întocmit și
avizat de către
ANPDCA Planul
de închidere a
CPCD
Prichindelul.
Cererea de
finanțare nu a
fost depusă la
ADR Centru
(documentația
tehnică,
obligatoriuiu a
fi anexată, nu a
fost finalizată)

Situație
indicatori

Capacitate
serviciu: 45

Observații

Centrul
funcționează în
locația
modernizată din
decembrie 2019;
capacitatea
centrului nu este
ocupată 100%
S-a efectuat
evaluarea
modalităților de
reorganizare a
CPCD Speranța,
s-au întocmit:
Raportul de
specialitate,
Organigrama și
Statul de funcții
în vederea
avizării acestora
de către Colegiul
Director și
aprobare de CJ
Sibiu

Nr. servicii:
- 0 căsuțe/
12
beneficiari
- 0 centre de
recuperare

Se intenționează
depunerea
cererii de
finanțare în
cadrul Apelului 3
POR 2014 - 2020
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură
-Relocarea Centrului de
Primire în Regim de
Urgență, din cadrul CS
Prichindelul Sibiu în cadrul
CS Orlat

-Reorganizarea Centrului
de Plasament Orlat prin :
a)Înființarea de 2 căsuțe
de tip familial cu o
capacitate de 12 locuri
fiecare în parteneriat cu
HHC România, Consiliul
Județean Sibiu și
Arhiepiscopia Ortodoxă
Română Sibiu,

Indicatori

Nr.
beneficiari:
maxim 20

Nr. servicii:
-2 Căsuțe de
tip familial

Termen

2019-2020

2019-2020

b) Contractarea de servicii
sociale –cel puțin 2
căsuțe de tip familial ,
c)Înființarea Complexului
de Servicii Orlat alcătuit
din Centrul de Primire în
Regim de Urgență cu o
capacitate de max 20
locuri și Centrul de
Plasament cu o capacitate
de max 30 de locuri.

Instituție /
organizație
responsabilă

DGASPC

DGASPC/CJ
Sibiu/Arhiepis
copia Ortodoxă
Română
Sibiu/HHC
România

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

2019-2020

-20 de locuri
-30 locuri

2019-2020

a) pentru una
dintre locații a
fost obținută
Autorizația de
construire

a) în curs de
realizare

Furnizor de
servicii sociale
acreditat

Observații
Urmare a
analizei DGASPC
și a CJ s-a
considerat
inopotrună
relocarea CPU în
cadrul CS Orlat.

- nerealizat

b) realizată

-36 de
beneficiari

Situație
indicatori

b) 25 copii
cu măsură
de protecție
plasați în
case de tip
familial la
furnizor
privat de
serviciui
sociale.

c) nerealizată

c) -

Termen
maxim
stabilit 2023-

- 1 Program
de
perfecționar
e
”Deprinderi
de viață
independent

-

c) S-a întocmit
Raportul pentru
restructurarea
CP Orlat, noua
capacitate a CP
este de 50
locuri. CPU nu va fi relocat la
Orlat.

DGASPC/CJ
Dezvoltarea
măsurilor de
protecție
alternativă de
tip familial.

Îmbunătățirea
abilităților asistenților
maternali profesioniști,
de creștere, îngrijire și
educare a copiilor.

- Programe de
perfecționare
- Intervenții specializate
psihologice/sociale
- Analiza rezultatelor
activității AMP

Nr.
programe

2019 2020

DGASPC
CJ
ANPDCA
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Reîntinerirea/
dezvoltarea rețelei de
asistență maternală

Creșterea numărului de
copii cu măsură de
plasament la familia

Acțiune/ măsură

- Nr. campanii de
recrutare AMP
- Nr. AMP atestați și
angajați

Indicatori

Termen

Nr.
beneficiari:
60 AMP

20192020

Promovarea
alternativelo

20182020

Instituție /
organizație
responsabilă

DGASPC
CJ
ANPDCA

DGASPC

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Termen
maxim
stabilit 2023

Situație
indicatori
ă”, au
benefici - at
152 AMP și
54 copii;
- intervenții
specializate:
216
consilieri
psihologice
copii, 244
cons
psihologice
AMP, 336
fișe de
evaluare
psihologică
- analiza
rezultatelor
activității
AMP: 118
AMP
calificativ
FB, 17 AMP
calificativ
Bun, 3 AMP
calificativ S,
0 AMP
calificativ
Nesatisfăcăt
or
-2
campanii,
180 afișe,
1815 pliante
distribuite la
toate
primăriile
din județ
- Nr. AMP
atestați
angajați: 20
pers.
Nr. copiilor
cu măsură
de

Observații

Se observă
creșterea
numărului de
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

extinsă sau alte
familii/persoane.

Creșterea
numărului de
adopții

Promovarea adopției

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

r de tip
familia

Creșterea numărului de
copii cu măsură de
plasament la familia
extinsă sau alte
familii/persoane.

Desfășurarea de
Campanii de informare şi
sensibilizare a
comunității cu privire la
protejarea copilului în
mediu familial ca soluție
optimă pentru
dezvoltarea armonioasă
a acestuia.

Indicatori

Promovarea
alternativelo
r de tip
familial

Nr. Campanii

- Organizarea de campanii
de informare,
conștientizare a
populației, privind adopția
Derularea de programe de
educație parentală în
vederea cunoașterii
metodelor de îngrijire
eficientă a copiilor cu
istoric de traumă

Situație
indicatori
plasament la
familia
extinsă la
31.12.2018
au fost 168,
iar la
31.12.2019,
173.

20182020

Permanent

copii cu măsură
de plasament la
familia extinsă.

Nr. copiilor
cu măsură
de
plasament la
alte
familii/perso
ane la
31.12.2018
au fost 149,
iar la
31.12.2019,
142.

Se observă
scăderea
numărului de
copii cu măsură
de plasament la
alte
familii/persoane
. În anul 2019,
pentru 89 de
copii s-a
identificat
măsură de
plasament
familial în
detrimentul
celei de tip
rezidențial

Realizată

1 campanie

-

DGASPC

DGASPC

Observații

Campanii:

Permanent

DGASPC

Realizată

6 campanii

-

Programe

Permanent

DGASPC

Realizată

15 sesiuni de
programe,
30 familii
beneficiare

-
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

2.
Persoane
adulte
cu
dizabilit
ăți

Îmbunătăţirea
reţelei de
servicii sociale
destinate
persoanelor cu
dizabilităţi.

Prevenirea
instituţionalizării
persoanelor cu
dizabilităţi prin
dezvoltarea de servicii
specifice.

Continuarea contractelor
de asociere/convențiilor
de parteneriat cu
furnizorii privați de servicii
sociale

CJS/DGASPC/As
ociația
Diakoniewerk
Internațional
2019 2020

-Reabilitarea,
modernizarea, echiparea și
extinderea CIA Agnita.

- Reabilitarea și
modernizarea CRRPH
Dumbrăveni
- Restructurarea CRRPH
Dumbrăveni în două tipuri
de servicii sociale

-centru
funcţional la
standarde
Nr.
beneficiari:
50
-centru
funcţional la
standarde
-două
servicii
sociale
funcționale
la standarde

Realizat

Observații

S-au întocmit:
Raportul de
specialitate,
Organigrama și
Statul de funcții
în vederea
avizării acestora
de către Colegiul
Director și
aprobare de CJ
Sibiu
20 tineri/zi

Serviciu
social cu o
capacitate
de 15
beneficiari

CJS/DGASPC/As
ociația Dream
CJS/DGASPC/As
ociația Phoenix
Speranța Mediaș

Centru de zi
„Gabriela”

Creşterea calităţii vieţii
persoanelor cu
dizabilităţi
instituţionalizate în
centrele rezidenţiale
aflate în structura
DGASPC Sibiu

Situație
indicatori

MMJS
CJS
DGASPC

-2
responsabili
de caz
Centrul
ocupațional
pentru
persoane cu
dizabilități

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Serviciu
social cu o
capacitate
de 24 tineri

Nr. asistenţi
personali
angajaţi: 20
Dezvoltarea unei rețele de
asistenți personali
profesioniști

Instituție /
organizație
responsabilă

Serviciu
social cu o
capacitate
de 50
beneficiari

2018-2019

MMJS
CJS
DGASPC

Acțiune
realizată 100%

2018-2019

MMJS
CJS
DGASPC

Acțiune
realizată 95%

2019-2020

CJS/DGASPC
CRRPH
Dumbrăveni

Termen maxim
2021

Capacitate
serviciu: 50

15 beneficiari/zi
41 beneficiari/zi

-

Termen
finanțare
20.06.2020
În data de
23.12.2019, a
fost avizat de
către ANPD,
Planul de
restructurare al
centrului. După
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Nr.
beneficiari:
-1centru
rezidențial
de 50 locuri;
-1centru
rezidențial
de 43 de
locuri

- Reducerea capacităţii
CRRN Râu Vadului și
crearea unor noi servicii la
standarde minime de
calitate în vigoare, urmare
a implementării
Metodologiei de evaluare a
persoanelor cu handicap
cu măsură de protecție
special

-Reabilitare/ modernizare
Râu Vadului

- Reducerea CRRN
Tălmaciu prin:
Înființarea a două servicii
sociale;
b) Înființarea unui centru
nou destinat persoanelor
adulte cu dizabilități în
actuala locație a CPCD
Tavi Bucur Cisnădie unde
vor fi relocați 30 de
beneficiari proveniți de la
CRRH Tălmaciu.

2019-2020

1 centru
funcțional la
standarde
Nr. de
beneficiari
:50

2019-2020

2019-2020

Observații
finalizarea
lucrărilor de
reabilitare de la
acest centru se
va face
restructurarea
acestuia, prin
înființarea celor
2 servicii
propuse
În data de
23.12.2019, a
fost avizat de
către ANPD,
Planul de
restructurare al
centrului.
Urmează să fie
pus în practică
acest plan. în
2019, s-au sistat
intrările în
centru.

CJS/DGASPC

În curs de
realizare

CJS
DGASPC

Termen maxim
stabilit
2021
În curs de
realizare

Potrivit buget
CJS 2020, în
acest an se va
realiza
documentația de
expertizare a
clădirilor.

Termen maxim
stabilit
2021
În curs de
realizare

În data de
23.12.2019, a
fost avizat de
către ANPD,
Planul de
restructurare al
centrului. Au
fost întocmite și
înaintate CJS:
Raportul de
specialitate,
Organigama și
Statul de funcții.

3 servicii
sociale
funcționale
la standarde
- nr.benefici
ari:
2 centre
rezidențiale
cu o
capacitate
de maxim

Situație
indicatori

CJS/DGASPC
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

50 de locuri
fiecare.
1 centru
rezidențial
cu o
capacitate
de 30 de
locuri.

-Reducerea capacități CIA
Biertan la 50 de locuri prin
relocarea a 17
beneficiari la CIA Agnita

III.
Persoane
vârstnic
e

3.Creşterea
calităţii vieţii
persoanelor
vârstnice din
judeţul Sibiu

Servicii
sociale

Servicii de
prevenire,
evaluare şi
consiliere în
domeniul
drogurilor
Sectorul SocialFilantropic –AOR
Sibiu

Prevenirea
instituţionalizării
persoanelor vârstnice.

- Înființarea
Compartimentului
Protecție Persoane
Vârtsnice și Prevenire
Marginalizare Socială

Sprijinirea accesului
persoanelor
consumatoare şi
dependente la servicii
integrate

Acordarea de servicii de
consiliere psihologică,
socio şi medicală

Dezvoltarea activitatilor
de identificare si
evaluare initiala a
nevoilor sociale
individuale
Elaborarea, derularea şi
dezvoltarea de proiecte
şi acţiuni cu caracter
social pentru prevenirea
marginalizării sociale a

Elaborarea unor ghiduri și
proceduri clare în vederea
implicării beneficiarilor în
planificarea, dezvoltarea,
administrarea și evaluarea
tuturor tipurilor de servicii
sociale ai căror beneficiari
sau potenţiali beneficiari
sunt

1 serviciu
social
funcțional la
standarde
Nr.
beneficiari:
50 .

20192020

CJS/DGASPC

2019

DGASPC

Termen maxim
stabilit 2021
în curs de
realizare

Nr. servicii:
1
Nerealizat

Nerealizat

In curs de
realizare

2019 Indeplinit
59 persoane

Nr. angajați:
1

70 persoane
consiliate
anual

2020

Centrul de
Prevenire,
Evaluare si
Consilere
Antidrog Sibiu

Nr. ghiduri
elaborate
2019
Nr. tipuri
proceduri
elaborate

AOR Sibiu

În data de
23.12.2019, a
fost avizat de
către ANPD,
Planul de
restructurare al
centrului. Au
fost întocmite și
înaintate CJS:
Raportul de
specialitate,
Organigama și
Statul de funcții.
Au fost
întocmite și
înaintate la CJS:
Raportul de
specialitate,
Organigama și
Statul de funcții.

Elaborarea
ghidurilor
beneficiarilor
de servicii
Elaborare
proceduri
privind
planificarea,
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

diferitelor categorii de
beneficiari
Organizarea unor cursuri
de informare şi formare
a preoţilor/asistenţilor
sociali/cadrelor
didactice/personal de
specialitate care intră în
contact cu personae
aflate în dificultate
Furnizarea de consiliere
religioasă, în funcție de
caz, persoanelor aflate
în situaţie de criză
Sprijinirea grupurilor
dezavantajate pentru
inserţia pe piaţa muncii
care să contribuie la
promovarea
oportunităţilor de
ocupare pentru grupurile
şi persoanele cu risc
ridicat de excluziune
socială
Prevenirea excluziunii
sociale a persoanelor cu
deficienţă de auz şi
vorbire din Arhiepiscopia
Sibiului.
Dezvoltarea
echipelor
comunitare de
intervenție
integrată

Dezvoltarea unei
abordări integrate
privind furnizarea
serviciilor

Oferirea de ajutoare
(alimente) în cadrul
centrelor de Zi

Oferirea unui pachet
integrat care să includă
o varietate de servicii,
cum ar fi servicii de
educație, ocupare,
sănătate, asistenţă
socială, locuire și alte
servicii, suplimentar față
de beneficiile de
asistență socială

Facilitarea accesului
beneficiarilor aflați în
evidența Biroului De
asistenta sociala
Comunitara la servicii
socio-medicale ale
Cabinetului medical de
medicină de familie,,
Christiana”

Nr.
beneficiari

2018

AOR Sibiu
ONG-uri cu care
s-a încheiat
protocol
de colaborare

Sem. I
2019

AOR Sibiu
AFOS Sibiu
Cabinet medical
,, Christiana”

Nr. ONG-uri

Nr.
beneficiari

Stadiu realizare
acțiune /
măsură
administrarea
și
evaluarea
serviciilor
sociale

Situație
indicatori

Observații

Se realizeaza

În curs de
realizare
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Sprijinirea persoanelor
adulte cu handicap, în
vederea recuperării/
redobândirii autonomiei
funcționale şi pentru a-şi
continua viaţa în propria
locuinţă, în demnitate şi
respect.

Sprijinirea persoanelor
adulte cu handicap, în
vederea recuperării/
redobândirii autonomiei
funcționale şi pentru a-şi
continua viaţa în propria
locuinţă, în demnitate şi
respect.

Biroul de
asistență socială
Comunitară

reducerea numarului de
persoane si familii fara
venituri sau cu venituri
reduse identificarea
nevoii sociale individuale
sau familiale
-informare despre
drepturi şi obligaţii
-consiliere socială

Acțiune/ măsură
Furnizarea de servicii
socio-medicale în cadrul
„Centrului de îngrijire
socio-medicală Sf.
Nicolae” aflat în
subordinea DSS, în
coformitate cu prevederile
legale în vigoare, și prin
„Centru de servicii de
recuperare neuromotorie
de tip ambulator” destinat
persoanelor cu dizabilități,
în sediul situat în str.
Gladiolelor Nr. 4 Brașov
Furnizarea de servicii
sociale prin Centru de
Recuperare Neuromotorie
de Tip Ambulatori Sf.
Nectarie Sibiu, str.
Xenopol, nr.26:
Recuperare/reabilitare
funcţională: kinetoterapie,
ergoterapie, gimnastică
medicală;
Asistență socială: prin
activităţi de informare, de
evaluare, de consiliere
socială, etc.
Asistență și suport în
vederea
reabilitării/reintegrării
sociale: consilere
psihologică/psiho-socială,
suport emoţional,
supraveghere, etc.
- ajutor material
-ajutor financiar
Pentru investigarea şi
soluţionarea cazurilor
sociale care au depus
solicitări de ajutor
financiar se colaborează
cu preoţii din cadrul
parohiilor sau cu
protopopii cărora li se

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

Nr.
beneficiari
2018

DSS
Arhiepiscopia
Ortodoxă
Română Sibiu

Se realizează

2018

AOR Sibiu

Se realizează

2018

Biroul Asistenta
Socială
Comunitară AOR
Sibiu
ONG
Parohii
Protopopiate

Acordarea de
servicii sociale
diversificate
Se realizează

Nr.
beneficiari

Nr.
Beneficiari

Nr.
beneficiari
Nr. ONG-uri
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

-acţiuni de sprijin şi
sensibilizare socială
-măsuri şi acţiuni de
urgenţă în vederea
reducerii efectelor
situaţiilor de criză:
sprijin material, sprijin
financiar, consiliere
religioasă
-măsuri şi activităţi cu
scop de prevenire sau
limitare a unor situaţii
de dificultate şi
vulnerabilitate, care pot
duce la marginalizarea
sau excluziunea socială.

subordonează parohiile din
care fac parte solicitanţii,
în vederea colectării
datelor aferente cazurilor.
Persoanele care au
solicitat sprijin Biroului de
Asistenţă Socială au fost
intervievate de asistentul
social şi, în funcţie de
problemele identificate,
au beneficiat de servicii de
asistenţă socială şi/sau au
fost informate şi
îndrumate, după caz, spre
instituţii ale statului sau
spre organizaţii care
furnizează servicii sociale,
în funcţie de nevoile
identificate.

Reducerea stării de
criză, în vederea
depăşirii situaţiilor de
dificultate, prevenirii şi
combaterii riscului de
excluziune socială şi
creşterea calităţii vieţii

Acțiune socială cu ocazia
Zilei Mondiale a
Persoanelor Vârstnice

Îngrijiri personale la
domiciliu:
Informare
Evaluare
Ajutor pentru realizarea
activităţilor
instrumentale ale vieţii
zilnice.
Se achiziționează și se
distribuie pachete cu
alimente, produse de
igienă şi medicamente
pentru persoane vârstnice,
fără aparţinători sau cu
venituri mici, aflate în
evidența Biroului de
Asistență Socială
Comunitară al
Arhiepiscopiei Sibiului.
Acțiunea este realizată în
parteneriat cu Colegiul
Economic ”G. Barițiu” și
Liceul Agricol
”D.P.Barcianu” din Sibiu.

Indicatori

Nr.
beneficiari

Nr.
beneficiari

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

2018

AOR Sibiu
AFOS Sibiu

În curs de
realizare

O dată pe
an

AOR Sibiu
AFOS Sibiu
Colegiul
Economic
Liceul Agricol
Sibiu

Se realizează în
fiecare an

Situație
indicatori

Observații
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific
Crearea unui sistem de
parteneriate reale si
active cu societatea
civila pentru acoperirea
nevoilor locale de
servicii sociale

Acțiune/ măsură

Indicatori

Campania:Donează sânge,
Salvează o viață – în
parteneriat cu Centrul de
Transfuzie Sanguină Sibiu,
Caravana mobilă Tg.
Mureș-acțiuni de donare
de sânge;

Nr. donatori

Campania ,,Pedalăm nu
butonăm, ne mișcăm și
ajutăm”- în parteneriat cu
Inspectoratul de poliție –
Serviciul Rutier Sibiu,
Asociația Tura în natură și
Societatea de Cruce Roșie
Sibiu, având ca scop
promovarea sănătății prin
sport, ca alternative la
timpul petrecut în fața
calculatorului,
televizorului, tablei și
telefonului mobil;
Campania ,, Învățăm prin
fapte’’-în parteneriat cu
liceele sibiene. Prin
această campanie familii
nevoiașe din Sibiu primesc
ajutoare sub formă de
pachete (produse igienice,
produse de curățenie și
menaj, alimente, articole
de îmbrăcăminteși
medicamente);
Campania ,, O școală
pentru fiecare” –se
achiziționează și se
distribuie rechizite unui
număr de copii proveniți
din familii nevoiașe;
Campania ,, Protejăm
mediul, trăim sănătos’’-în
aprteneriat cu Direcția
Silvică Sibiu;

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

Nr. copii

Nr. copii
Nr. copii

2018

AOR Sibiu

Nr.
persoane

Nr.
persoane
Nr. persoane
cu
deficiențe
Nr.
persoane
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Tabără gratuită pentru
copii din centrele de zi de
la nivelul parohiilor din
Sibiu "Povești pentru
suflet" - în parteneriat cu
Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Sibiu şi
Centrul de Agrement
pentru Tineret Păltiniş.

Nr. persoane

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

Se realizează

Nr. persoane

Profilaxia dentară – în
parteneriat cu Asociația
Studenților Dentiști Sibiu
Acțiuni filantropice
derulate în școli din zone
defavorizate ale jud.
Sibiu, organizate în
parteneriat cu licee din
Sibiu.
Sănătate pentru Sate acordă asistență medicală,
de specialitate,
persoanelor defavorizate
din zone rurale, de pe raza
Arhiepiscopiei Sibiului,
care n-au acces la servicii
medicale (nu există medic
de familie care să aibă
sediul în localitate) sau nu
sunt asigurate CNAS (nu
poate beneficia de
asistenţă medicală).
Proiectul ,, Bolnav am fost
și m-ați cercetat’’consiliere și sprijin pentru
persoanele internate în
spitalele sibiene;
Proiectul ,,Tabor”
Consiliere și sprijin pentru
persoanele cu deficiență
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

de auz din Arhiepiscopia
Sibiului;
Acțiune socială cu ocazia
,,Zilei Mondiale a
Persoanelor Vârstnice,, Se
achiziționează și se
distribuie pachete cu
alimente, produse de
igienă şi medicamente,
persoane vârstnice, fără
aparţinători sau cu
venituri mici, aflate în
evidența Biroului de
Asistență Socială
Comunitară al
Arhiepiscopiei Sibiului.
Acțiunea este realizată în
parteneriat cu Colegiul
Economic ”G. Barițiu” și
Liceul Agricol
”D.P.Barcianu” din Sibiu.
Programul ,,Masa Bucuriei
‘’ persoane nevoiașe
beneficiază de alimente,
în baza contractului de
parteneriat încheiat cu
Selgros Romănia;
Sărbători Religioase și Zile
Internaționale/Naționale
Sărbătoarea ,,Buna
Vestire’’-în fiecare an se
oficiază o slujbă de
binecuvântare pentru nou
născuți, mame și viitoare
mame, în Secția de
Materniatate din cadrul
Spitalului Județean de
Urgență Sibiu;
Ziua Copilului
Nașterea Domnului-în
preajma Crăciunului se
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

oferă ajutoare sub formă
de pachete unor familii
nevoiașe, familii cu copiii.

Îmbunătăţirea sistemului
de furnizare a serviciilor
sociale prin formarea
personalului

Servicii de
cantină socială

Asigurare hrană pentru
persoane aflate în
situații economicosociale sau medicale
deosebite

Asociația
Filantropia
Ortodoxă Sibiu
(AFOS)

Îmbunătăţirii calităţii
vieţii şi prevenirea
marginalizării sociale a
10 persoane vârstnice
(cu sau fără handicap),
din municipiul Sibiu,
care au venituri sub 1500
lei/lună și care sunt
lipsite de posibilitatea
de a-şi asigura hrana
zilnică şi nu beneficiază
de sprijinul
aparţinătorilor.

Serviciul Social
comunitar
„Ambulanța
socială” AFOS

Promovarea incluziunii
sociale prin dezvoltarea
serviciilor de asistenta
medicala comunitara

Formarea continuă a
personalului implicat în
activităţile de asistenţă
socială

Identificarea persoanelor
aflate în situații
economico-sociale sau
medicale deosebite si
acordarea servicii de
cantină socială
Serviciul Social comunitar
„Masa pe roți”
asistență socială – prin
activităţi de informare,
evaluare, monitorizare,
consiliere socială;
asigurarea gratuită a unei
mese calde 2
zile/săptămână
transportul mesei calde la
domiciliul asistatului;
monitorizarea periodică a
persoanei asistate;
acordarea de ajutor
material (în funcție de caz
-îmbrăcăminte şi alimente
de bază);
în funcție de caz, la
solicitarea beneficiarului,
se acordă asistență
religioasă sau psihologică.
Asistență socio-medicală
persoanelor care
domiciliază pe raza
județului Sibiu, aflate într-

Număr de
persoane
care au
participat la
cursuri de
formare în
domeniul
colaborării
interinstituţi
onale

2018

AOR Sibiu

In curs de
realizare

Nr.
beneficiari

2018

AOR Sibiu
Parohii
ONG-uri

Se realizează

Nr.
Beneficiari
Cresterea
nr. de
beneficiari

Se realizează
2018

Nr.
beneficiari

2019

AFOS Sibiu
AOR Sibiu

AFOS Sibiu
AOR Sibiu

În curs de
realizare

În curs de
realizare
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

una din următoarele
situații:
-persoane vârstnice cu
venituri reduse; persoane
cu handicap, cu
aparținători/asistenți
personali; persoane fără
adăpost care trebuiesc
transportate la spital;
persoanele cu venituri
reduse: șomeri, persoane
cu VMG; persoane cu boli
cronice pentru care
urmează
tratament/spitalizare de o
zi, în anumite perioade ale
lunii;persoane adulte
instituționalizate care sunt
transferate dintr-un centru
social în altul.

Servicii pentru
persoane
vârstnice

Sprijinirea persoanelor
vârstnice prin acordarea
de servicii comunitare

Prevenirea marginalizării
şi reintegrarea socială
pentru persoanele
vârstnice prin antrenarea
la activităţi culturale şi
sociale

Ingrijire temporară la
domiciliul persoanelor
vârstnice aflate în situaţia
de dependenţă sociomedicală, în vederea
reducerii numărului
persoanelor care solicită
asistenţă de specialitate în
instituţii.
Acordarea de servicii de
bază și servicii
instrumentale ale vieții de
zi cu zi pentru persoane
vârstnice in baza
contractelor cu acestia
Acordarea de servicii de
socializare și petrecere a
timpului liber.
Activităţi de petrecere a
timpului liber, consiliere
socială şi administrativă,
antrenarea la activități
sociale și culturale,
programe de educație

Nr.
beneficiari

2019

AOR Sibiu
AFOS Sibiu

In curs de
realizare

Nr.
beneficiari

2018

AOR Sibiu
Parohii
ONG-uri

Se realizează
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură
pentru sănătate,
gimnastică de întreținere,
consiliere psihologică, la
solicitarea beneficiarilor.
Acordarea servicii de
cantină socială prin
Cantina ,,Sf. Stelian”
Acordarea servicii de
cantină socială ,,Nașterea
Domnului”

Dezvoltarea
serviciilor
sociale pentru
grupurile
vulnerabile

Îmbunătățirea
finanțării
serviciilor
sociale

Indicatori

Nr.
beneficiari

2018

Nr.
beneficiari

2018

Îmbunătăţirea sistemului
de furnizare a serviciilor
sociale prin extinderea
activităților la nivel
local, în zonele rurale
izolate și nu numaiInființarea de Centre de
tip familial

Dezvoltarea serviciilor
având ca țintă grupurile
vulnerabile prin implicarea
administraţiei locale şi
ONG-uri din domeniul
asistenței sociale

Număr de
parteneriate
încheiate cu
ong-uri
active din
domeniul
asistenței
sociale

Diversificarea ofertei și
accesului la servicii
sociale

Sporirea accesului unor
grupuri vulnerabile la
servicii sociale

Nr.
beneficiari

Creșterea alocării
bugetare pentru
dezvoltarea serviciilor
sociale

Acordarea de subvenții
asociaților și fundațiilor
române cu personalitate
juridică, conform Legii
nr.34/1998.
Subvenționarea de la
bugetul local, în baza
convențiilor încheiate,
pentru următoarelor tipuri
de servicii:
1.Centre de zi pentru copil
si familie
2.Servicii de îngrijire la
domiciliu pentru persoane
vârstnice.
Centru de primire în regim
de urgență pentru
victimele violenței
domestice
Centru de zi de recuperare
pentru copiii cu autism

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

AOR Sibiu
Colegiu Octavian
Goga
AOR Sibiu
Parohia Lazaret
IV

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

Se realizează
Se realizează

Direcția de
Asistență Socială
Sibiu
ONG-uri
AOR Sibiu

2019

Nr. asociații
subvenționat
e

AOR Sibiu

Înființarea
Centrului de zi
pentru
persoane
vârstnice

DAS Sibiu

Se efectuează
plata lunar

Nr.
beneficiari

Permanent

DAS Sibiu

Se efectuează
plata lunar

Nr.
beneficiari

Permanent

DAS Sibiu

Se efectuează
plata lunar

Nr.
beneficiari

2018-2020

Nr.
beneficiari

2019

5 asociații
116
beneficiari
(205.925 lei)

Buget local

Se efectuează
plata lunar
Se efectuează
plata lunar
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Domeniu

Subdomeniu

Protecția
persoanelor
vârstnice

Persoane fără
adăpost

Obiectiv specific

Creșterea calității
serviciilor de îngrijire la
domiciliu pentru
persoanele vârstnice

Creșterea calității
serviciilor oferite
persoanelor fără
domiciliu

Acțiune/ măsură
Acordarea serviciilor de
îngrijire la domiciliu prin
Centrul care Acordă
Servicii de Ingrijire și
Asistență la Domiciliu
pentru Persoane Vârstnice
al DAS Sibiu
Acordarea serviciilor
rezidențiale prin Căminul
pentru persoane vârstnice
al DAS Sibiu
Acordarea serviciilor de zi
pentru persoane vârstnice
Acordarea de servicii de
găzuire pe timp de noapte
prin Centrul Adăpost de
Noapte al DAS Sibiu

Indicatori

Creșterea calității
serviciilor oferite
persoanelor aflate în risc
de marginalizare ori
excluziune socială

Copil și familie

Servicii de prevenirea
separării copilului de
familie

Tineri

Servicii de orientare şi
consiliere pentru tineri
din familii în dificultate

Servicii de prevenire /
limitare a situaţiilor de
risc şi nevoi sociale

Acordarea de servicii de
masă oferite prin Cantina
Municipiului Sibiu din
subordinea DAS Sibiu
Dezvoltarea unui centru de
zi și a unui centru de
consiliere pentru copil și
familie
Dezvoltarea unui centru
destinat tinerilor, care să
ofere servicii culturale,
educaționale, sportive,
consiliere.
Dezvoltarea unui spațiul
multifuncțional de
recreere, sport și educație
activă
- pentru copii și tineri:
activități recreative,
educaționale și de
socializare, după caz

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Nr.
beneficiari

Permanent

DAS Sibiu

-

24
beneficiari
(număr
mediu lunar)

Nr.
beneficiari

Permanent

DAS Sibiu

-

86
beneficiari
(număr
mediu lunar)

Nr.
beneficiari

Permanent

DAS Sibiu

74
beneficiari

Permanent

DAS Sibiu

23
beneficiari
(număr
mediu lunar)

2020

DAS Sibiu

Nr.
beneficiari

Permanent

DAS Sibiu

Nr.
beneficiari

2020

Primăria
Municipiului
Sibiu prin DAS
Sibiu

2020

Primăria
Municipiului
Sibiu prin DAS
Sibiu

2020

Primăria
Municipiului
Sibiu prin DAS
Sibiu

Nr.
beneficiari

Modernizarea Adăpostului
de Noapte
Persoane aflate
în risc de de
marginalizare
ori excluziune
socială

Termen

Nr.
beneficiari

Nr.
beneficiari

Observații

193
beneficiari
(număr
mediu lunar)
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

- pentru adulți :
informare, consiliere,
instruire pentru părinți
Îmbunătățirea
sistemelor de
evaluare a
nevoilor și
management al
informației și
alinierea lor cu
politicile și
practicile de
luare a decizilor

Îmbunătățirea
finanțării
serviciilor
sociale

Întărirea
capacității
structurilor de

Informarea beneficiarilor
cu privire la serviciile
sociale destinate
copilului și familiei

Creșterea alocării
bugetare pentru
dezvoltarea serviciilor
sociale

Dezvoltarea și
consolidarea rețelei de
servicii sociale

Externalizarea serviciilor
sociale către organisme
private

Număr de
parteneriate
încheiate cu
ONG-uri
active în
domeniul
asistenței
sociale

Accesare de fonduri prin
depunere de proiecte

Planificare/
accesare
fonduri

Acordarea de subvenții
conform Legii 34/1998
privind acordarea unor
subvenții asociațiilor și
fundațiilorromâne cu
personalitate juridică,
care înființează și
administrează unități de
asistență socială.
Subvenționarea de la
bugetul local, în baza
convențiilor încheiate
pentru următoarele tipuri
de servicii: Centru de zi
pentru copii cu dizabilități
și centru de zi pentru
persoane vârstnice „Clubul
pensionarilor”
Contractarea serviciilor
sociale în baza Legii nr.
292/2011, de tipul:
Servicii de îngrijire la
domiciliul persoanelor
vârstnice/persoanelor cu
handicap
Instruirea angajaților cu
sarcini în domeniul
asistenței sociale (inclusiv

În curs de
realizare

UAT Cisnădie
(SPAS)

Număr
beneficiari

anual

UAT Cisnădie
(SPAS)

Subvenția se
acordă lunar în
baza
convențiilor
încheiate

Număr
beneficiari

permanent

SPAS Cisnădie

Se efectuează
plata lunar

Număr
cursuri/

2018-2020

Participarea la
cursuri și
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

asistență socială
de la nivel local

Acțiune/ măsură
a noilor angajați) și
eleborarea metodologiilor,
instrucțiunilor și
instrumentelor pentru
consolidarea
implementării
managemenului de caz la
nivelul SPAS
Îmbunătățirea recrutării
lucrătorilor/asistenților
sociali, anunțând public
ofertele de locuri de
muncă

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

sesiuni de
instruire

Situație
indicatori

Observații

Număr
persoane
participante
Număr
posturi
scoase la
concurs

Conform
legislației,
concursurile
pentru
ocuparea
posturilor sunt
publice

2018-2020

Îmbunătățirea
colaborărilor SPAS
Cisnădie cu instituțiile/
alți furnizori de sercicii
sociale de la nivelul
localității

Susținerea
dezvoltării
de servicii
sociale
primare în
comunitate

permanet

Număr de
întâlniri de lucru
între managerii
de caz și
persoanele cu
atribuții în
asistență socială
de la nivelul
adminitrației
publice locale

Îmbunătățirea sistemului
de furnizare a serviciilor
sociale formarea
personalului

Formarea continuă a
personalului implicat în
activitățile de asistență
socială

Număr de
persoane
care au
participat la
cursuri de
formare în
domeniul
colaborării
interinstituți
onale

2018-2020

SPAS

Servicii pentru
persoanelor cu
dizabilități

Prevenirea
instituționalizării
persoanelor cu
dizabilități aflate în
situație de dificultate

Îngrijirea la domiciliu
pentru persoanele cu
dizabilități încadrate în
grad de handicap

Număr
beneficiari

2019-2020

Servicii pentru
persoane
vârstnice

Sprijinirea persoanelor
vârstnice prin acordarea
de servicii comunitare

Acordarea de servicii de
bază și servicii
instrumentale ale vieții de
zi cu zi pentru persoane

Număr
beneficiari

2019-2020

Dezvoltarea și
consolidarea de servicii
sociale

Stadiu realizare
acțiune /
măsură
sesiuni de
instruire

SPAS
ONG

Parțial
îndeplinit

SPAS
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

vârstnice în baza
contractelor cu aceștia
Persoane aflate
în risc de
marginalizare
ori excluziune
socială

Centru de
servicii pentru
un număr de
150 persoane
vârstnice
Prioritate de
investiții: P.O.R
8/8.1/8.3/A/1
Grup vulnerabil:
persoane
vârstnice

Servicii sociale
pentru persoane
varstnice

Prevenirea
separarii
copilului de
familie

Creșterea calității
serviciilor oferite
persoanelor aflate în risc
de marginalizare ori
excluziune socială
- Reabilitarea și
extinderea unei clădiri
cu schimbarea
destinației în centru de
zi pentru un număr
minim de 100 de
persoane vârstnice
- Înființarea unei unități
de îngrijire la domiciliu
pentru un număr de 50
de persoane vârstnice
independente sau
dependente de asistență
- Facilitarea participării
persoanelor vârstnice cu
dizabilități, la
activitățile recreative și
de integrare socială în
cadrul centrului de zi
Reglementarea,
dezvoltarea si finantarea
de servicii personalizate
pt.indeplinire nevoi
specifice ale persoanelor
varsnice, cu accent pe
sistemul de ingrijire la
domiciliu.

Consiliere si sprijin
pentru parinti si copii
este de a sprijini si asista
parintii/ potentialii

Acordarea de servicii de
masă oferite prin Cantina
Socială a orașului Cisnădie

Creșterea gradului de
acoperire cu servicii
sociale

Număr
beneficiari
Reabilitare,
extindere și
dotarea unei
clădiri cu
schimbarea
destinației
în centru de
zi pentru un
număr
minim de
150 de
beneficiari,
persoane
vârstnice,
din care 83
de femei și
67 de
bărbați

permanent

SPAS Cisnădie

Lider:
UAT Orașul Ocna
Sibiului
31.10.2020

Partener:
Asociația AS
2001 Alba Iulia

120 beneficiari

În curs de
realizare

Accesare de fonduri prin
depunere de proiecte

Planificare/
Accesare
fonduri

2018-2019

Primaria
Talmaciu
SPAS

Inceperea
procedurii de
inscriere in
program

Promovarea unei vieti
sanatoase, active,
decente, conform
standardelor de calitate
prevazute de legislatie

Adaptarea la
legislatiei
specifica
doemniului
si
respectarea
standardelor

2018, 2019

Primaria
Talmaciu
SPAS

Permanent

Centru de consiliere si
sprijin pt. Parinti si copii.

Nr.beneficia
ri

2019

Primaria
Talmaciu
SPAS

Permanent

Afost semnat
ontractul de
finanțare
nr.3562/20.
12.2018
Obiect:
Centrul de
servicii Ocna
Sibiului
Cod SMIS:
116443
-a fost
demarată
procedura
de atribuire
al
constractulu
i de lucrări.
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific
parinti pt. A face fata
dificultatilor psihosociale care afecteaza
relatiile familiale,
pt.dezv. Competentelor
parentale, pt.pevenirea
separarii copilului de
familia sa.
Identificarea si
furnizarea de sprijin
pt.copiii vulnerabili cu
parinti plecati la munca
in strainatate pt.
Prevenirea separarii
copilului de familie
Diminuarea riscului de
abandon familial, a ratei
vagabondajului si a
delicventei juvenile, prin
consiliere si orientare
profesionala

Dezvoltarea
economiei
sociale (ES) in
vederea
cresterii
oportunitatilor
de angajare
pt.grupurile
vulnerabile
Capitolul 4 - Educație

Educaţie

Îmbunătăţirea
sistemului de
educaţie şi
îngrijire
timpurie a
copiilor

Sporirea implicarii ONG
in activitati de economie
sociala

Consolidarea sistemului
incluziv de îngrijire şi
educaţie a copiilor
preşcolari şi
antepreşcolari

Acțiune/ măsură

Furnizarea de servicii
adecvate de spijin
categoriilor de copii cu
parinti care lucreaza in
strainatate ce prezinta risc
si adultilor care ii au in
ingrijire.

Indicatori

Nr.copii cu
parinti
plecati la
munca in
strainatate

Termen

Permanent

Instituție /
organizație
responsabilă

Primaria
Talmaciu
SPAS

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

Permanent

Permanent

Valorificarea fortei de
munca din judetul Sibiu
prin dezvoltarea
economiei sociale POCU
2014-2020, COD mySMIS
126614

1.Formarea cadrelor
didactice în domeniul
educației timpurii
incluzive, implementarea
noilor curricule şi
metodologii de predare
incluzivă în educaţia şi
îngrijirea timpurie.

Nr.parteneri
ate
incheiate

2019

1 curs
acreditat de
CCD Sibiu
50 de cadre
didactice
formate
Cel puțin 10
comunități
incluse în
proiecte
pentru
creșterea
calității

Primaria
Talmaciu
Parteneri
implicati

Cand se aproba
proiectul

CCD Sibiu
ISJ Sibiu

An școlar
2018-2019

Realizat

Curs:,,Educ
ație
timpurie
incluzivă”
-16
participan
ţi
Curs:
Prevenirea
tulburărilo
r de limbaj
la
preşcolari
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

educației
timpurii

Observații

şi şcolarii
mici-123
participanţi

ISJ Sibiu

2.Implementarea de
măsuri de reducere a
inegalităţilor privind
calitatea educaţiei
timpurii pentru cei care au
acces la ea, în special
pentru copiii proveniți din
familii aflate la limita
subzistenței şi/sau excluşi
social.

Situație
indicatori

În curs de
realizare

Realizat

Curs,,Aborda
rea creativă
a noului
curriculum
preşcolar”50 de
participannţi
În toate
comunităţil
e şcolare
care
integrează
copii
proveniți
din familii
aflate la
limita
subzistențe
i şi/sau
excluşi
social sunt
implentate
măsuri
educative
şi sociale
pentru
sprijinirea
participării
şcolare, în
vederea
dezvoltării
pe toate
palierele
de
dezvoltare
respective
pentru
formarea
aptitudinii
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

de
şcolaritate.

1.Realizarea unei
previziuni la nivelul
comunităților privind
participarea în domeniul
educației pe baza
recensământului
populației de vârstă
antepreșcolară, preșcolară
și școlară
Date
statistice/
Facilitarea și stimularea
participării la educație
timpurie a
copiilor/elevilor/tinerilo
r proveniți
din grupuri
dezavantajate

Recensămân
t/

2.Actualizarea bazei de
date la nivelul județului
privind participarea la
educație timpurie a
copiilor rromi/din familii
aflate în situații de risc
sau excludere socială
Actualizarea bazei de date
la nivelul județului privind
participarea la educație a
copiilor cu cerințe
educative speciale

Raport
privind
starea
învățământu
lui

ISJ Sibiu
An școlar
2018-2019

Unitățile școlare
din Sibiu

Realizat

Cuprinderea
unui nr. de
12066 de
copii în 550
de grupe de
grădiniță, în
învățământul
de stat,
Cuprinderea
unui nr. de
30 de copii
cu
dizabilități
în 11 grupe
Cuprinderea
unui nr. de
858 de
copii în 63
de grupe,
în
învățămân
tul
preșcolar
particular
Învăţământ
antepreşco
lar: 24 de
grupe (19
în înv. de
stat şi 5 în
înv.
particular)
cu 527 de
copii
Nr. de elevi
în
învăţămân
tul special:
883 de
elevi
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

Nr. de elevi
cu CES
care
beneficiaz
ă de
servicii de
sprijin:
665 de
elevi
Nr. de elevi
depistaţi
de
comisiile
interne cu
CES, fără
servicii de
sprijin:
275 de
elevi
Nr. de elevi
examinaţi
logopedic:
13043 (2930
preşcolari
+10013
şcolari,
depistaţi
cu
tulbură
ri de
vorbire
1786)
Număr de
copii
cuprinşi în
terapie
logopedică
: 379 de
copii din
care 170
de
preşcolari
şi 209
şcolari
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Domeniu

Subdomeniu

Cresterea ratei
participării și
îmbunătățirea
rezultatelor
obținute de toți
copiii cuprinși
în învățământul
preșcolar

Obiectiv specific

Îmbunătățirea
participării copiilor cu
vârste între 3-6 ani la
programul instructiveducativ din grădiniță,
cu scopul formării
aptitudinii de școlarizare

Acțiune/ măsură

1.Implementarea Legii nr.
248/2015 privind
stimularea participării în
învățământul preșcolar a
copiilor provenind din
familii defavorizate
2.Optimizarea sistemului
de monitorizare a
frecvenței copiilor la
grădiniță în vederea
creșterii numărului de zile
pe care copiii le petrec în
mediul educativ structurat
din grădiniță.

Indicatori

Numărul de
tichete
acordate
pentru
frecvență la
programul
instructiveducativ din
grădiniță

Termen

An școlar
2018-2019

Instituție /
organizație
responsabilă

Unitățile de
învățământ
preuniversitar/
Centrele de
Resurse pentru
educație și
Dezvoltare

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Realizat

Situație
indicatori

Observații

Nr. elevi
nedeplasabil
i, şcolarizaţi
la domiciliu:
total 45 din
care 32 din
învăţământu
l special şi
12 din
învăţământu
l de
masă/specia
l integrat
Număr total
de
beneficiari
preșcolari în
învățământu
l rural,
beneficiari
ai
programului
social
,,Tichete
sociale
pentru
grădiniță”:
657 de
beneficiari
Toate
unităţile
şcolare în
care au fost
şcolarizaţi
beneficiarii
au
monitorizat
atent
frecvenţa
copiilor în
grădiniţe,
conform
procedurii
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

1. Implementarea unor
proiecte pilot locale de tip
„Şcoala părinților ” incluse
în Strategia Naţională
Antidrog 2013 – 2020, cap.
I.A.2

Indicatori

Termen

Curs ABC
pentru
părinți

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

ISJ Sibiu
CJRAE Sibiu
Centrul de
Prevenire
Evaluare şi
Consiliere
Antidrog Sibiu

10 cursuri
1 activitate
/semestru în
cele 10
Centre de
Resurse
pentru
Educație și
Dezvoltare
Curs ABC
pentru
părinți
2.Funcționarea optimă a
compartimentul de
consiliere parentală din
cadrul CJRAE Sibiu pentru
aasigura comunicarea şi
colaborarea între şcoală,
familie şi specialişti în

An școlar
2018-2019

Observații

Creşterea
frecvenţei/a
participării
la programul
instructiv –
educativ din
grădiniţe a
contribuit la
îmbunătăţire
a
rezultatelor
şcolare.
356 întâlniri
de consiliere
parentală 5376 părinţi
1228 părinți
consiliați
individual
prin CJRAE
6 cursuri

Nr. întâlniri
de consiliere
parentală

Sprijinirea familiilor cu
un nivel educogen redus
pentru dezvoltarea
abilităților parentale

Situație
indicatori

Realizat/ în
curs de
realizare

1 atelier
formare la
care au
participat 19
consilieri
şcolari din
cadrul
CJRAE Sibiu
Curs de
formare
,,Diminuarea
riscului de
absenteism
şi de
părăsire
timpurie a
şcolii” -31
cadre
didactice
formate
Lectorat
,,
Dezvoltarea

Fonduri private,
sponsorizări,
donații Maraton
Sibiu

Pagina 37 / 83

Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură
vederea diagnosticării şi
reabilitării pe tot
parcursul şcolarizării a
elevilor cu tulburări
specifice de învăţare.
3.Implementarea
cursurilor de educaţie
parentală şi acces la
materiale educative
pentru grupurile
vulnerabile

4.Dezvoltarea ofertei de
servicii de consiliere
pentru părinţii din
grupurile vulnerabile şi din
comunităţi defavorizate;
5.Conceperea și lansarea
ghidului Vorbesc cu copilul
meu. Despre abuz pentru
părinți cu sugestii și
referințe care să ajute să
vorbească cu copilul într-o

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

cognitive a
copilului
meu”-18
părinţi
Atelier,,
Cum
comunic cu
copilul
meu?” -15
părinţi
Simpozion
,,Şcoala
părinţilor”
30 cadre
didactice
Compart
imentul
de
consilier
e
parental
ă din
cadrul
CJRAE
Sibiu a
asigurat
, în mod
perman
ent,
comunic
area şi
colabora
rea
între
şcoală,
familie
şi
specialiş
ti în
vederea
diagnost
icării şi
reabilită
rii pe
tot
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

manieră pozitivă, pentru a
fi în siguranță.

Activități educative și
recreative pentru
copii/elevii aflați în
situații de risc

Cel puțin
100 de
activități

An școlar
2018-2019

Asigurarea accesului
copiilor la educație în
condiții egale și
nediscriminatorii

Realizarea unui
parteneriat între ISJ Sibiu DGASPC în scopul afirmării
și asumării unui
angajament real de
susținere a accesului
copiilor la educație în
condiții de egalitate,
proveniți din grupuri
vulnerabile și/sau

Număr de
parteneriate
cu
instituții de
invățământ

An școlar
2018-2019

ISJ Sibiu
Unitățile școlare
din Sibiu

DGASPC ISJ
ONG-uri
CJRAE Sibiu
Unități școlare

Observații

parcursu
l
şcolariz
ării a
elevilor
cu
tulburăr
i
specific
e de
învăţare
.
Toate
unităţile
şcolare din
judeţul Sibiu
au asigurat
servicii de
consiliere
prin cei 60
de profesorii
şcolari,
consilierii
educativi,
profesorii
diriginţi/edu
catoare/învă
ţătoare

ALEG

Consolidarea sistemului
incluziv de îngrijire și
educație a copiilor
înscriși în grădinițe

Situație
indicatori

Programe
derulate /în
curs de
derulare

Realizată

Realizate în
fiecare
unitate
școlară din
județ
13
parteneriate
cu unitățile
școlare unde
sunt înscriși
beneficiarii
centrelor de
plasament
aflate în
subordinea

Realizată
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură
beneficiari ai sistemului de
protecție

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

DGASPC
Sibiu
-1
convenție de
parteneriat
între CJS,
Inst.
Prefectului,
ISJ, Casa
Corpului
Didactic,
CPECA, SP
Sala
Transilvania,
ISU, ALEG, campanie de
prevenire a
bullying-ului
în mediul
Școlar: STOP
INTIMIDARE,
START
COOPERARE!
Peste 350 de
clase
(inclusiv
cele de
început de
ciclu)
formate din
elevi romi şi
neromi
În toate
unitățile de
învățământ
există
planuri de
dezvoltare
instituţional
ă care includ
elemente de
educaţie
incluzivă/int
erculturală
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

12 de
discipline
opţionale cu
elemente de
intercultural
itate
propuse
pentru a fi
incluse în
CDŞ pentru
anul școlar
următor şi
studiul
istoriei şi
tradiţiilor
rromilor
într-o
unitate
şcolară
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
Parteneriate
încheiate cu
DGASPC
Sibiu,
Fundaţia
,,Un copil, o
speranţă,,
precum şi
parteneriate
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Domeniu

Subdomeniu

Creșterea ratei
participării și
îmbunătățirea
rezultatelor
obținute de toți
elevii cuprinși în
învățământul
primar și
gimnazial

Obiectiv specific

Asigurarea accesului
tuturor elevilor la
educaţie primară şi
secundară inferioară de
calitate
Asigurarea cadrului
educativ și legislativ
pentru respectarea

Acțiune/ măsură

1.Derularea programelor
remediale pentru elevii cu
dificultăți de învățare.

Indicatori

Programe
pentru cei
1093 copii/
elevi/ tineri
certificați cu
CES de
SEOSP Sibiu.

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

ISJ Sibiu
CJRAE Sibiu
An școlar
2018-2019
Unitățile de
învățământ
preuniv.

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Programe
finalizate
pentru anul
şcolar 20182019/
în derulare în
anul şcolar
2019-2020

Situație
indicatori

Observații

între unităţi
şcolare şi
organizaţii
care
promovează
nondiscrimin
area
Activităţi
remediale
desfăşurate
în unităţi
şcolare cu
elevi rromi
(ex.: Școlile
Gimnaziale
Roșia,
Nocrich,
Moșna,
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)
Programe
pentru cei
1093
copii/elev
i/ tineri
certificați
cu CES de
SEOSP
Sibiu
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific
dreptului la educație a
elevilor/tinerilor în
învățământul obligatoriu

Acțiune/ măsură
2.Derularea programelor
de sprijin pentru elevii cu
cerințe educaționale
speciale.
3.Furnizare de programe
de tip „Şcoală după
şcoală” şi „A doua şansă”

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Nr. de
programe tip
„Şcoală după
Școală”
Nr. clase „A
doua şansă”
nivel
primar/gimn
azial
Nr. de
absolvenți
Realizat

4. Reducerea inegalităților
între elevi, prin
parcurgerea programului
de tip ,,Școala dupa
Școală”

Nr. absențe
Nr. cazuri
Nr. măsuri
Realizat

5. Monitorizarea
frecventării cursurilor de
către toți elevii pentru
reducerea ratei de
părăsire timpurie s a școlii
Realizat

Realizat
6. Investigarea cauzelor
privind abandonul școlar

Situație
indicatori

Observații

respectiv
pentru cei
2575 de
elevi cu
dificultăţi
de
învăţare
( şi sau cu
CES),
identificaţ
i în
învăţămân
tul primar
pentru
care 721
de cadre
didactice
asigură
programe
de
educaţie
remedială
(cca 1
oră/săptă
mână,
planificat
e şi
derulate
în
programel
e
unităţilor
de
învăţămân
t).
13 unități
care au depus
proiecte din
care 12 unități
desfășoară
programe, în
care sunt
implicați 750
de copii
coordonați de
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Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură
7. Inițierea unor măsuri
ameliorative pentru
reducerea/eliminarea
abandonului școlar

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

73 de cadre
didactice
Clase tip
,,a doua
şansă”:
total 13
clase/195
de elevi din
care:
Înv.primar: 4
clase/40 de
elevi
Înv.gimnazia
l: 9
clase/155
elevi
Clase fără
frecvenţă:
27 clase/825
de elevi
Monitorizare
a lunară a
absenteimul
ui/
abandonului
Fiecare
unitate
şcolară are
un plan
/procedură
pentru
diminuarea
cazurilor de
abandon
Au fost
realizate
inspecţii
tematice în
unităţile
şcolare cu
un număr
semnificativ
de absenţe
înregistrate/
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Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

abandon
şcolar prin
inpectorii
şcolari .

Îmbunătățirea
funcționării
infrastructurii școlare în
mediul rural și în zonele
defavorizate

1.Monitorizarea condițiilor
oferite de unitățile școlare
pentru asigurarea mediului
școlar optim învățării
2.Sprijnirea unităților de
învățământ pentru
accesarea unor proiecte de
reabilitare/modernizare/a
ccesibilizare/dotare a
unităților de învățământ

Nr. Inspecții
tematice
Nr. Unități
reabilitate/
modernizate
/
accesibilizat
e/dotate

An școlar
2018-2019

ISJ Sibiu
Unitățile de
învățământ
preuniv.

Realizate/în
curs de
realizare

Toate
unităţile
şcolare din
judeţul Sibiu
au asigurat
condiţii
pentru
obţinerea
autorizaţiei
sanitare.
Verificarea
semestrială
a tuturor
unităților din
județ de
către
inspectorii
de sector
Sunt
efectuate în
mod curent
lucrări de
modernizare
, igienizare,
dotare
A fost
achiziţionată
clădirea
centrului
pentru copiii
cu handicap
sever de
către CJ
Sibiu
S-au depus
propuneri
pentru
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Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

modernizări/
lucrări de
reparaţii
pentru anul
şcolar 20192020.

Promovarea unor
programe concrete de
incluziune cu finanțare
europeană, prin
Programul Operaţional
Capital Uman (POCU) ,,Școală pentru toți!” și
,,Profesori motivați în
școli defavorizate”,
proiecte care sprijină
,,Strategia naţională
privind reducerea
părăsirii timpurii a şcolii"
şi au ca scop reducerea
abandonului şi
promovarea accesului
egal la învăţământul
preşcolar, primar şi
secundar de calitate

Accesul la educație și
implementarea unor
instrumente și servicii
eficiente pentru
reducerea și prevenirea
abandonului scolar
timpuriu în randul
copiilor dezavantajați, în
special a celor cu CES

Derulare Proiect
„Dezvoltarea și
implementarea de
instrumente motivaționale
și didactice inovatoare
pentru școala sibiană
incluzivă”,
POCU/73/6/6/105299,
cofinanțat din Fondul
Social European prin POCU
2014-2020

Derulare Proiect ,,Fii
practic- mergi la școală!" –
implementat prin POCU
2014-2020, ID: 106523.
Implicarea Școlii
Gimnaziale Roșia, Școlii
Gimnaziale Nou, Școlii
Gimnaziale Waldorf Roșia,
în contextul unei abordări
integrate a comunităților;
implicarea adulților ca

Valoare
totală
proiect de
6.651.357,95
lei.
358 de cadre
didactice și
de sprijin,
din care 25
personal
managerial
Nr. elevi din
cadrul a 8
unități de
învățământ
preuniversit
ar
defavorizate
din județul
Sibiu

Nr.
elevi/benefi
ciari
Nr. activități
consiliere

Aprilie
2018oct.2020

Beneficiar ULBS
Partener ISJ
Sibiu

An școlar
2018-2019

Casa Corpului
Didactic Sibiu
Scoala
Gimnazială
Roșia,
Școala
Gimnazială Nou,
Școala
Gimnazială
Waldorf Roșia

Proiect în curs
de derulare

Proiect în curs
de derulare

50
directori
/responsabili
comisii care
au parcurs
cursuri de
formare
200 cadre
didactice
formate
150 de
persoane au
depus
proiecte
pentru
acordarea
stimulentelo
r pentru
susținerea
procesului
didactic din
care au fost
admise ca
eligibile 90
dosare.
460 elevi
beneficiari
ai
proiectului
,, școală
după
școală”suport
educațional
și masă
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Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

beneficiari ai programelor
de educație tip ADS și
consiliere parentală.

Accesul la educație și
implementarea unor
instrumente pentru
reducerea și prevenirea
abandonului școlar
timpuriu în rândul
copiilor

Proiectul ,,EDuCaTEducatie Durabila, de
Calitate “- cofinanțat din
Fondul Social European
prin POCU 2014-2020, - lD:
10781A, beneficiar Casa
Corpului Didactic Sibiu.
Abordări integrate a
comunităților care vor fi
sprijinite prin implicarea
adulților ca beneficiari ai
programelor de educație
tip ADS și consiliere
parentală.

CCD Sibiu
Nr.
beneficiari

An școlar
2018-2019

Școala
Gimnazială
Alțâna și Școala
Gimnazială
Nocrich

Proiect în curs
de derulare

Situație
indicatori

Observații

Fiecare elev
din cei 460
beneficiază
de câte
două
activităţi
de
consiliere
individuală
și de
activități
de
consiliere
de grup
Elevi
cuprinşi în
programul
,, şansa a
doua” :
58 de elevi
223 de elevi
din Școala
Gimn.
Nocrich
250 de elevi
Școala
Gimn.
Alțâna
beneficiari
ai unei
subvenții în
valoare de
40 de lei pe
lună, truse
de igiena,
rechizite si
activitati de
consiliere
individuala
si de grup
Şcoala
Gimnazială
Vurpăr: 120
de elevi
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

Şcoala
Gimnazială
Chirpăr: 160
de elevi
Şcoala
Gimnazială
Chirpăr: 160
de elevi
Şcoala
Gimnazială
Altâna: 20
de elevi
,,şansa a
doua”

Promovarea
unui acces mai
larg la
învățământul
terțiar
(nonuniversitar)
a grupurilor
subreprezentative

Reducerea inegalităţilor
bazate pe abilităţi prin
încurajarea unui sistem
solid de educaţie
profesională şi tehnică

Creșterea
accesului
tinerilor
defavorizați și a
persoanelor de
vârstă activă la
programe de

Dezvoltarea unor
programe destinate
cadrelor didactice care
să permită îmbunătățirea
activității școlare a
copiilor cu absenteism,

Creşterea atractivităţii
învăţământului profesional
şi tehnic ca o modalitate
de creştere a participării.
Punerea la dispoziţie a
unor programe de
consiliere profesională şi
pentru carieră pentru toţi
elevii din ciclul gimnazial

Perfecționarea membrilor
echipelor pedagogice care
lucrează cu grupuri
dezavantajate
Derularea unor programe
comune cu parteneri

Nr.
Beneficiari
Nr.programe
/ activități
de consiliere

Nr. Profesori
Nr. cursuri

An școlar
2018-2019

An școlar
2018-2019

Centrul
Judeţean de
Resurse şi
Asistenţă
Psihopedagogică
Sibiu
Unitățile de
învățământ
preuniversitar;
Diriginții
claselor a VIII a

ISJ Sibiu
CCD Sibiu
Probațiunea
Sibiu
DGASPC Sibiu
AJOFM Sibiu

3073 de
burse
alocate
pentru elevii
peste 18 ani
care
urmează o
formula de
şcolarizare/
profesionaliz
are

Activități
/realizate în
curs de
derulare

Realizat

Nr. elevilor
consiliaţi de
către
specialiştii
CJRAE Sibiu:
8158
individual şi
1175 elevi
consiliaţi
colectiv.
Curs
Management
ul
comportame
ntelor
dificile, 25 26.06.2019,
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Subdomeniu
învățare pe tot
parcursul vieții
(Life Long
Learning)

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

risc de abandon, acte de
predelincvență juvenilă

sociali pentru
profesionalizarea tinerilor
proveniți din grupuri
dezavantajate

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

organizat de
HHC. Au
participat 38
angajați ai
CP Orlat
(educatori,
infirmieri,
as. social,
psiholog, șef
centru,
spălatoreasa
, magaziner,
as medical)
și 3
manageri de
caz ai
beneficiarilo
r CP
Cursuri:
,,Copilul cu
implant
cohlear
integrat în
învățământu
l de masa”:
95 cadre
didactice
,,Diminuarea
riscului de
absenteism
si de
părăsire
timpurie a
școlii”: 189
cadre
didactice
,,Prevenirea
consumului
de droguri:
de la teorie
la practică”
: 61 cadre
didactice
,,Școala
incluzivă,
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

școală
pentru toți “
73 cadre
didactice

Promovarea
accesului larg al
grupurilor
dezavantajate
la educaţie

Creşterea
accesului la
educaţie de
calitate a
copiilor din
grupurile
vulnerabile

Creşterea eficacităţii
programelor sociale din
sistemul educațional

Organizarea unor întâlniri/
conlucrare directă cu
SPAS-le din cadrul UAT,
cu DGASPC Sibiu pentru
identificarea grupurilor
vulnerabile/soluțiilor
legale pentru accesul la
sănătate și educație a
copiilor/elevilor/ tinerilor
din zonele nerestructurate
economic, supuse riscului
social

Asigurarea suportului
educativ și socioemoțional pentru
copiii/elevii/tinerii cu
părinți plecați în
străinătate

Oferirea de suport social și
psihologic pentru cel puțin
50 de copii/elevi cu părinți
plecați în străinătate,
elevi cu CES (oferirea de
rechizite, organizare de
activități educaționale,
recreative, culturale și de
socializare etc.);

Creşterea accesului
copiilor cu CES la
educaţie de calitate.
Îmbunătăţirea procesului
de evaluare a cerinţelor
educaţionale speciale de
către comisiile de

1.Evaluarea copiilor cu CES
în vederea eliberării
certificatelor de orientare
școlară și profesională a
copiilor/elevilor/tinerilor
2.Consilierea familiilor
elevilor cu CES

Număr de
întâlniri de
lucru între
reprezentanț
ii ISJ Sibiu,
CJRAE Sibiu,
DGASPC
Sibiu și
persoanele
cu atribuții
în asistenta
socială din
cadrul
primăriilor

An școlar
2018-2019

CJ Sibiu
DGASPC Sibiu
UAT

Realizat

- pe fiecare
caz,
intervenție,
managerii de
caz și
responsabilii
de caz din
cadrul
DGASPC ,
conlucrează
direct cu
SPAS-urile
locale
Întâlniri
permanente,
în funcţie de
programele
comune
stabilite/
situaţiile
ivite.

An școlar
2018-2019

Centrul
Judeţean de
Resurse şi
Asistenţă
Psihopedagogică
Sibiu
ISJ Sibiu;
Fundații
Asociații
partenere

Realizat/
Activități în
curs de
realizare

Consiliere
individuală
elevi – peste
50

Realizat/
Activități în
curs de
realizare

Terapie
logopedica
369 copii
860 de elevi
cu certificat
de orientare
scolară în

Nr. elevi
Nr.
activități

Nr. solicitări
de evaluare
Nr.
Certificate

An școlar
2018-2019

ISJ Sibiu
CJRAE Sibiu
SEOSP

Pagina 50 / 83

Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific
orientare şcolară din
cadrul CJRAE şi corelarea
cu evaluarea şi
confirmarea anuală a
dizabilităţilor copiilor de
către serviciul de
evaluare complexă din
cadrul DGASPC, pentru a
creşte participarea
efectivă la educaţie a
copiilor cu dizabilităţi

Acțiune/ măsură
3.Consilierea echipelor
pedagogice pentru
întocmirea planurilor de
intervenție personalizate
și curriculumului
personalizat.
4.Oferirea de servicii
specializate: consiliere
școlară, logopedie,
activități de sprijin,
învățământ la domiciliu
pentru persoane
nedeplasabile.

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Nr.
activități/înt
âlniri

Creşterea accesului
persoanelor de etnie
romă la educaţie de
calitate
Creșterea accesului
copiilor din mediul rural
și din zonele urbane
marginalizate

Observații

învăţământu
l special
628 elevi cu
CES integrati
individual cu
servicii
educationale
de sprijin
465 de elevi
cu CES care
nu
beneficiază
de servicii
de sprijin

Nr. inspecții
tematice

5.Monitorizarea
permanentă și riguroasă a
participării la educație a
copiilor cu nevoi speciale

1.Creşterea numărului de
copii înscrişi şi a ratei de
participare a acestora la
educaţia preşcolară a
copiilor din comunităţile
sărace şi marginalizate, cu
atenţie specială asupra
copiilor de etnie romă.

Situație
indicatori

Inspecţii
tematice
derulate în
peste 60 %
din şcolile
cadre
integrează
copii/elevi
cu cerinţe
educaţionale
speciale

Nr.
beneficiari
Nr. unitătăți
incluzive
Nr.
mediatori
școlari
Nr. Întâlniri
de lucru cu
mediatorii
școlari

An școlar
2018-2019

ISJ Sibiu
CJRAE Sibiu
UAT

Realizat/
Activități în
curs de
realizare

Peste 95%
din
preşcolari
din mediiile
defavorizate
sunt înscrişi
la grădiniţă
Peste 24 de
acţiuni de
informare şi
conştientizar
ea
părinţilor
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Observații

desfășurate
în toate
şcolile cu
elevi romi
10 mediatori
şcolari
Peste 48 de
activităţi
şcolare/extr
aşcolare
desfășurate
în unitățile
de
învățământ
din județul
Sibiu în care
a fost
promovată
intercultural
itatea

Nr. locuri
alocate
elevilor
rromi
2.Creşterea calităţii şi a
caracterului incluziv a
educaţiei preşcolare şi a
serviciilor de îngrijire

25 de
manageri
şcolari
formaţi în
domeniul
educaţiei
intercultural
e/
inclusive

3.Asigurarea, cu sprijinul
serviciilor comunitare mai
atractive, a consilierii
parentale şi a măsurilor de
suport financiar, oferit
prin aplicarea Legii
284/2015
4.Acordarea de facilități și
locuri disticte pentru
elevii rromi care doresc să
urmeze învățământul
preuniversitar liceal,
profesional sau postliceal.

Îmbunătăţirea eficacităţii
programului de mediere
școlară

Situație
indicatori

Nr. întâlniri
cu

Realizat

540 de locuri
allocate
elevilor romi
la clasa a IXa/la
formulele de
profesionaliz
are, din care
au fost
ocupate 10
locuri
Activităţi de
mediere
scolară
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Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură
pentru copiii rromi/
proveniți din grupuri
vulnerabile Echiparea
mediatorilor romi cu
metodologii de lucru şi
pachete de instrumente
relevante.
Implementarea măsurilor
privind desegregarea
școlară

Indicatori
mediatorii
școlari

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

derulate de
cei 10
mediatori
scolari
angajati
CJRAE
628 de
părinţi
implicaţi în
activităţile
extraşcolare
derulate de
mediatori
166 de elevi
cu risc de
abandon
monitorizaţi
198 de
preşcolari
monitorizaţi
pentru
stimulentul
de 50 de lei
417 părinţi
informaţi
referitor la
stimulentul
pentru
participare
la grădiniţă,
191
persoane
informate
referitor la
programul
sansa a
doua, 732 de
elevi cu
problem de
absenteim
monitorizaţi
, 129 de
elevi
informaţi
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Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

asupra
facilităţilor
de ocupare a
locurilor
special la
liceu
Prin
intermediul
inspecţiilor
tematice au
fost
monitorizate
măsurile
privind
desegregare
a şcolară

Continuare eforturilor de
combatere a
stereotipurilor negative
în rândul personalului
didactic, copiilor şi
părinţilor.

Asigurarea unui mediu
incluziv pentru integrarea
optimă a copiilor rromi și
pentru dezvoltarea
abilităților
/competențelor, în acord
cu vârsta cronologică, cu
nivelul și potențialul de
învățare.
Formare cadre didactice si
consilieri scolari pentru a
implementa la clasa
activitati special
concepute in cadrul
proiectului: GenderEdCombaterea
stereotipurilor de gen in
educatie si consiliere
vocationala
Creşterea capacităţii
personalului didactic de
asigurare a educaţiei
incluzive a copiilor de
etnie romă.

Nr. activități
de
consiliere/
activități de
formare
Nr. școli
incluzive

Nr. întâlniri
Nr. activități

ISJ Sibiu;
An școlar
2018-2019

Unitățile de
învățământ
preuniversitar
ALEG

An școlar
2018-2019

ISJ Sibiu
CCD Sibiu
Unitățile de
învățământ
preuniversitar;
ONG-uri

Realizat/
Activități în
curs de
derulare

Realizat

284 de
unităţi
şcolare care
asigură
integrarea
copiilor/elev
ilor cu CES

Formare 83
cadre
didactice,
consilieri
scolari, 200
elevi si
eleve .
Manual
educational

Finanțare prin
programul
DAPHNE, UE

Activități în
curs de
derulare
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Subdomeniu

Creșterea
eficacității
Programelor
sociale din
sistemul
educațional

Creșterea
eficacității
programelor
sociale din

Obiectiv specific

Implementarea
programelor sociale în
domeniul educațional

Implementarea
programelor sociale în
domeniul educațional

Acțiune/ măsură
Implicarea personalului
didactic din unități de
învățământ preuniversitar,
situate în medii
dezavantajete, cu
populație de etnie romă,
în activități de formare
care să asigure o educaţie
incluzivă a copiilor de
etnie romă
Organizarea de campanii
cu privire la importanţa
educaţiei în zonele de
etnie romă
Programul naţional de
protecţie socială ,,Bani de
liceu", prin care acordă un
sprijin financiar pentru
elevii din licee, (Hotărârea
de Guvern 712/2018
pentru modificarea art. 2
din H.G. nr. 1.488/2004
privind aprobarea
criteriilor și a cuantumului
sprijinului financiar ce se
acordă elevilor începând
cu anul școlar 20182019. (Fiecare beneficiar
va primi lunar, pe toata
durata cursurilor, în
situația respectării tuturor
condițiilor legale
prevăzute, suma de 250
lei/lunar. Pe lângă
indexarea aceste sume (de
la 180 lei/lună), a fost
majorată și valoarea
plafonului maxim de
acordare a bursei de la 150
lei la 500 lei/membru de
familie.)
Programul ,,Euro 200",
derulat în baza Legii nr.
269/2004, obiectivele sale
fiind stimularea

Indicatori

Termen

Nr. campanii

An școlar
2018-2019

Instituție /
organizație
responsabilă

ISJ Sibiu
CJRAE Sibiu
ONG-uri

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

Activități în
curs de
derulare

173 de
elevi cu
bani de
liceu

ISJ Sibiu
Nr.
beneficiari

An școlar
2018-2019

Unitățile de
învățământ
preuniversitar;

Realizat

Nr.
beneficiari

An școlar
2018-2019

ISJ Sibiu
Unități școlare

2013 peste
18 ani care
beneficiază
de burse
profesional
e
17 burse
pentru
elevii din
Republica
Moldova
Suma
totală de
3442000 lei

117
beneficiari
, 113.200
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Subdomeniu

Obiectiv specific

sistemul
educațional

Creșterea
eficacității
programelor
sociale din
sistemul
educațional

Creșterea
eficacității
programelor
sociale din
sistemul
educațional

Implementarea
programelor sociale în
domeniul educațional

Implementarea
programelor sociale în
domeniul educațional

Acțiune/ măsură
achiziţionării de
computere prin acordarea
unor ajutoare financiare
stabilite pe criterii sociale,
respectiv crearea de
competenţe în utilizarea
mijloacelor IT & C
Asigurarea condițiilor
pentru obținerea alocației
pentru sustinerea familiei
acordate în baza
prevederilor Legii nr.
277/2010.
Inspectoratul școlar
transmite agenției
teritoriale, situatia
electronică privind
frecventarea cursurilor de
către elevi.

Asigurarea suportului
educativ prin programul ,,
rechizite școlare” conform
O.U.G. 33 / 2001, copiilor
proveniți din familii cu
venituri mici

Indicatori

Date
transmite
către AJOFM

Termen

An școlar
2018-2019

Instituție /
organizație
responsabilă

ISJ Sibiu
Unități școlare

Stadiu realizare
acțiune /
măsură
Realizat

An școlar
2018-2019

Observații

lei suma
alocată
programulu
i

Activități în
curs de
derulare

1 proiect
derulat de MEN
Nr.
beneficiari

Situație
indicatori

ISJ Sibiu
Unități școlare

1 program
guvernamental

Pachete
rechizite
clasele
pregătitoare
: 468 în
valoare de
9828 lei
Pachete
rechizite
clasa I: 511,
voloare
10731 lei
Pachete
rechizite
clasele II-IV:
1536,
valoare
32256 lei
Pachete
rechizite
clasele V-VII
: 795
pachete,
valoare
20034 lei
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Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

Pachete
rechizite
clasa a VIIIa: 136,
valoare 3427
lei

Creșterea
eficacității
programelor
sociale din
sistemul
educațional

Implementarea
programelor sociale în
domeniul educațional

Implementarea
programului național ,,
Lapte și cornul” în acord
cu hotărârea care
stabileşte pentru anul
şcolar 2018-2019 bugetul
de implementare a
Programului pentru şcoli al
României în perioada
2017-2023.

Nr.
beneficiari

Implementarea
programelor sociale în
domeniul educațional

Acordarea sumelor
necesare plății navetei
elevilor

Nr.
beneficiari

An școlar
2018-2019

An școlar
2018-2019

ISJ Sibiu
Unități școlare

ISJ Sibiu
Unități școlare

Realizat/
program în
derulare

Beneficiari
2018-2019,
sem II:
41.438 de
elevi
(243.640
porţii
lapte,
122153
porţii
produse
lactate,
162458
porţii
fructe)
Beneficiari:
sem I,
2019-2020
40238 de
elevi
(1.224.465
porţii
lapte,
610.521
porţii
produse
lactate,
1.220.808
porţii
fructe)

Activități în
curs de
derulare
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Domeniu

Subdomeniu

Creșterea
eficacității
programelor
sociale din
sistemul
educațional

Creșterea
eficacității
programelor
sociale din
sistemul
educațional

Creșterea
eficacității

Obiectiv specific

Implementarea
programelor sociale în
domeniul educațional

Implementarea
programelor pentru
îmbunătățirea mediului
școlar, incluziunii,
comunicării și conlucrării
interpersonale

Implementarea
programelor comunitare

Acțiune/ măsură
Demersuri pentru
asigurarea drepturilor
elevilor cu cerințe
educative speciale și/sau
handicap potrivit ordinului
ORDIN Nr.
1985/1305/5805/2016 din
4 octombrie 2016 privind
aprobarea metodologiei
pentru evaluarea şi
intervenţia integrată în
vederea încadrării copiilor
cu dizabilităţi în grad de
handicap, a orientării
şcolare şi profesionale a
copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale,
precum şi în vederea
abilitării şi reabilitării
copiilor cu dizabilităţi
şi/sau cerinţe
educaţionale speciale
Încheierea unei Convenţii
tip parteneriat- „STOP
INTIMIDARE, START
COOPERARE”, cu mai
multe instituții județene
cu competențe în
combaterea fenomenului
care afectează tot mai
mulți copii.
Campania anti-bullying
este lansată la initiativa
Centrului Județean de
Resurse și Asistență
Educațională Sibiu, în baza
baza unor parteneriate
care vor implica
Inspectoratul Școlar, CJ
Sibiu, Prefectura, Poliția,
Jandarmeria sau DGASPCul.
Derularea programelor de
sprijinire a beneficiarilor
din grupuri vulnerabile în

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

ISJ Sibiu
Nr.
beneficiari

An școlar
2018-2019

Unități școlare

Activități în
curs de
derulare

CJRAE

4317 elevi
participanti
la campanie
Nr. unități
implicate

ISJ Sibiu
An școlar
2018-2019

Nr. elevi

Nr. unități
implicate

Unități școlare
CJRAE

An școlar
2018-2019

Realizat/
Activități în
curs de
derulare

109 părinţi
246 cadre
didactice
din 47 de
unităţi
şcolare din
judeţul Sibiu

ISJ Sibiu
Unități școlare

Realizat

Peste 400 de
activități
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Subdomeniu

Obiectiv specific

programelor
sociale din
sistemul
educațional

Cresa pentru
copii

Acțiune/ măsură
cadrul Strategiei Naționale
de Acțiune Comunitară în
acord cu Ordinul MECTS
nr. 3477/08.03.2012
privind Strategia Naţională
de Acţiune. Comunitară legiferează SNAC în
România.

Asigurarea accesului
copiilor prescolari la
ingrijire si educatie

demararea proiectului
vizind construirea si darea
in functiune a cresei

Indicatori

Termen

Nr. elevi
voluntari

Instituție /
organizație
responsabilă
CJRAE

Nr. de
beneficiari

70 copii
prescolari

2018-2023

Orasul Avrig

Stadiu realizare
acțiune /
măsură
Activități în
curs de
derulare

Situație
indicatori

Observații

realizate în
toate
unităţile
şcolare din
judeţul Sibiu

Cererea de
finantare este
in evaluare,
perioada de
implementare
este de 38 luni
de la data
semnarii
contractului de
38

Capitolul 5 - Sănătate

Sănătate

1.Promovarea
echității în
materie de
sănătate și
protecție
financiară

1.1. Creșterea
disponibilității asistenței
medicale primare

1.1.a. Acoperirea cu
medici de familie a
unităților administrativteritoriale din județ în
special cele mediul rural

Număr
medici de
familie din
județ

Număr UAT
acoperite cu
servicii de
asistență
medicală
primară
Pondere UAT
acoperite cu
servicii de
asistență
medicală
primară

Anual

DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
CJAS Sibiu
APL

Anual

DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
CJAS Sibiu
APL

Anual

DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
CJAS Sibiu
APL

100%

100%

Total
MF=348
Urban = 249
Rural = 99

64

DSPJ = Direcția
de Sănătate
Publică a
Județului
APL
=Administrația
Publică Locală
CMI = Cabinet
Medical
Individual
CJAS = Casa
Județeană de
Asigurări de
Sănătate
UAT = unități
administrativteritoriale

100%
100%
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură
1.1.b. Monitorizarea
activităţii centrelor de
permanenţă

Indicatori

Termen

Număr
Centre de
permanenţă
funcţionale;

Trimestrial

Număr
medici/pers
onal mediu
sanitar/cent
ru;

Număr
consultaţii/l
ună/centru
de
permanenţă;

Trimestrial

Trimestrial

Instituție /
organizație
responsabilă
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
CJAS Sibiu
APL

DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
CJAS Sibiu
APL

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

100%

100%

DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
CJAS Sibiu
APL
100%

Număr
tratamente/
lună/centru
de
permanenţă

Trimestrial

DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
CJAS Sibiu
APL

100%

Situație
indicatori

Observații

4
Sibiu:
medici=11,
asistenţi=10;
Sălişte:
medici=9,
asistenţi=7;
Agnita:
medici=8,
asistenţi=7;
Avrig:
medici=14,
asistenţi=7;
Sibiu: total
=15568,
lunar=1297
Sălişte:
total=3928,
lunar=327
Agnita:
total=4346,
lunar=362
Avrig:
total=6578,
lunar=548
Sibiu: total
=3399,
lunar=283
Sălişte:
total=2254,
lunar=188
Agnita:
total=3620,
lunar=302
Avrig:
total=4531,
lunar=378
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

1.2. Reducerea
inegalităților în materie
de sănătate

Acțiune/ măsură
1.2.a. Eficientizarea
măsurilor ce vizează
accesul la servicii de
sănătate comunitare a
grupurilor sărace sau
vulnerabile

Indicatori

Termen

Număr
beneficiari
de servicii
de asistență
medicală
comunitară

Trimestrial

Procentul de
acoperire a
populației cu
servicii de
asistență
medicală
comunitară
1.2.b. Desfășurarea de
acțiuni IEC ale personalului
comunitar

Trimestrial

Nr. asistenți
medicali
comunitari
implicați

Trimestrial

Nr.
mediatori
sanitari
implicaţi

Trimestrial

Nr.
comunităţi
acoperite cu
intervenţia
IEC

Trimestrial

Nr.
beneficiari
din
comunităţile
acoperite

Trimestrial

Instituție /
organizație
responsabilă
DSPJ Sibiu
APL
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Asistenți
medicali
comunitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

83.801
100%

17,92%
100%

57
100%

100%

25

100%

143

100%

209.342

IEC = informare,
educare
comunicare
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Subdomeniu

Obiectiv specific

1.3. Identificarea
măsurilor celor mai
eficace în asigurarea
accesului la tratament și
medicație adecvate
pentru cele mai
vulnerabile gospodării

Sănătate

2.
Imbunătățirea
furnizării de
servicii de
sănătate în arii
de intervenție
relevante
pentru grupurile
sărace sau
vulnerabile

2.1. Aplicarea la nivel
local a Programului
Naţional VI de Sănătate a
Femeii şi Copilului

Acțiune/ măsură

1.3.a. Extinderea
acoperirii cu asigurări de
sănătate

2.1.a. Distribuirea de lapte
praf către Primării

2.1.b. Profilaxia anemiei
feriprive la sugari

Indicatori

Termen

Număr
persoane
neasigurate

Anual

Pondere
persoane
neasigurate
din total
populație

Anual

Număr de
copii
beneficiari
de lapte praf

Semestrial

Cantitatea
de lapte praf
distribuită

Semestrial

Număr de
copii
beneficiari
de fier
pentru

Semestrial

Instituție /
organizație
responsabilă
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
CJAS Sibiu
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
CJAS Sibiu
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

100%

6.990

100%

8,34%

100%

669

100%

3428,4 kg

0%

0

Observații
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Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

profilaxia
anemiei
feriprive la
sugar

2.2. Creșterea acoperirii
vaccinale pentru copiii
vulnerabili

2.2.a. Protejarea sănătăţii
populaţiei împotriva
principalelor boli
transmisibile care pot fi
prevenite prin vaccinarea –
Programul Național de
Imunizare

Instituție /
organizație
responsabilă
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari

Cantitatea
distribuită
(flacoane
Ferrum
Hausman)

Semestrial

DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari

Număr
transporturi
vaccin

Trimestrial

DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie

Număr doze
vaccin
distribuite

Trimestrial

Număr fişe
de raportare
evaluate

Trimestrial

Număr
instruiri
personal
medical
vaccinator şi
mediatori
sanitari

Trimestrial

Număr
controale la
furnizorii de
servicii
medicale
(condiţii de

Trimestrial

DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

0%

0

100%

20

100%
100%

Observații

86.127

5160

173
100%

100%

102
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Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

păstrare şi
mod de
administrare
vaccinuri,
înregistrare
şi raportare
vaccinări)
Număr
comunităţi
cu acoperire
vaccinală
suboptimală

Trimestrial

Număr
campanii
suplimentare
de vaccinare
pentru
recuperarea
restanţierilo
r

Trimestrial

Număr
cazuri RAPI
înregistrate
şi
investigate

Trimestrial

Număr
verificări
RENV

Trimestrial

Număr
anchete

Trimestrial

DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu

100%

9

12
100%

0

RAPI = reacție
adversă
postvaccinală
indezirabilă

2.841

RENV =Registrul
Elevtronic
Național de
Vaccinări

100%

100%
2 anchete
AV(
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Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

acoperire
vaccinală

2.3. Creșterea acoperirii
cu furnizori de servicii
de sănătate la nivel local
pe întregul teritoriu

Număr
raportări
lunare
consum și
stocuri de
vaccinuri la
INSP

Trimestrial

2.2.b. Efectuarea de
activități de inspecție
privind implementarea
programului de vaccinare
la nivel județean inclusiv
în grupurile la risc

Număr
activități de
inspecție
privind
implementar
ea
programului
de vaccinare

Trimestrial

2.3.a. Monitorizarea
activităţii serviciilor de
urgenţă prespitalicească –
Serviciul Judeţean de
Ambulanţă Sibiu

Număr
Solicitări

Trimestrial

Număr
cazuri
efectuate de
medici

Trimestrial

Buget
contractat/b
uget primit

Trimestrial

Instituție /
organizație
responsabilă
CMI Medici de
familie
APL
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
Servicliul de
Ambulanță
Județean Sibiu
CMI Medici de
familie
DSPJ Sibiu
Servicliul de
Ambulanță
Județean Sibiu
CMI Medici de
familie
DSPJ Sibiu
Servicliul de
Ambulanță
Județean Sibiu

Stadiu realizare
acțiune /
măsură
100%

Situație
indicatori

Observații

efectuate in
lunile
februarie si
august ,
verificati
210 medici
familie
totalizand
630
verificari

12
100%

100%

274 cabinete
MF

62.700
100%

2917
100%

100%

contractat:
26.788.000
lei
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Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Număr
ambulanţe
operative

Termen

Trimestrial

Instituție /
organizație
responsabilă
CMI Medici de
familie
DSPJ Sibiu
Servicliul de
Ambulanță
Județean Sibiu
CMI Medici de
familie

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

primit:
26.788.000
lei

26
100%
număr
intervenţii:
41.401
număr km:
1.065.843

Număr
intervenţii/n
umăr km
parcurşi per
ambulanţă

2.4. Îmbunătățirea
calității îngrijirii prenatale și post-natale și a
îngrijirii copilului

2.4.a. Reducerea
mortalității infantile prin
supravegherea activă la
domiciliu a gravidelor,
nou-născuților și sugarilor
și a lăuzelor

Rata
mortalității
infantile

Ponderea
deceselor 0-

Trimestrial

DSPJ Sibiu
Servicliul de
Ambulanță
Județean Sibiu
CMI Medici de
familie

Anual

DSPJ Sibiu
Centrul
Județean de
Statistică Sibiu
Centrul Naţional
de Statistică și
Informatică în
Sănătate Publică
CMI Medici de
familie
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari

Anual

DSPJ Sibiu

100%

Indicatori
medii :
25,74 km
parcursi/1
interventie
40.993,96
km
parcursi/1
ambulanta
1.592,35
interventii/1
ambulanta

6,3%

100%

10, 56%
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Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

1 an
evitabile din
total decese
0-1 an

2.5. Depistarea precoce
şi asigurarea
diagnosticului etiologic
al bolilor transmisibile în
vederea implementării
măsurilor de limitare a
răspândirii acestora

2.5.a. Supravegherea
bolilor transmisibile
prevăzute în
reglementările legale în
vigoare prin culegerea,
validarea, analiza,
interpretarea şi raportarea
datelor epidemiologice în
conformitate cu legislația
în vigoare

Nr. fişe
unice de
raportare
validate,
analizate şi
supervizate

2.5.b.Instituirea şi
aplicarea măsurilor de
prevenire şi control a
focarului de boală
transmisibilă, inclusiv
focare de tuberculoza cu
mai mult de 3 cazuri.

Nr. focare

Trimestrial

Trimestrial

Instituție /
organizație
responsabilă
Centrul
Județean de
Statistică Sibiu
Centrul Naţional
de Statistică și
Informatică în
Sănătate Publică
CMI Medici de
familie
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Spitalul Clinic
Județean de
Urgență Sibiu
Spitalul Clinic
de Pediatrie
Sibiu
Spitalul
Municipal Mediaș
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Spitalul Clinic
Județean de
Urgență Sibiu
Spitalul Clinic
de Pediatrie
Sibiu
Spitalul
Municipal Mediaș

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

100%

729

100%

13

100%
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Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Nr. vaccinari
antihepatita
A realizate
de medici de
familie

2.6. Reducerea
prevalenţei şi a
mortalităţii prin
tuberculoză și
menţinerea ratei de
succes terapeutic la
cazurile noi pozitive de
TB pulmonară

2.5.c. Organizarea de
instruiri ale personalului
medico-sanitar şi ale
mediatorilor sanitari cu
privire la prevenirea,
depistarea, raportarea şi
controlul bolilor
transmisibile

Nr.
instructaje

2.6.a. Supravegherea
epidemiologică și controlul
focarelor de tuberculoză

Primirea si
analiza listei
nominale a
bolnavilor
BAAR
pozitivi la
microscopie

Termen

Trimestrial

Lunar

Trimestrial

Instituție /
organizație
responsabilă
Spitalul de
Pneumoftiziologi
e Sibiu
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari

DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
Asociații
profesionale
ONG-uri
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Spitalul de
Pneumoftiziologi
e Sibiu
Asistenți
medicali
comunitari

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

87
100%

66
100%

100%

12

TB = tuberculoză
BAAR =
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

2.7. Reducerea
răspândirii infecției HIV
și reducerea morbidităţii
asociate cu infecţia HIV

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

2.6.b. Efectuarea, în
cadrul subprogramului de
prevenire şi control al
infecţiei cu HIV, a testării
HIV pentru pacienţii
confirmaţi cu tuberculoză

Nr. persoane
testate

Trimestrial

2.6.c. Monitorizarea la
nivel judeţean a derulării
programului, în colaborare
cu medicul coordonator
judeţean TB.

Nr.
controale

Trimestrial

2.7.a. Asigurarea testării
HIV a femeilor gravide

Nr. total
gravide
testate

Trimestrial

Instituție /
organizație
responsabilă
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Spitalul de
Pneumoftiziologi
e Sibiu
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Spitalul de
Pneumoftiziologi
e Sibiu
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Spitalul Clinic
Județean de
Urgență Sibiu
Spitalul Clinic
de Pediatrie
Sibiu
Spitalul
Municipal Mediaș
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

100%

71

100%

12

100%

4156

Observații

HIV = virusul
imunodeficienței
umane
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Nr. gravide
testate
ELISA

Trimestrial

Nr. teste
pozitive

Trimestrial

Nr. gravide
testate cu
test rapid

Trimestrial

Instituție /
organizație
responsabilă
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Spitalul Clinic
Județean de
Urgență Sibiu
Spitalul Clinic
de Pediatrie
Sibiu
Spitalul
Municipal Mediaș
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Spitalul Clinic
Județean de
Urgență Sibiu
Spitalul Clinic
de Pediatrie
Sibiu
Spitalul
Municipal Mediaș
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Spitalul Clinic
Județean de
Urgență Sibiu
Spitalul Clinic
de Pediatrie
Sibiu

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

100%

188

100%

3

100%

3967

Observații
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

2.7.b. Asigurarea testării
HIV pentru depistarea
infecţiei HIV/SIDA în
populaţie, în grupele de
risc, la alte categorii şi în
scop diagnostic (pentru
unităţi medicale care nu
au posibilitatea de testare
HIV), conform
metodologiei

Nr. persoane
testate HIV
din grupele
la risc

Trimestrial

Nr. teste
pozitive

Trimestrial

Primirea
fiselor de
declarare si
supravegher
e a infectiei
HIV/SIDA,
analiza si
supervizarea
acestora si
transmiterea

Trimestrial

2.7.c. Monitorizarea si
evaluarea la nivel
judetean a Subprogramului
de supraveghere a
infectiei HIV / SIDA

Instituție /
organizație
responsabilă
Spitalul
Municipal Mediaș
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Unităţi medicale
care nu au
posibilitatea de
testare HIV
conform
metodologiei
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Unităţi medicale
care nu au
posibilitatea de
testare HIV
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Spitalul Clinic
Județean de
Urgență Sibiu
Spitalul Clinic
de Pediatrie
Sibiu

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

100%

425

100%

12

100%

12

Observații
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

la Centrul
Regional
Mures;

2.8. Analiza stării de
sănătate a populației și
luarea de măsuri de
îmbunătățire a acesteia

2.8.a. Analiza comparativă
a mortalității

Primirea
rapoartelor
de testare
HIV de la
toate
laboratoarel
e din judet,
analiza si
centralizare
a acestora si
transmiterea
la CNLAS
”Matei
Balș”;

Trimestrial

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

Trimestrial

Rata brută
de
mortalitate
la nivelul
județului
Sibiu
comparativ

Anual

Instituție /
organizație
responsabilă
Spitalul
Municipal Mediaș
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CNLAS ”Matei
Balș”
CMI Medici de
familie
APL
Spitalul Clinic
Județean de
Urgență Sibiu
Spitalul Clinic
de Pediatrie
Sibiu
Spitalul
Municipal Mediaș
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
Centrul de
consiliere si
testare HIV
CMI Medici de
familie
APL
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
Centrul
Județean de
Statistică Sibiu
Centrul Naţional
de Statistică și

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

100%

12

100%

12

100%

Sibiu=10,000
/00
semnificativ
mai mică
decât
România=12,
210/00

Observații
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

cu celelalte
județe și cu
media
națională

Rata
specifică de
mortalitate
specifică pe
principalele
5 cauze
medicale de
moarte la
nivelul
județului
Sibiu
comparativ
cu celelalte
județe și cu
media
națională

2.8.b. Analiza morbidității
(incidența)

Incidența
generală la
nivelul
județului
Sibiu
Incidența
specifică pe
cauze de
îmbolnăvire
(clase de
boli) la
nivelul
județului
Sibiu

Instituție /
organizație
responsabilă
Informatică în
Sănătate Publică

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

Rang SB=4
(ordine
crescătoare)

Anual

DSPJ Sibiu
Centrul
Județean de
Statistică Sibiu
Centrul Naţional
de Statistică și
Informatică în
Sănătate Publică

100%

Aparat
circulator:
SB527,90/0000
RO673,40/0000;
Tumori: SB212,90/0000
RO232,90/0000;
Aparat
respirator:
SB-93,80/0000
RO77,00/0000;
Accidente:
SB-37,70/0000
RO44,80/0000;
Aparat
digestiv: SB41,80/0000
RO69,80/0000.

Anual

DSPJ Sibiu
Centrul
Județean de
Statistică Sibiu
Centrul Naţional
de Statistică și
Informatică în
Sănătate Publică

100%

1230,04%

Anual

DSPJ Sibiu
Centrul
Județean de
Statistică Sibiu
Centrul Naţional
de Statistică și
Informatică în
Sănătate Publică

100%

Rata
incidenței
specifice la
1000
locuitori:
Clasa I 51,55
Clasa II 6,88
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

2.8.c. Analiza prevalenței
bolilor cronice

Indicatori

Prevalența
bolilor
cronice la
nivelul
județului
Sibiu

Termen

Anual

Instituție /
organizație
responsabilă

DSPJ Sibiu
Centrul
Județean de
Statistică Sibiu
Centrul Naţional
de Statistică și
Informatică în
Sănătate Publică

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

100%

Situație
indicatori

Observații

Clasa III 2,97
Clasa IV 47,63
Clasa V - 3,3
Clasa VI 29,09
Clasa VII 38,67
Clasa VIII 38,6
Clasa IX 33,78
Clasa X 492,74
Clasa XI 152,22
Clasa XII 71,38
Clasa XIII 110,48
Clasa XIV 69,38
Clasa XV 4,06
Clasa XVI 0,39
Clasa XVII 0,24
Clasa XVIII 50,99
Clasa XIX 25,72
Rata
prevalenței
la 1000
locuitori:
Tuberculoză
- 0,46
Malarie - 0
Tumori
maligne 31,3
Anemii 8,62
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

Guşa simplă
şi nodulară
netoxică 18,5
Diabet
zaharat 61,53
Malnutriţie
proteinocalorică 0,34
Rahitism
evolutiv 0,64
Obezitate 15,23
Tulburări
mentale şi
de
comportame
nt - 22,92
Boli psihice 15,35
Boala
Alzheimer 1,9
Scleroză
multiplă 0,49
Epilepsie - 8
Reumatism
articular
acut - 0,53
Cardiopatii
reumatismal
e cronice 2,19
Boli
hipertensive
- 159,88
Cardiopatie
ischemică 82,61
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

Cord
pulmonar
cronic - 1,37
Boli cerebrovasculare 16,28
Boli
pulmonare
cronice
obstructive 26,65
Boală
ulceroasă 13,01
Ciroza şi
alte
hepatite
cronice 13,38
Insificienţa
renală
cronică 4,01
Calculoză
urinară 6,35
Anomalii
congenitale
- 2,31
Anomalii
congenitale
ale
aparatului
circulator 1,05
Maladia
Down - 0,24
Prevalența
pe
principalele
5 boli
cronice la
nivelul

Anual

DSPJ Sibiu
Centrul
Județean de
Statistică Sibiu
Centrul Naţional
de Statistică și

100%

Boli
hipertensive
= 159,880/00
Cardiopatie
ischemică =
82,610/00;
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Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

județului
Sibiu

Sănătate

3. Creșterea
accesului
grupurilor
vulnerabile la
servicii de
asistență
medicală
primară de
calitate

3.1. Implementarea de
modele de servicii de
asistență medicală
primară dezvoltate de
Ministerul Sănătății și
organizațiile profesionale

3.1.a. Furnizarea de către
asistenții medicali
comunitari de servicii
diversificate adaptate
nevoilor de sănătate ale
populației beneficiare

Număr
beneficiari
de servicii
AMC

Pondere
beneficiari
de servicii
AMC din
total
beneficiari
de asistență
medicală
comunitară

Instituție /
organizație
responsabilă
Informatică în
Sănătate Publică

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori
Diabet
zaharat =
61,530/00;
Tumori
maligne =
31,300/00;
Boli
pulmonare
cronice
obstructive
= 26,650/00.

Trimestrial

DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Asistenți
medicali
comunitari

100%

62.207

Trimestrial

DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Asistenți
medicali
comunitari

100%

74,23%

100%

1152

100%

149.128

100%

71,24%

Număr
mediu
beneficiari
pe 1 AMC

Trimestrial

Număr
servicii AMC

Trimestrial

Pondere
servicii AMC

Trimestrial

DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Asistenți
medicali
comunitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Asistenți
medicali
comunitari
DSPJ Sibiu

Observații

AMC = asistenţi
medicali
comunitari
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

din total
servicii de
asistență
medicală
comunitară
3.1.b. Furnizarea de către
mediatorii sanitari de
servicii de consiliere
populației de etnie roma

Număr
beneficiari
de servicii
MSR
Pondere
beneficiari
de servicii
MSR din
total
beneficiari
de asistență
medicală
comunitară

3.2.a. Îndrumarea tehnică
şi metodologică a
activităţii de asistenţă
medicală comunitară
integrată la nivel

Situație
indicatori

21594

100%

25,77%

100%

864

100%

60.214

Trimestrial

DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Mediatori
sanitari

100%

28,76%

Lunar

DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL

100%

57

Trimestrial

Trimestrial

Număr
servicii MSR

Trimestrial

Număr
asistenţi
medicali
comunitari

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

100%

Număr
mediu
beneficiari
pe 1 MSR

Pondere
servicii MSR
din total
servicii de
asistență
medicală
comunitară
3.2. Consolidarea și
creșterea calității
serviciilor de asistență
medicală primară

Trimestrial

Instituție /
organizație
responsabilă
CMI Medici de
familie
APL
Asistenți
medicali
comunitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Mediatori
sanitari

Observații

MSR = mediatori
sanitari romi
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

judeţean, monitorizarea şi
evaluarea activităţii
personalului comunitar.

3.3. Dezvoltarea rețelei
naționale emergente de
personal care să lucreze
în domeniul asistenței
medicale

3.3.a. Evaluarea periodică
a funcţionării asistenţei
medicale comunitare
integrate din judeţul Sibiu
conform metodologiei MS
şi planului de monitorizare
şi evaluare

3.3.b. Formarea
furnizorilor de servicii de
sănătate comunitare

Număr
mediatori
sanitari

Lunar

Număr
comunităţi
beneficiare

Lunar

Număr
şedinţe de
lucru cu
personalul
comunitar
Număr
autorităţi
ale
administraţi
ei publice
locale care
au angajat
personal
comunitar cu
care se
colaborează

Lunar

Permanent

Număr
analize ale
activităţii de
asistenţă
medicală
comunitară

Anual

Număr
instructaje

Lunar

DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL

DSPJ Sibiu
APL
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari

100%

25

100%

144

100%

12

100%

43

100%

1

100%

21
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

3.3.c. Evaluarea costeficacității serviciilor de
asistență medicală
comunitară

Indicatori

Număr studii
de cercetare

Termen

2020

Instituție /
organizație
responsabilă
Asociații
profesionale
ONG-uri
DSPJ Sibiu
CMI Medici de
familie
APL
Asistenți
medicali
comunitari
Mediatori
sanitari
Centrul
Județean de
Statistică Sibiu
Centrul Naţional
de Statistică și
Informatică în
Sănătate Publică

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

100%

Situație
indicatori

Observații

1

a) 2106
beneficiari,
840.286,72
lei
Imbunatatirea
furnizarii de
servicii de
sanatate in arii
de interventie
relevante
pentru grupurile
sarace sau
vulnerabile

Cresterea
accesului
grupurilor
vulnerabile la
servicii de
asistenta
medicala

Asigurarea
medicamentelor
gratuite/compensate
pentru grupurile sarace
sau vulnerabile

Asigurarea serviciilor
medicale pentru
grupurile sarace sau
vulnerabile

Decontarea
medicamentelor eliberate
de farmacii pentru :
-beneficiarii de ajutor
social
-asigurati, fara venituri
inclusi in Programe
nationale de sanatate
-pensionari cu pensii mai
mici de 990 lei/luna
- pacienti cu boli cronice

1. Finantarea centrelor de
permanenta infiintate de
DSP Sibiu
2.Finantarea serviciilor
medicale acordate de
medicii de familie,

Nr.beneficia
ri
Sume
decontate

Nr.contracte
/centru de
permanenta
Sume
decontate/
centru de
permanenta

b) 782
beneficiari,
1.135.599,12
lei
lunar

CAS SIBIU

Realizat
c) 11.176
beneficiari,
4.944.244,14
lei

lunar

CAS SIBIU

Realizat

d) 23.232
beneficiari,
47.243.524,9
8 lei
1. - 27
contracte
- 30.412
pacienti
consultati
- 1.951.220
lei, suma
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Subdomeniu

Obiectiv specific

primara de buna
calitate

Acțiune/ măsură
prevazute in pachetul
minimal

Indicatori

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Situație
indicatori

Observații

decontata/
an 2019 /
centre de
permanenta

Nr.beneficia
ri
Sume
decontate

2. - 83.760
beneficiari
ai
pachetului
minimal,
inscrisi la
medicii de
familie,
- 1139
consultatii
- 22.197,58
lei, suma
aferenta
consultatiilo
r
Îmbunătățirea
stării de
sănătate și a
calității vieții a
persoanelor
asigurate în
sistemul public
de pensii
Îmbunătățirea
echității și
protecției
financiare
privind accesul
la servicii de
sănătate

Servicii pentru
copiii lipsiţi de
îngrijirea
părinţilor

Asigurarea recuperării
medicale

Asigurarea la servicii de
sănătate

Prevenirea abandonului
școlar

Acordarea biletelor de
tratament

Derularea de programe și
acțiuni cu medicii de
familie și specialiștii de la
nivelul comunităților
locale în zonele
defavorizate de pe raza
Arhiepiscopiei Sibiului, în
depistarea precoce a
copiilor/persoane adulte
cu probleme de sănătate
Centre de Zi :Identificarea
familiilor cu copii aflate
într-o situaţie de risc de
separare. Consiliere
Oferirea de servicii sociale
în cadrul centrului de zi

Număr de
beneficiari

Anual

Procent
populație
rurală
acoperită cu
servicii de
sănătate

1data /an

Număr de
centre
înfiinţate

Casa Județeană
de Pensii Sibiu

O dată pe an

3551
beneficiari
în anul 2019

AFOS

ONG-uri
Asociația Sf.
Nicolae Sibiu
Asociația
Sf.Arhanghel

Îndeplinit
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Indicatori

Termen

pentru prevenirea
separării copiilor de
familie.
Asigurarea, pe timpul
zilei, a unor activităţi de
îngrijire, educaţie,
recreere- socializare,
consiliere, dezvoltare a
deprinderilor de viaţă
independentă, pentru
copii, cât şi a unor
activităţi de sprijin,
consiliere, educare etc.
pentru
părinţia şi informarea
familiilor cu copii în
întreţinere asupra
drepturilor şi obligaţiilor
care le revin, asupra
drepturilor copilului şi
asupra serviciilor
disponibile pentru
prevenirea separării
copilului de familie

Imbunatatirea
acordarii
serviciilor de
sanatate in zone
specifice
pt.grupurile
sarace si
vulnerabile

Instituție /
organizație
responsabilă
Mihail și Gavril
Sibiu
Asociația Rut
Sibiu

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

ONG-uri
Asociația Sf.
Nicolae Sibiu
Asociația
Sf.Arhanghel
Mihail și Gavril
Sibiu
Asociația Rut
Sibiu

Îndeplinit

Centru de zi pentru copii
proveniţi din familii în
dificultate. Se asigură şi o
masă copiilor.

Nr. copii 80

Asigurarea accesului
familiei si copilului din
medii sarace la servicii
de sanatate

Derularea de programe si
actiuni cu medicii de
familie si specialistii de la
nivelul comunitatilor
locale in depistarea
precoce a copiilor/
persoanelor adulte cu
probleme de sanatate.

Procent
populatie
rurala

Permanent

Primaria
Talmaciu
SPAS

Permanent

Imbunatatirea serviciilor
medicale in domeniul
sanatatii sexuale si
reproducerii

Servicii de planificare
familiala si contraceptie

Nr.beneficia
ri

Permanent

Primaria
Talmaciu
SPAS

Cand avem
solicitari

Situație
indicatori

Observații
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Domeniu

Subdomeniu

Obiectiv specific

Acțiune/ măsură

Prevenirea bolilor cu
caracter infectios

Campanii de educatie
sanitara privind TBC

Imunizarea copiilor
impotriva bolilor
specifice

Campanii de vaccinare a
copiilor cu varsta intre 014 ani

Indicatori
Nr.persoane
participante
la sesiuni de
comunicare
si informare
Nr.copii
defavorizati
vaccinati

Termen

Instituție /
organizație
responsabilă

Stadiu realizare
acțiune /
măsură

Permanent

Primaria
Talmaciu
SPAS

Permanent

Permanent

Primaria
Talmaciu
SPAS

Permanent

Situație
indicatori

Observații

Întocmit,
Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială
Director executiv,
Laura Bogdan

Instituția Prefectului – Județul Sibiu

Expert ,
Cristina Muntean

Consilier,
Maria Radu

Pagina 83 / 83

