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INTRODUCERE.  
ACTIVITATEA BIROULUI JUDEȚEAN PENTRU ROMI 

 
Activitatea desfășurată în anul 2019 s-a raportat la Planul de Măsuri al Județului 
Sibiu pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorități rome elaborat în 
conformitate cu prevederile Strategiei Guvernului României de incluziune a 
cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2015, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 49 din 21 ianuarie 2015. 

Obiectivele urmărite au fost legate de asigurarea incluziunii socio-economice și 
culturale a cetățenilor români aparținând minorității rome prin implementarea unor 
politici integrate în domeniul sănătății, educației, ocupării forței de muncă, locuirii, 
culturii, infrastructurii sociale și ordinii publice, urmărind Planul Județean de Măsuri, 
elaborat în anul 2015, cu ultima completare și actualizare prin documentul nr. 3.088 
/26.02.2018, aprobat în ședința Grupului Județean de Lucru Mixt pentru Romi din 
01.03.2018. 
 
În cadrul ședințelor Grupului Județean de Lucru Mixt pentru Romi, au fost dezbătute 
tematici axate pe protejarea drepturilor și libertăților fundamentale, urmărindu-se 
asigurarea pentru cetățenii romi a diverselor tipuri de servicii necesare, dar și 
realizarea unui cadru cât mai flexibil de dialog, deschis tuturor actorilor implicați: 
instituții ale statului, unitățile administrativ-teritoriale din județul Sibiu, servicii 
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publice comunitare, reprezentanți ai societății civile, membri titulari ai grupului de 
lucru. 

Componența Grupului de Lucru Mixt pentru Romi Sibiu a fost actualizată prin 
Ordinele Prefectului județului Sibiu nr. 207/2019, 335/2019, 541/2019. 
 
În cadrul celor trei ședințe ordinare și a uneia extraordinare, principalele tematici 
abordate au fost:  
 

 situația repartizării locurilor speciale pentru tineri de etnie romă în 
învățământul profesional, preuniversitar și universitar,  

 recrutarea candidaților la concursul de admitere și cifrele de școlarizare 
aprobate pentru sesiunea 2019 destinate cetățenilor aparținând minorităților 
naționale și etniei rome la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și 
școlile de agenți de poliție, precum și la Facultatea de Jandarmi și școlile 
militare de subofițeri jandarmi, sesiunea 2019;  

 diminuarea fenomenului de abandon specific categoriilor defavorizate; 
Dezvoltarea unui mecanism de colaborare între factorii cheie implicați în 
procesul de educație;  

 creșterea ratei de participare în învățământul preșcolar și școlar a copiilor de 
etnie romă;  

 eficiența relației personal comunitar-cetățean și rezultate înregistrate 
 convocarea unei ședințe extraordinare, la solicitarea Primăriei orașului 

Tălmaciu pentru analizarea situației etnicilor romi nedeclarați din orașul 
Tălmaciu și satul Tălmăcel,  

 răspuns la cele cinci Radiograme ale Ministerului Afacerilor Interne 
 participarea în calitate de membru în comisia de examinare a solicitărilor de 

locuințe sociale construite în comuna Nocrich prin Programul-pilot Locuințe 
sociale pentru comunitățile cu romi, potrivit art. 12, alin. 2 HG 1237/2008 

 colaborare cu Agenția Națională pentru Romi, transmiterea informațiilor 
relevante pentru județul Sibiu necesare planificării, monitorizării și evaluării 
politicilor publice pentru romi și elaborarea noii strategii de incluziune a 
populației vulnerabile 

 participarea la trei conferințe naționale și o conferință județeană convocate 
prin Radiogramă a Ministerului Afacerilor Interne în vederea elaborării noii 
strategii 

 înaintarea Punctului Național de Contact al Programului Transnațional 
Dunărea a propunerii de proiect care prevede fondarea la Sibiu a „Centrului 
Național pentru Patrimoniu Cultural și Educație Etno-Identitară a Romilor”, 
inclus în Planul Județean de Măsuri Sibiu pentru incluziunea cetățenilor 
români aparținând minorității rome la Capitolul E CULTURĂ măsura 1 care 
prevede fondarea la Sibiu a „Centrului Național pentru Patrimoniu Cultural și 
Educație Etno-Identitară a Romilor” 

 elaborarea Raportului de Progres pe anul 2018 privind implementarea Planului 
Județean de Măsuri Sibiu pentru incluziunea cetățenilor români aparținând 
minorității rome și elaborarea Raportului Semestrial de Progres pe anul 2018;  

 susținerea celor cinci produse specifice alimentației romilor care să fie 
certificate  "Produs gastronomic tradițional al romilor - Indicație Geografică 
Protejată" 
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 implicarea în lucrările proiectului "Un parteneriat pentru incluziunea 
economico-socială a comunității marginalizate Târnava"; participare în 
proiectul Viața comunitară romă așa cum a fost, este și va fi, ambele proiecte 
fiind inițiate de Centrul European de Integrare a Romilor, obținându-se de la 
Ministerul Educației Naționale suplimentarea cifrei de școlarizare pentru 
învățământul "A doua șansă" cu 30 locuri, asigurându-se astfel școlarizarea 
persoanelor fără studii din zonă și posibilitatea acestora de a finaliza cursuri 
de calificare profesională, de a se integra pe piața muncii și social. 

 Completarea chestionarelor solicitate de Agenția Națională pentru Romi 
pentru U.A.T.-urile Apoldu de Jos, Brateiu, Porumbacu de Jos, Tălmaciu, 
Târnava 

 acordarea de consultanță în proiectul noncompetitiv INTESPO pentru 
identificarea și înregistrarea tinerilor inactivi, cu vârste între 16-24 ani 

 actualizarea situației privind așezările informale de romi din județul Sibiu, în 
vederea punerii în legalitate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 
294 din 2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte 
funciară 2015-2023; 

 colaborarea cu autoritățile publice locale, cu serviciile deconcentrate, cu 
liderii comunităților locale de romi, mediatorii sanitari, mediatorii școlari, 
experții romi din primării și cu O.N.G.-uri și întocmirea bazei de date cu 
responsabilii la nivelul U.A.T.-urilor din județul Sibiu în îndeplinirea atingerii 
obiectivelor strategiei susnumite; 

 participarea la  o acțiune de imunizare și evaluarea imunizării în comunitățile 
de romi din nordul județului Sibiu 

 participarea la activitățile fundației Elijah  destinate copiilor din comunitățile 
situate în Valea Hârtibaciului 

 implicare în "Rețeaua Socială Gușterița" a fundației ARAPAMESU în susținerea  
situației școlare și medicale a familiilor de romi stabilite în acest cartier 

 colaborarea cu Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane-Centrul 
Regional Alba Iulia în sistemul de prevenire și antitrafic din România, 
campania de prevenire a traficului de persoane și contracararea noilor forme 
de trafic cu minori  de etnie romă.  Ședinței de lucru a vizat îmbunătățirea 
activității interinstituționale în lupta împotriva traficului de persoane și 
susținerea bilanțului activității desfășurate de către ANITP-CR Alba Iulia în 
anul 2019. 

 pe linia prevenirii traficului de persoane se numără și activitatea în cadrul 
SOG-TIM'F2F Social Entrepreneurship, proiectul european ERASMUS+ al 
Universității "Lucian Blaga" cu o serie de parteneri străini 

 actualizarea paginii de website a Instituției Prefectului–Județul Sibiu, în 
subdomeniul destinat Grupului Județean de Lucru Mixt pentru Romi a 
informațiilor legate de activitatea de implementare a Strategiei Naționale 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2015. 

 
Un loc aparte în activitate l-a reprezentat conlucrarea cu Institutul Național pentru 
Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” în furnizarea de date cu  privire 
la supraviețuitorii romi ai Holocaustului și la vârstnicii romi (născuți înainte de 1945), 
în vederea accesării de finanțare prin proiectul LATCHO DIVES al Fundației germane 
Erinnerung-Verantwortung-Zukunft (Amintire-Responsabilitate-Viitor). 
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Rezultatele demersurilor și acțiunilor întreprinse se oglindesc în Raportul Băncii 
Mondiale elaborat pentru proiectul "Dezvoltarea unui sistem funcțional de 
monitorizare și evaluare la nivel județean pentru monitorizarea implementării 
strategiei pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome", în 
care se arată, printre altele că: 

 transpunerea strategiei la nivel județean are rezultate în județele Gorj și 
Sibiu 

 sunt prezentate ținte pentru indicatori doar la județele Dolj și Sibiu 
 câmpurile la domeniul ocupare sunt diferite față de celelalte, numai în 

județul Sibiu 
 finanțarea măsurilor se regăsește în planurile județene de acțiuni ale 

județelor (PJA) Buzău, Dolj, Gorj, Sibiu. Județele Gorj și Sibiu și-au dezvoltat 
instrumente pentru aplicarea măsurilor 

 PJA pentru județul Sibiu are un grad ridicat de corelare cu Strategia 
națională, atât în ceea ce privește obiectivele și măsurile definite, precum și 
prin prisma indicatorilor utilizați pentru monitorizare. Corelarea pentru 
județul Sibiu este una foarte bună pe toate palierele de analiză (Raport de 
implementare-PJA-Strategie) 

 Indicatorii formulați la nivelul PJA Sibiu, Bacău, Cluj, Dolj, Gorj, Harghita, 
Iași Maramureș, Mehedinți, Vaslui sunt definiți prin indicatori de output. 

 
În aplicarea prevederilor strategiei naționale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
18/2015, s-au constatat două tipuri de impedimente legate de colectarea datelor 
dezagregate etnic și de autodeclararea cetățenilor români de etnie romă. 
De aceea, trebuie identificată o formulă unitară atunci când se implementează 
proiecte destinate incluziunii sociale a cetățenilor români de etnie romă deoarece, 
legislația nu permite colectarea datelor dezagregate etnic, iar autodeclararea 
cetățenilor români de etnie romă cunoaște o fluctuație, de la Recensământul 
Populației și Locuințelor 2011, la diverse alte situații/raportări. 
Potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 677/21.11.2001 pentru protecția 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație 
a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, serviciile publice 
comunitare de evidență a persoanelor nu prelucrează date cu caracter personal 
legate de originea rasială sau etnică.  
 
Un punct de vedere pentru remedierea sau evitarea acestor deficiențe, ar consta în 
elaborarea unei strategii naționale care să se adreseze tuturor cetățenilor români 
expuși sărăciei și excluziunii sociale, fără diferențiere pe criteriul apartenenței 
etnice, în contextul în care a fost constituit mecanismului național pentru 
promovarea incluziunii sociale în România, iar Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 
aprobă Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru 
perioada 2015-2020 incluziunea socială și reducerea sărăciei. Acesta urmărește 
integrarea comunităților marginalizate, pornind de a premisa existenței de grupuri 
de romi expuse riscului de sărăcie, indiferent de vârsta, educația și mediul de 
rezidență al acestora. 

 
În acest sens, trebuie să se țină seama primordial de îndeplinirea obiectivelor de 
incluziune socială în general, sub cupola cărora sunt cuprinse și cele incluziune 
socială a cetățenilor români de etnie romă. Aceste obiective urmăresc punerea în 
aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 18/2015 privind Strategia Guvernului 
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României de incluziune socială a cetățenilor români de etnie romă, Hotărârii 
Guvernului nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului național pentru 
promovarea incluziunii sociale în România, Hotărârii Guvernului nr. 383/2015 pentru 
aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 
pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-
2020, precum și ale Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 1086/2018 
privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual  de acțiune privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului 
local/Consiliului General al Municipiului București. 
 
Un rezultat notabil s-a înregistrat prin dezbaterea și avizarea, conform art. alin. 
117(2) al Legii nr. 292/2011, a PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE 
SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL CONSILIULUI JUDEȚEAN SIBIU, 
PENTRU ANUL 2019,  fiind emisă în acest sens o hotărâre a Comisiei Județene privind 
Incluziunea Socială a Județului Sibiu. 
 
Legat de demararea proiectului "Crearea și implementarea serviciilor comunitare 
integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale" cod SMIS 2014+:122607, 
dezvoltat în parteneriat cu Ministerul Sănătății (MS) și Ministerul Educației Naționale 
(MEN), a fost formată echipa care va activa în Unitatea Județeană de Suport și 
Supervizare. 
 
Planuri locale de măsuri, elaborate în consonanță cu necesarul local și Planul 
județean de măsuri, există în municipiile Sibiu și Mediaș, orașele Agnita, Avrig, 
Miercurea Sibiului și Tălmaciu, precum și în comunele Axente Sever, Bazna, Brateiu, 
Dârlos, Merghindeal, Micăsasa, Mihăileni, Rășinari, Slimnic, Șura Mare, Șura Mică, 
Târnava, Valea Viilor. 
 
În celelalte unități administrativ-teritoriale, fie nu sunt etnici romi, fie aceștia sunt 
integrați în comunitatea locală, neimpunându-se măsuri speciale. 

Grupuri de Inițiativă Locală/Grupuri Locale de Lucru nu au fost constituite în anul 
analizat.  
Explicația rezidă în faptul că, în conformitate cu prevederile H.G. 18/2015 
înființarea Grupului Local de Lucru se face la inițiativa comunității locale a 
cetățenilor romi care înaintează această propunere consiliului local, iar aceste 
comunități nu au considerat oportună această prevedere. 

Atribuțiile legate de realizarea prevederilor H.G. 18/2015 sunt realizate de 144 de 
funcționari publici, personal comunitar, mediatori școlari la nivelul U.A.T.-urilor, 
împreună cu funcționari ai prefecturii, instituțiilor deconcentrate și ai structurilor 
de ordine publică desemnați prin ordin de prefect.  
Începând cu 1.august 2017, Primăria comunei Iacobeni a angajat un expert local 
pentru probleme romilor, funcție contractuală, acesta până la data elaborării 
prezentului raport nu a întocmit un Plan local de măsuri, suspendându-se din 
activitate din septembrie 2017 până la 1. ianuarie 2020. 
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I. SĂNĂTATE 
 
 
 
Obiectiv 1. Îmbunătățirea accesului cetățenilor aparținând minorității rome la 
servicii de sănătate de bază, preventive și curative, integrate și de calitate 
Direcția de acțiune 1.1: Dezvoltarea rețelei de servicii de sănătate de bază și 
promovarea asigurării de servicii integrate în domeniile protecției sociale, 

educației și sănătății la nivel comunitar 

 
Măsura 1.1.1. Evaluarea periodică a funcționării asistenței medicale comunitare 
integrate din județul Sibiu conform metodologiei MS și planului de monitorizare și 
evaluare 
Alte instituții implicate în realizare: Instituția Prefectului – Județul Sibiu - Grup 

județean de lucru mixt pentru romi, ANR, CJ, APL, ONG 
 
Îndrumarea tehnică și metodologică a activității de asistență medicală comunitară 
integrată la nivel județean, monitorizarea și evaluarea activității personalului 
comunitar. 
 S-au desfășurat 12 ședințe lunare: 08.01.2019, 05.02.2019, 05.03.2019, 

02.04.2019, 07.05.2019, 04.06.2019, 02.07.2019, 06.08.2019, 03.09.2019, 
08.10.2019, 05.11.2019 și 03.12.2019 în care au avut pe ordinea de zi 
următoarele: 

- Salarizarea mediatorilor sanitari pe anul 2019. 
- Situația vaccinărilor antirujeolice a restanților în urma mobilizărilor efectuate 

de personalul comunitar.  
- Raport de activitate privind asistența medicală comunitară din județul Sibiu pe 

anul 2019 
- Planul de acțiune privind dezvoltarea/îmbunătățirea activității de asistență 

medicală comunitară din județul Sibiu în anul 2019 
- Salarizarea personalului comunitar în anul 2019 conform Legii Nr. 153/2017 și 

O.U.G. Nr. 114/2018. 
- Proiectul ”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru 

combaterea sărăciei și excluziunii sociale” cod SMIS 2014+:122607, dezvoltat de 
Ministerul Muncii și Justiției Sociale în parteneriat cu Ministerul Sănătății și 
Ministerul Educației Naționale. 

- Transmiterea situațiilor privind persoanele cu handicap motor, cu necesar de 
dializă și gravidele din trimestrul al III-lea de sarcina conform solicitării I.S.U. 

- Concluziile studiului de cercetare ”Impactul serviciilor de asistență medicală 
comunitară asupra stării de sănătate a populației (2007-2016)”. 

- Normele de aplicare a O.U.G. Nr. 18/2017 privind asistența medicală 
comunitară. 

- Instructaj: ”Politici antidrog în România – Coordonate actuale”. (26 Iunie - Ziua 
internațională anti-drog). 

- H.G. nr. 324 din 23 mai 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală 
comunitară, publicat în M.O. nr. 458 din 7 iunie 2019; 

- Fișele de post ale asistenților medicali comunitari și ale mediatorilor sanitari 
conform H.G. nr. 324 din 23 mai 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice 



Pagina 7 / 47 

 

privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală 
comunitară, publicat în M.O. nr. 458 din 7 iunie 2019. 

- Prelucrarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și 
finanțarea activității de asistență medicală comunitară, publicat în M.O. nr. 458 
din 7 iunie 2019. 

- Situația vaccinării antirujeolice la nivelul comunităților din județul Sibiu. 
Mobilizarea și recuperarea restanților. 

- Vaccinarea antigripală – măsură de protecție a populației în sezonul rece. 
- Prelucrarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și 

finanțarea activității de asistență medicală comunitară, publicat în M.O. nr. 458 
din 7 iunie 2019. 

- Măsuri pentru prevenirea și limitarea urmărilor potențialelor efecte negative 
asupra stării de sănătate a populației, continuitatea asigurării asistenței 
medicale de către toți furnizorii de servicii medicale din sistemul public și privat 
în perioada sezonului rece. 

- Discutarea situației transmise pentru ISU (gravide din ultimul trimestru de 
sarcină, persoane cu handicap motor și persoane supuse dializei). 

- Măsuri pentru prevenirea și limitarea urmărilor potențialelor efecte negative 
asupra stării de sănătate a populației, continuitatea asigurării asistenței 
medicale de către toți furnizorii de servicii medicale din sistemul public și privat 
în perioada sezonului rece. 

- Discutarea situației transmise pentru ISU (gravide din ultimul trimestru de 
sarcină, persoane cu handicap motor și persoane dializate). 

- Verificarea raportării lunare a activității on-line și modul de raportare a 
activității către Primărie. 

- Diverse - prezentări de caz, discuții referitoare la problemele întâlnite în teren 
și modalitatea de rezolvare a acestora, ș.a. 

Furnizori (personal comunitar): 
 La sfârșitul anului 2019, în județul Sibiu, au fost 82 posturi de personal comunitar 

distribuite pe 43 unități administrativ-teritoriale (67,19% din totalul unităților 
administrativ-teritoriale din județul Sibiu) respectiv, 57 posturi de asistenți 
medicali comunitari (69,51%) și 25 posturi de mediatori sanitari (30,49%).  

 Din totalul de 82 posturi de personal comunitar existente, au fost activi la 
31.12.2019 un număr total de 80 angajați după cum urmează: 
- 55 (din care 1 AMC angajat pe proiectul MS), 
- 25 mediatori sanitari. 

Beneficiari: 

 În anul 2019 erau în evidența personalului comunitar un număr total de 83.801 
persoane. Pe categorii de personal situația beneficiarilor în evidență este după 
cum urmează: 

- catagrafiați de asistenții medicali comunitari = 62.207 persoane (74,23% din 
total beneficiari) revenind, în medie, 1152 persoane/asistent medical 
comunitar; 

- catagrafiați de mediatorii sanitari = 21594 persoane de etnie romă (25,77% 
din total beneficiari) revenind, în medie, 864 persoane/mediator sanitar; 

 Totalul serviciilor furnizate de personalul comunitar în anul 2019 a fost de 
209.342 din care, pe categorii de personal comunitar: 

- servicii furnizate de asistenții medicali comunitari = 149.128 (71,24% din 
total servicii); 
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- servicii furnizate de mediatorii sanitari = 60.214 (28,76% din total servicii). 

 Număr de acțiuni de promovarea sănătății = 561, număr comunități acoperite = 
143, total beneficiari = 40.836. 

Comunități beneficiare 
- 12 comunități urbane: Municipiul Sibiu – Cartiere: Turnișor, Terezian, 

Gușterița, Orașul de Jos, Viile Sibiului; Municipiul Mediaș, Orașe – Agnita, 
Avrig, Dumbrăveni, Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului, Tălmaciu; 

- 131 comunități rurale: Ruja, Coves, Alma, Smig, Giacaș, Alțîna, Benești, 
Ghijasa de Sus, Apoldu de Jos, Sîngătin, Arpașu de Jos, Arpașu de Sus, Nou 
Român, Ațel, Dupus, Bradu, Glîmboaca, Mârșa, Săcădate, Blăjel, Păucea, 
Romanești, Brădeni, Retiș, Țeline, Bruiu, Gherdeal, Somartin, Cîrțișoara, 
Chirpăr, Săsăuș, Vard, Veseud, Cîrța, Poienița, Dîrlos, Curciu, Valea Lungă, 
Ernea, Saroș pe Tîrnave, Gura Rîului, Hoghilag, Prod, Valchid, Iacobeni, 
Movile, Netus, Noistat, Stejărișu, Jina, Laslea, Florești, Malincrav, Noul 
Săsesc, Roandola, Loamneș, Alămor, Armeni, Hașag, Mândra, Sadinca, Ighișu 
Nou, Merghindeal, Dealul Frumos, Apoldu de Sus, Dobîrca, Mihăileni, Metiș, 
Moardaș, Răvășel, Salcău, Moșna, Alma Vii, Nemșa, Nocrich, Fofeldea, Ghijasa 
de Jos, Hosman, Țichindeal, Topîrcea, Păuca, Bogatu Român, Broșteni, 
Presaca, Porumbacu de Jos, Porumbacu de Sus, Sărata, Scorei, Colun, 
Racovița, Sebeșul de Sus, Rășinari, Prislop, Roșia, Cașolț, Cornățel, Daia, Nou, 
Nucet, Râu Sadului, Tocile, Aciliu, Amnaș, Crinț, Fântânele, Galeș, Mag, Săcel, 
Sibiel, Vale, Șeica Mare, Boarta, Buia, Mighindoala, Petiș, Stenea, Șelimbăr, 
Bungard, Veștem, Mohu, Păltiniș, Șura Mică, Rusciori, Colonia Tălmaciu, 
Tălmăcel, Tîrnava, Turnu Roșu, Sebeșul de Jos, Valea Viilor, Motis, Vurpăr. 

Procentul de acoperire a populației cu servicii de asistență medicală comunitară 
 Populația  județului Sibiu la 1 ianuarie 2019 a fost, conform Centrului Județean 

de Statistică Sibiu, de 467568 locuitori. Având în vedere numărul de 83801 
persoane beneficiare de servicii de asistență medicală comunitară, procentul de 
acoperire a populației cu acest tip de servicii a fost de 17,92%. 

 
Analize și studii de cercetare: 

 Studiu privind starea de sănătate a populației județului Sibiu comparativ cu 
starea de sănătate a populației din celelalte județe și cu media națională în anul 
2019  

 Studiul privind starea de sănătate a populații județului Sibiu în perioada 2016-
2019; 

 Analiza serviciilor de asistență medicală comunitară pe anul 2019; 

 

Indicatori de performanță: 

 
Compleanța la standarde  

a. Număr  furnizori servicii comunitare care raportează conform standardelor 80 

b. Pondere furnizori servicii comunitare care raportează conform 
standardelor 

100% 

Acoperirea cu servicii de asistență medicală comunitară a populației  

a. Număr total populație județ Sibiu 467568 

b. Număr total beneficiari de servicii de asistență medicală comunitară 83801 

- Număr gravide 2624 

- Număr copii sub 5 ani 6808 

- Număr beneficiari romi 35205 
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c. Procentul de acoperire a populației cu servicii de asistență medicală 
comunitară 

17,92% 

Număr personal comunitar angajat 

a. Total 82 

b. Asistenți medicali comunitari  57 

c. Mediatori sanitari romi  25 

Beneficiari romi pe anul 2019 

a. Număr 35205 

b. Pondere din total 42,01% 

 

Rezultate așteptate: 

- Plan de monitorizare și evaluare 
- Compleanță la standardele metodologice a serviciilor de asistență medicală 
comunitară 

- Rapoarte anuale a asistenței medicale comunitare integrate din județul Sibiu (2016, 
2017, 2018, 2019, 2020) 

 
 
Măsura 1.1.2. Înființarea/ Extinderea la nivel județean a rețelei de centre 
comunitare care furnizează servicii de bază integrate 

Alte instituții implicate în realizare: Instituția Prefectului – Județul Sibiu - Grup 

județean de lucru mixt pentru romi, ANR, CJ, APL, ONG 
 S-a colaborat cu un număr de 43 autorități ale administrației publice locale care 

au angajat personal comunitar (67,19% din total UAT județ Sibiu): Agnita, Alma, 
Altina, Apoldu de Jos, Arpasu de Jos, Atel, Avrig, Blăjel, Bradeni, Bruiu, 
Cartisoara, Chirpar, Cirta, Dirlos, Dumbraveni, Gura Riului, Hoghilag, Iacobeni, 
Jina, Laslea, Loamnes, Medias, Merghindeal, Miercurea Sibiului, Mihaileni, 
Nocrich, Ocna Sibiului, Pauca, Porumbacu de Jos, Racovita, Rasinari, Rosia, Râu 
Sadului, Saliste, Seica Mare, Selimbar, Sibiu, Sura Mica, Talmaciu, Tirnava, Turnu 
Rosu, Valea Viilor, Vurpar 

 
 

Indicatori de performanță:  
a. Număr centre comunitare construite 0 

b. Număr centre comunitare reabilitate 0 

 

Rezultate așteptate: Centre comunitare care furnizează servicii medico-sociale de 

bază integrate 
 
Măsura 1.1.3. Colaborare la elaborarea de instrumente de lucru în sistem integrat, 
ghiduri și protocoale de practică pentru dezvoltarea capacității instituționale a 
furnizorilor de servicii de sănătate la nivel comunitar 
Alte instituții implicate în realizare: Instituția Prefectului – Județul Sibiu - Grup 

județean de lucru mixt pentru romi, ANR, CJ, APL, ONG 
Indicatori de performanță: Număr colaborări la elaborarea de instrumente de lucru 

în sistem integrat, ghiduri și protocoale de practică 
Colaborarea la elaborarea de instrumente de lucru în sistem integrat, ghiduri și 
protocoale de practică în cadrul Proiectului ”Crearea și implementarea serviciilor 
comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale” cod SMIS 
2014+:122607, dezvoltat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale în parteneriat cu 
Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale. 
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Rezultate așteptate: Instrumente de lucru în sistem integrat, ghiduri și protocoale 

de practică definite 
 
Măsura 1.1.4. Implicare în instruirea și formarea furnizorilor de servicii de sănătate 
la nivel comunitar din județul Sibiu 

Alte instituții implicate în realizare: Instituția Prefectului – Județul Sibiu - Grup 

județean de lucru mixt pentru romi, ANR, CJ, APL, ONG 

Indicatori de performanță: Număr și procent (%) furnizori de servicii de bază 

comunitare din județul Sibiu instruiți (din total angajați) 
a. Număr furnizori de servicii de bază comunitare din județul Sibiu 

(angajați) 
82 

b. Număr furnizori de servicii de bază comunitare din județul Sibiu 
instruiți (activi) 

80 

c. Pondere furnizori de servicii de bază comunitare din județul Sibiu 
instruiți din total furnizori de servicii de bază comunitare (activi) 

100% 

 

 Instructaje în cadrul ședințelor lunare de lucru cu personalul comunitar = 21, din 
care: 

- Instructaj privind contribuția personalului comunitar la prevenirea și 
combaterea infecțiilor respiratorii.  

- Instructaj: Măsuri de prevenire și combatere a gripei și virozelor 
respiratorii. Participă reprezentant al Compartimentului de Supraveghere 
Epidemiologică și Control Boli Transmisibile, (DSPJ Sibiu)  

- Instructaj privind contribuția personalului comunitar la prevenirea 
cancerului: ”Unul din trei cazuri de cancer poate fi prevenit!” (Februarie - 
Luna națională anti-cancer). 

- Instructaj privind contribuția personalului comunitar la menținerea 
sănătății orale a populației. (20 martie – Ziua Mondială a Sănătății Orale).  

- Instructaj privind contribuția personalului comunitar la prevenirea și 
combaterea tuberculozei. (24 martie – Ziua Mondială de Luptă Împotriva 
Tuberculozei). 

- Acoperirea generală a populației cu servicii de sănătate. (7 Aprilie - Ziua 
Mondială a Sănătății).  

- Contribuția personalului comunitar la creșterea procentului de acoperire 
vaccinală a copiilor. (24-30 Aprilie - Săptămâna Europeană a Vaccinării). 

- Contribuția personalului comunitar la creșterea procentului de acoperire 
vaccinală antirujeolică a copiilor. 

- Măsuri de prevenire și combatere a traficului și consumului ilicit de droguri. 
(H.G. Nr. 860/2005). 

- Sistemul integrat de asistență al consumatorilor de droguri în România. 
(Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Sibiu). 

- Rolul asistentului medical comunitar și al mediatorului sanitar în 
prevenirea și combaterea focarelor de hepatită în comunitate (28 iulie - 
Ziua Mondială de luptă împotriva Hepatitei). 

- Implicațiile medicale și sociale ale consumului de alcool. (Iulie - Luna 
Naționala a informării despre efectele consumului de alcool). 

- Protocol de profilaxie post mușcătură de căpușă. 
- Rolul asistentului medical comunitar și al mediatorului sanitar în 

promovarea alimentației la sân (01-07 August - Săptămâna mondială a 
alimentației la sân). 
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- Alimentația sugarului. 
- Ecologie – Influența activității umane asupra calității apei 
- Rolul asistentului medical comunitar și al mediatorului sanitar în creșterea 

mobilității. (16-22 Septembrie - Săptămâna europeană a mobilității). 
- Rolul asistentului medical comunitar și al mediatorului sanitar în 

contracepție. (26 Septembrie - Ziua mondială a contracepției). 
- Instructaj: ”Îngrijirea vârstnicului bolnav la domiciliu”. (1 Octombrie - Ziua 

internațională a vârstnicului). 
- Instructaj: ”Rolul asistentului medical comunitar și al mediatorului sanitar 

în supravegherea activă a stării de sănătate a persoanelor vârstnice". 
(Octombrie – Luna AMC a vârstnicului). 

- Instructaj: ”Rolul asistentului medical comunitar și al mediatorului sanitar 
în prevenirea și combaterea HIV/SIDA". (1 decembrie: Ziua Mondială anti 
SIDA 2019 – ”Comunitățile fac diferența”). 

- Distribuirea de materiale de educație pentru sănătate (broșuri, pliante, 
afișe) în vederea diseminării informațiilor în comunitățile asistate. 

- 141 Instructaje colective și individuale privind completarea noilor 
formulare de raportare conform programului AMC on-line al Ministerului 
Sănătății. 

 

Rezultate așteptate: Furnizori de servicii comunitare de bază din județul Sibiu 

instruiți și/sau formați conform ghidurilor și procedurilor definite 
 
 
Măsura 1.1.5. Angajarea cu prioritate în comunitățile de romi rurale din județul 
Sibiu a asistentului medical comunitar rom și a mediatorului sanitar 

Alte instituții implicate în realizare: Instituția Prefectului – Județul Sibiu - Grup 

județean de lucru mixt pentru romi, ANR, CJ, APL, ONG 
Indicatori de performanță: 

a. Nr. comunități rurale acoperite cu asistenți medicali comunitari (din 
total comunități cu AMC) 

101 

b. Pondere (%) comunități rurale acoperite cu asistenți medicali 
comunitari (din total comunități cu AMC) 

70,62% 

c. Nr. comunități rurale acoperite cu mediatori sanitari (din total 
comunități) 

30 

d. Pondere (%) comunități rurale acoperite cu mediatori sanitari (din 
total comunități) 

20,97% 

Observații: sunt comunități rurale în care lucrează asistenți medicali comunitari 
plus mediatori sanitari. 
 
 
Rezultate așteptate:  

- Creșterea numărului de asistenți medicali romi angajați în județul Sibiu 
- Creșterea numărului de mediatori sanitari angajați angajați în județul Sibiu 
Măsura 1.1.6. Colaborare la informarea tinerilor romi privind programele de burse 
pentru accesul acestora la cursuri postliceale și universitare din domeniul serviciilor 
de sănătate 

Alte instituții implicate în realizare: Instituția Prefectului – Județul Sibiu - Grup 

județean de lucru mixt pentru romi, Unități de învățământ medical, ANR, CJ, IȘJ, 
APL, ONG 
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Indicatori de performanță: 
a. Nr. tineri romi informați 0 

b. Nr. tineri romi informați care beneficiază de programele de burse 0 

c. Pondere (%) tineri romi informați care beneficiază de programele de burse 0 

 

Rezultate așteptate:  

- Creșterea accesului la informații a tinerilor romi 
- Creșterea numărului de tineri romi care beneficiază de programe de burse pentru 
cursuri în domeniul sanitar 

 
 

Direcția de acțiune 1.2: Creșterea ponderii populației rome care are acces la 

servicii de sănătate de bază 
Măsura 1.2.1. Consilierea populației rome asupra dreptului la pachetul minimal de 
servicii de sănătate pentru persoanele care nu sunt incluse în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate 
Alte instituții implicate în realizare: CJAS, medici de familie, ANR, CJ, APL, ONG 

Indicatori de performanță: Persoane aparținând minorității rome informate 

(indicator dezagregat pe județe, pe tipuri de comunități/grupuri) 
Persoane aparținând minorității rome  

a. Număr total romi județ 17946 Nr. total romi din județ din care pe medii de 
rezidență reprezintă nr. populație de etnie romă 
conform Recensământului din anul 2011 (romi 
autoidentificați). Populația de etnie romă informată 

reprezintă romi aflați în evidența personalului 
comunitar (romi autoidentificați plus romi 
heteroidentificați) 

b. Pondere romi informați 
din total romi 

100% Datele sunt valabile numai pentru beneficiarii romi 
de servicii de asistență medicală comunitară. 

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

autoidentificați) 
d. Pondere romi informați 

din total urban 
100% Datele sunt valabile numai pentru beneficiarii romi 

de servicii de asistență medicală comunitară. 

e. Număr total romi rural 12261 Conform Recensământului din anul 2011 (romi 
autoidentificați) 

f. Pondere romi informați 
din total rural 

100% Datele sunt valabile numai pentru beneficiarii romi 
de servicii de asistență medicală comunitară. 

Observații: Nr. total romi din județ din care pe medii de rezidență reprezintă număr 
populație de etnie romă conform Recensământului din anul 2011 (romi 
autoidentificați). Populația de etnie romă informată reprezintă romi aflați în 
evidența personalului comunitar (romi autoidentificați plus romi heteroidentificați) 
 
Rezultate așteptate: Creșterea numărului de persoane rome informate (pe tipuri 

de comunități/ grupuri) 
 
 
Măsura 1.2.2. Înscrierea populației rome pe listele medicilor de familie 

Alte instituții implicate în realizare: CJAS, medici de familie, ANR, CJ, APL, ONG 

Indicatori de performanță: 
Persoane aparținând minorității rome cu calitate de asigurat de sănătate din total asigurați/județ 
(beneficiari de servicii de asistență medicală comunitară) 

a. Total asigurați 67066 

b. Număr romi asigurați 32899 
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c. Pondere romi asigurați din total asigurați 45,24% 

Persoane aparținând minorității rome cu minimum 1 vizită la medicul de familie pe an 

a. Număr 32899 

b. Pondere 93,45% 

 
Observații: Datele completate în tabelul de mai sus sunt valabile numai pentru 
beneficiarii romi de servicii de asistență medicală comunitară. Medicii de familie 
nu au situații ale pacienților pe etnii (se consideră discriminare). 
 
Rezultate așteptate: Creșterea numărului de persoane rome cu minimum o vizită 

la medicul de familie pe an 
 
 
Măsura 1.2.3. Monitorizarea accesului populației rome neasigurate la pachetul 
minimal de servicii de sănătate 

Alte instituții implicate în realizare: CJAS, medici de familie, ANR, CJ, APL, ONG 

 

Indicatori de performanță: 
Populație romă neasigurată beneficiară de servicii de sănătate) 

a. Număr 2306 

b. Pondere 6,55% 

*Observații: Datele completate în tabelul de mai sus sunt valabile numai pentru 
beneficiarii romi de servicii de asistență medicală comunitară. Medicii de familie 
nu au situații ale pacienților pe etnii (se consideră discriminare). 
 

Rezultate așteptate: Creșterea numărului de persoane rome neasigurate 

beneficiare de servicii de sănătate 
 
 

Nr 
crt. 

Acțiunea 
Unitate de 

măsură 

Realizat 
în anul 
2019 

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

Nr. transporturi 
vaccin 

20 

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

Nr. doze vaccin 
distribuite 

86127 

3 
Supervizează realizarea catagrafiilor, estimarea cantităților 
de vaccinuri necesare și utilizarea eficientă a vaccinurilor 
solicitate și repartizate 

Nr. fise 
evaluate 

5160 

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

Nr. instruiri 173 

5 

Verificarea condițiilor de păstrare a vaccinurilor, modul de 
administrare a acestora în condiții de siguranță maximă la 
nivelul furnizorilor de servicii medicale, înregistrarea și 
raportarea vaccinărilor  

Nr. controale 102 

6 

Identificarea comunităților cu acoperire vaccinală 
suboptimală, dispunerea și organizarea de campanii 
suplimentare de vaccinare pentru recuperarea restanțierilor 
prin intermediul medicilor de familie și cu sprijinul 
asistenților comunitari și al mediatorilor sanitari 

Nr. campanii 12 

Nr. comunități 

9 

7 
Asigurarea funcționarii sistemului de supraveghere a 
reacțiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) în 
teritoriul de responsabilitate 

Nr. cazuri RAPI 
înregistrate și 
investigate 

0 
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Obiectiv 2. Reducerea riscurilor și prevenirea îmbolnăvirilor asociate modelelor 
de mortalitate și morbiditate prevalente  în rândul populației rome 
 

Direcția de acțiune 2.1: Reducerea incidenței bolilor transmisibile și 
netransmisibile în rândul populației rome 

 
Măsura 2.1.1. Creșterea acoperirii vaccinale la copiii din categoriile vulnerabile, 
inclusiv romi 

Alte instituții implicate în realizare: CJ, APL, medici de familie, ANR, ONG 

Indicator de performanță: Acoperire vaccinală 
a. Procent de acoperire vaccinală la copil (conform JAF) NA 

b. Număr mame rome informate asupra campaniilor de imunizare NA 

c. Pondere mame rome informate asupra campaniilor de imunizare NA 

 
Estimarea acoperirii vaccinale pe baza metodologiei unice si raportarea datelor 
la CNSCBT 
Activitatea de estimare a acoperirii vaccinale s-a realizat in lunile februarie si  august 
2019, atat pentru copiii nascuti in lunile iulie 2017 si iulie 2018 cat si a copiilor 
nascuti in anul 2004 vaccinati dT, a copiilor nascuti in anul 2013, vaccinati cu RRO , 
conform instructiunilor primite de la CNSCBT . 
Au fost verificate evidentele vaccinale in toate cabinetele medicilor de familie din 
judet. 
Datele obtinute in teren au fost comparate cu cele din RENV, iar neconcordantele 
au fost remediate. 
Rezultatele activitatii de estimare a acoperirii vaccinale au fost transmise la CNSCBT 
si CRSP pe fax, utilizand formularul primit in instructiuni. 

Acoperirea vaccinala luna februarie 2019  
Estimarea de acoperire vaccinală din luna februarie 2019 a fost efectuată tuturor 
copiilor din cohortele următoare, înscriși pe listele tuturor medicilor de familie din 
județul Sibiu: 

• 18 luni pentru copiii născuți în luna iulie 2017, 

• 5 ani, (la ROR doza a II-a) pentru copiii născuți în anul 2013, 

• 14 ani (la dT) pentru copiii născuți în anul 2004. 

Acoperirea vaccinala la 18 luni  

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

Nr. verificări 2841 

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

Nr. anchete 

2 anchete 
AV 

(efectuate 
in lunile 

februarie 
si august , 
verificati 

210 
medici  
familie 

totalizand 
630 

verificari) 

10 
Raportarea lunară a stocurilor de vaccinuri la Institutul 
Național de Sănătate Publică 

Nr. raportări 12 
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Au fost investigați 388 copii, din care 261 din mediul urban și 127 din mediul rural. 
Rezultatele activitatii de estimare a acoperirii vaccinale sunt urmatoarele: 

Tip vaccin AV(%) urban AV(%) rural 

Vaccin BCG  97,32 97,64 

Vaccin hepatitic B (Hep B) 93,49 91,34 

Vaccin DTPa 92,34 89,76 

Vaccin Hib 92,34 89,76 

Vaccin poliomielitic (VPI) 92,34 89,76 

Vaccin ROR 88,89 88,19 

 
 

Sondaj RENV :  
Numar medici verificati prin sondaj -  230 
Numar medici de familie la care rezultatele estimarii AV, conform metodologiei, 
corespund cu cele din RENV – 160 
 

Acoperirea vaccinala la alte categorii de copii cu vaccin RRO – cohorta de copii 
nascuti  in anii 2013 si  cu vaccin dT – cohorta de copii nascuti in 2004. 
Pentru acoperirea vaccinala cu vaccin RRO au fost investigati 3525 copii, din care 
2354 din mediul urban si 1171 din mediul rural. 
Pentru acoperirea vaccinala cu vaccin dT au fost investigati 3655 copii, din care 2232 
din mediul urban si 1423 din mediul rural. 
 
Rezultatele activitatii de estimare a acoperirii vaccinale sunt urmatoarele: 

Tip vaccin AV(%) urban AV(%) rural 

Vaccin ROR – cohorta de născuți in 2013 80,67 84,03  

Vaccin dT – cohorta de născuți in 2004 36,65 41,60 

 
Sondaj RENV :  
Numar medici verificati prin sondaj -  230 
Numar medici de familie la care rezultatele estimarii AV, conform metodologiei, 
corespund cu cele din RENV – 160 

 
Acoperirea vaccinală luna  august 2019  
Estimarea de acoperire vaccinală din luna februarie 2019 a fost efectuată tuturor 
copiilor din cohortele următoare, înscriși pe listele tuturor medicilor de familie din 
județul Sibiu: 

 

• 12 luni pentru copiii născuți în luna iulie 2018, 

• 24 luni pentru copiii născuți în luna iulie 2017. 
 

Acoperirea vaccinala la 12 luni 
 

Au fost investigati 353copii, din care 250 din mediul urban si 103 din mediul rural. 
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Rezultatele activitatii de estimare a acoperirii vaccinale sunt urmatoarele: 

Tip vaccin AV(%) urban AV(%) rural 

Vaccin BCG  97,60 95,15 

Vaccin hepatitic B ( Hep B) 93,60 74,76 

Vaccin DTPa 83,20 64,08 

Vaccin Hib 83,20 64,08 

Vaccin poliomielitic (VPI) 83,20 64,08 

Vaccin ROR 81,60 72,82 

 
 
 

Sondaj RENV :  
Numar medici verificati prin sondaj -  200 
Numar medici de familie la care rezultatele estimarii AV, conform metodologiei, 
corespund cu cele din RENV – 150 

 
Acoperirea vaccinală la 24 luni 

 
Au fost investigati 371 copii, din care 253 din mediul urban si 118 din mediul rural. 
Rezultatele activitatii de estimare a acoperirii vaccinale sunt urmatoarele: 

Tip vaccin AV(%) urban AV(%) rural 

Vaccin BCG  96,44 100 

Vaccin hepatitic B ( Hep B) 94,47 94,07 

Vaccin DTPa 92,09 91,53 

Vaccin Hib 92,09 91,53 

Vaccin poliomielitic (VPI) 92,09 91,53 

Vaccin ROR 90,12 93,22 

 
Sondaj RENV :  
Numar medici verificati prin sondaj -  200 
Numar medici de familie la care rezultatele estimarii AV, conform metodologiei, 
corespund cu cele din RENV – 150 

 
*Observații: Datele completate în tabelul de mai sus sunt valabile pentru toți copiii 
din județul Sibiu. 
 

Rezultate așteptate: Creșterea numărului de copii vaccinați 

 
Măsura 2.1.2. Implementarea de programe privind prevenția primară și depistarea 
precoce a bolilor cronice prevalente în cazul populației rome 
Alte instituții implicate în realizare: CJ, APL, medici de familie, ANR, ONG 

Indicatori de performanță: 
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a. Nr. pacienți romi cu HTA, DZ, BPOC, monitorizați în asistența 
medicală primară conform ghidurilor practică 

NA 

b. Pondere (%) pacienți romi cu HTA, DZ, BPOC, monitorizați în asistența 
medicală primară conform ghidurilor practică din total pacienți  

NA 

Rezultate așteptate: Programe de prevenție primară și depistare precoce a bolilor 

cronice prevalente în cazul populației rome, implementate în județul Sibiu 
 
 
Măsura 2.1.3. Implementarea de programe de prevenire a bolilor transmisibile, în 
special tuberculoză și HIV/SIDA 

Alte instituții implicate în realizare: Furnizori de servicii de sănătate, CJ, APL, 

medici de familie, ANR, ONG 
Indicatori de performanță: 

a. Nr. populație romă beneficiară de programe de prevenire a bolilor 
transmisibile 

35205 

b. Pondere (%) populație romă beneficiară de programe de prevenire a 
bolilor transmisibile din total populație județ Sibiu 

7,53% 

 
Rezultate așteptate: Programe de prevenire a bolilor transmisibile, în special 

tuberculoză și HIV/SIDA adresate comunităților de romi, implementate în județul 
Sibiu: 
1. Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare 
Obiectiv: Depistarea precoce și asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor 
transmisibile în vederea implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora. 
 

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

Nr 
crt. 

ACȚIUNEA Unitate de măsură 
Realizat în 
anul 2019 

1 

Supravegherea bolilor transmisibile prevăzute în 
reglementările legale în vigoare prin culegerea, 
validarea, analiza, interpretarea și raportarea datelor 

epidemiologice în conformitate cu legislația în vigoare 

Nr. fișe unice de raportare 
validate, analizate și 
supervizate 

729 

2 

Instituirea și aplicarea măsurilor de prevenire și control 
a focarului de boală transmisibilă, inclusiv focare de 
tuberculoza cu mai mult de 3 cazuri: efectuarea 
anchetei epidemiologice, depistarea contacților / 
populației la risc, recoltarea probelor biologice, 
efectuarea tratamentului profilactic, conform 
metodologiilor specifice de supraveghere, notificarea 
și raportarea, efectuarea dezinfecției în colaborare cu 
rețeaua de asistență primară 

Nr. focare 13 

Nr. vaccinari realizate de 
medici de familie - 
antihepatita A 

87 

3 

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

Nr. instruiri 66 

4 
Depistarea, verificarea și raportarea alertelor 
naționale, participarea la verificarea alertelor 
internaționale și asigurarea răspunsului rapid 

Nr. alerte 12 
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- Reducerea răspândirii infecției HIV prin depistarea precoce a persoanelor 
infectate în rândul celor cu comportament la risc pentru infecția HIV precum 
și prin depistarea precoce a persoanelor infectate HIV simptomatice;  

- Reducerea morbidității asociate cu infecția HIV prin asigurarea tratamentului 
bolnavilor cu infecție HIV/SIDA 

Nr 
crt. 

Acțiunea Unitate de măsură 
Realizat 
în anul 
2019 

1 Asigurarea testării HIV a femeilor gravide 

Nr. total gravide testate  4156 

Nr. gravide testate ELISA 188 

Nr. teste pozitive 3 

Nr. gravide testate cu test rapid 3967 

2 

Asigurarea testării HIV pentru depistarea 
infecției HIV/SIDA în populație, în grupele de 
risc, la alte categorii și în scop diagnostic 
(pentru unități medicale care nu au 
posibilitatea de testare HIV), conform 
metodologiei 

Nr. persoane testate HIV din 
grupele la risc  

425 

Nr. teste pozitive 12 

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

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

12 

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

12 

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

12 

 
3. Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei 
Obiective:  

- Reducerea prevalenței și a mortalității TB; 
- Menținerea unei rate de depistare a cazurilor noi de TB pulmonară pozitivă la 

microscopie; 
- Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză; 
- Menținerea ratei de succes terapeutic la cazurile noi pozitive de TB 

pulmonară. 
Nr 

crt. 
Acțiunea Unitate de măsură 

Realizat în 
anul 2019 

1 
Supravegherea epidemiologica si controlul focarelor 

de tuberculoza 

Primirea si analiza listei 
nominale a bolnavilor BAAR 
pozitivi la microscopie 

12 

2 
Efectuează, în cadrul subprogramului de prevenire și 
control al infecției cu HIV, testarea HIV pentru 
pacienții confirmați cu tuberculoză 

Nr. persoane testate 71 

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

Nr. controale 12 
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4. Programul național de supraveghere și control al infecțiilor  nosocomiale și 
monitorizare a utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței 
Obiectiv general: Creșterea calității serviciilor medicale în unitățile sanitare cu 
paturi prin reducerea riscului de a dezvolta o infecție nosocomială. 

Nr 
crt. 

ACȚIUNEA Unitate de măsură 
Realizat în 
anul 2019 

1 
Centralizarea, verificarea, validarea datelor din fișele 
primite și raportarea la ISP regional și CNSCBT. 

Nr. fișe IN 681 

Nr. raportări 12 

 
 
Măsura 2.1.4. Dezvoltarea de parteneriate între DSPJ Sibiu, autorități publice locale 
și societatea civilă în domeniul promovării sănătății și implementarea de programe 
și proiecte în acest domeniu 
Alte instituții implicate în realizare: CJ, APL, ANR, ONG 

 
 Monitorizare parteneriat încheiat cu Fundația Centrul European de Integrare a 

Romilor pentru proiectul "Un parteneriat pentru incluziunea economico-socială 
a comunității marginalizate din comuna Tîrnava", proiect finanțat prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea 
socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 Promovarea incluziunii 
sociale, combaterea sărăciei și a oricăror forme de discriminare, Prioritatea de 
investiții - Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi 
romii, Obiectivul specific 4.1 Reducerea numărului de persoane  aflate în risc de 
sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există 
populație aparținând minorității rome. 
 

 Participări la ședințele Grupului de Lucru Mixt pentru Romi din cadrul Instituției 
Prefectului – Județ Sibiu: 23.01.2019, 03.07.2019, 20.08.2019 
- 20.08.2019 Deplasare în orașul Tălmaciu (Primărie) și în satul aparținător 

Tălmăcel în comunitatea de romi 
- 09.12.2019 – 11.12.2019 - Sinaia – participat la Conferința ”Încorporarea 

principiilor egalității și nondiscriminării în cultura organizațională a 
instituțiilor cu responsabilități în integrarea socială a romilor” din cadrul 
Proiectului ”Continuarea întăririi capacității Punctului Național de Contact 
pentru Romi – Etapa 2”, Cod MySMIS 130368, cofinanțat din Fondul Social 
European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 
 Proiect ”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru 

combaterea sărăciei și excluziunii sociale” cod SMIS 2014+:122607, dezvoltat de 
Ministerul Muncii și Justiției Sociale în parteneriat cu Ministerul Sănătății și 
Ministerul Educației Naționale: Comune implicate în proiect: Brateiu, Brădeni, 
Șeica Mică. 
- Ianuarie, februarie și martie 2019: informare primării, identificare personal 

comunitar, solicitare și trimitere la M.S. acceptul primarilor din cele 3 UAT-
uri de implementare a proiectului. 

- August și septembrie 2019: selecție și recrutare asistent medical comunitar 
pentru comuna Brădeni, semnare Protocol de acordare a subvenției asistent 
medical comunitar pentru comuna Brădeni. 

- Octombrie 2019: semnat Contract de acordare a subvenției de către asistent 
medical comunitar pentru comuna Brădeni și transmis la Ministerul Sănătății; 
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- Octombrie 2019: instructaj asistent medical comunitar pentru comuna 
Brădeni; 

- Octombrie 2019: transmis coordonatorului proiectului materiale pentru 
standarde și formare asistenți medicali comunitari în cadrul proiectului; 

- Noiembrie și decembrie: monitorizare activitate asistent medical comunitar 
pentru comuna Brădeni, privit, avizat și transmis rapoarte și pontaje la 
Ministerul Sănătății, 

- Decembrie 2019: Selecție și recrutare asistenți medicali comunitari pentru 
comunele Brateiu și Șeica Mică. Semnat Contractele de acordare a subvenției 
de către AMC din comunele Brateiu și Șeica Mică; 

- Decembrie 2019: Instruire AMC din comunele Brateiu și Șeica Mică care vor 
începe activitatea de la 01.01.2020. 

 

Indicatori de performanță: Număr și pondere (%) populație romă beneficiară de 

programe de promovare a unui stil de viață sănătos 
 

a. Număr populație romă beneficiară de programe de promovare a unui stil de viață 
sănătos 

35205 

b. Pondere populație romă beneficiară de programe de promovare a unui stil de viață 
sănătos 

100,00% 

 
 

Rezultate așteptate: Programe de promovare a unui stil de viață sănătos (campanii) 

adresate comunităților de romi, implementate în județul Sibiu 
 
a. Activități desfășurate de DSPJ Sibiu 

- CAMPANII de informare, educare și comunicare, în concordanță cu 
recomandările OMS (Calendarul Sănătății), precum și cu diverse probleme de 
sănătate publică și/sau activități identificate/desfășurate  la nivel național 
și local. 

- Distribuire de materiale informative, promoționale, educative:  
- Prezentări 
- Proiecte, concursuri, actiuni educative  
- Acțiuni in spatiul public  
- Materiale informative on line  

b. Activități desfășurate de asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari în 
comunități sub îndrumarea DSPJ Sibiu 
- Total acțiuni de informare și educare = 575 
- Total teme de informare și educare = 82 
- Total beneficiari = 40836 

 

Inter 

venția  

IEC nr 

Denumirea 
Nr. AMC 

implicate 

Nr. MS 
implicați 

Nr. 
comunități 
acoperite 

cu 
intervenția 

IEC 

Enumerare 
comunități: 

Nr. 
beneficiari 

din 
comunitățile 

acoperite 

Materiale IEC 

utilizate (nr. 
și tip) 

1 
Abandonul școlar - 
repercursiuni 

2 2 2 
Saros pe 
Tirnave, 
Dumbrăveni 

121   

2 

Accesarea 
serviciilor de 
sănătate prin 
Centrul de 
Permanență 

1 0 1 Avrig 65   
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Inter 
venția  

IEC nr 

Denumirea 
Nr. AMC 

implicate 

Nr. MS 
implicați 

Nr. 
comunități 
acoperite 

cu 

intervenția 

IEC 

Enumerare 
comunități: 

Nr. 
beneficiari 

din 
comunitățile 

acoperite 

Materiale IEC 
utilizate (nr. 

și tip) 

3 
Alimentatia 

sanatoasa 
2 2 1 Sibiu 15   

4 
Boala Lyme și alte 
boli transmise 
prin vectori 

1 0 1 Alămor 68   

5 
Consilierea 
familiilor privind 
igiena 

2 2 2 
Dumbrăveni, 
Șaroș pe 
Tîrnave 

128   

6 

Consumul de 
tutun: factor 
major de risc 
pentru cancerul 
pulmonar și bolile 
cardiace cronice 

2 2 1 Dumbrăveni 30   

7 
Contraceptia de 
urgenta 

1 0 1 Mãlîncrav 13   

8 

Contracepția și 
prevenirea bolilor 
cu transmitere 
sexuală 

3 0 3 

Laslea, 

Mãlîncrav, 
Avrig 

37   

9 
De ce trebuie sa 
ne vaccinam 

12 4 10 

Dumbră-veni, 
Saros pe 
Tirnave, 
Blajel, 
Săliște, Ațel, 
Laslea, 
Săliște, Săcel, 

Mag, Agnita 

269   

10 
Dependenta de 
droguri si alcool 

1 0 1 Loamneș 36   

11 

Depresia - 
definire și metode 
de prevenire și 

combatere 

1 0 1 Dumbră-veni 12   

12 
Despre gripe și 
viroze respiratorii 

2 0 1 Nocrich 42   

13 
Despre laptele de 
mama , aliment si 
medicament 

2 0 2 
Fofeldea, 
Hosman 

22   

14 

Diabetul și 

complicațiile 
acestuia 

2 2 1 Dumbră-veni 20   

15 
Dinți sănătoși - un 
zâmbet frumos! 

4 0 3 
Loamneș, 
Alamor, 
Tălmaciu 

538   

16 
Efectele tutunului 

asupra sanatatii 
1 0 1 Arpasu de Jos 23   

17 
Gripa - măsuri de 
prevenire și 
control 

8 2 8 

Florești, 
Iacobeni, 
Netuș, 
Movile, 
Laslea, 

Blăjel, 
Tălmaciu, 
Nou Roman 

594   

18 
Hepatita A - boala 
mainilor murdare 

7 2 6 

Loamnes, 
Saliste, 
Armeni, 
Alamor, Saros 

pe Tirnave, 
Hasag 

288   

19 
Hepatita virala 
acută A si BDA 

7 3 7 

Laslea, 
Loamneș, 
Alămor, 
Hașag, 

Armeni, 
Dumbrăveni, 
Hoghilag 

203   
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Inter 
venția  

IEC nr 

Denumirea 
Nr. AMC 

implicate 

Nr. MS 
implicați 

Nr. 
comunități 
acoperite 

cu 

intervenția 

IEC 

Enumerare 
comunități: 

Nr. 
beneficiari 

din 
comunitățile 

acoperite 

Materiale IEC 
utilizate (nr. 

și tip) 

20 
Igiena  sugarului, 
promovarea 
alaptarii la san 

4 2 4 

Ghijasa de 

Jos, Hosman, 
Nocrich, 
Dumbrăveni 

83   

21 
Igiena dentara și 
periajul dentar 

3 0 1 Talmaciu 683   

22 
Igiena gravidei, 
importanta 

alaptarii la san 

2 0 1 Nocrich 16   

23 
Igiena intima , a 
casei si curtii 

2 0 1 Nocrich 22   

24 Igiena locuintei 2 2 1 Dumbraveni 100   

25 Igiena mâinilor 7 3 4 

Laslea, 
Tălmaciu, 
Mălîncrav, 

Dumbrăveni 

392   

26 
Igiena orala si 
periajul dentar 

6 0 2 
Săliște, 
Tălmaciu 

610   

27 
Igiena 
prescolarului 

1 0 1 Tichindeal 16   

28 

Igiena scalpului, a 

dintilor și a 
urechii 

1 0 1 Sibiu 13   

29 

Igiena si 
alimentatia 
sugarului si 
copilului mic 

1 0 1 Hosman 20   

30 

Igiena si 

alimentația 
sugarului si a 
lăuzei 

2 0 2 
Țichindeal, 
Nocrich 

25   

31 Igiena școlarului 4 2 3 
Hosman, 
Țichindeal, 
Dumbrăveni 

491   

32 
Igiena și 
alimentația 
preșcolarului 

3 0 2 
Țichindeal, 
Nocrich 

44   

33 
Inportanta 
analizelor in 
controlul sanatatii 

3 0 1 Avrig 120   

34 

Instruirea 

asistentilor 
personali ai 
persoanelor cu 
handicap grav 

2 0 2 
Arpașu de 
Jos, Arpașu 
de Sus 

24   

35 

Intervenții 
eficiente pentru 

siguranta 
pacientului 

2 0 2 
Arpașu de 
Jos, Arpașu 
de Sus 

6   

36 

Îngrijirea 
persoanelor 
vârstnice aflate în 
dificultate 

1 0 1 
Ghijasa de 
Jos 

12   

37 Mãsuri de igienã 3 2 3 

Mălîncrav, 
Dumbrăveni, 
Șaroș pe 
Târnave 

208   

38 
Masuri de igiena 
elementare 

1 1 1 Laslea 50   

39 

Masuri de 

prevenire a 
virusului West 
Nile 

2 0 1 Agnita 40   

40 

Masuri de 
preventie in gripa 
și virozele 

respiratorii 

2 0 2 
Arpasu de 
Jos, Arpasu 
de Sus 

31   
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Inter 
venția  

IEC nr 

Denumirea 
Nr. AMC 

implicate 

Nr. MS 
implicați 

Nr. 
comunități 
acoperite 

cu 

intervenția 

IEC 

Enumerare 
comunități: 

Nr. 
beneficiari 

din 
comunitățile 

acoperite 

Materiale IEC 
utilizate (nr. 

și tip) 

41 

Măsuri pentru 

îmbunătățirea 
stării de sănătate 

5 4 2 Avrig, Sibiu 99   

42 
Metode de 
contracepție 

5 4 2 Avrig, Sibiu 35   

43 
Notiuni de igiena 
a locuintei si 
igiena corporala 

1 1 1 
Saros pe 
Tirnave 

20   

44 
Noțiuni de igiena 
preșcolarului 

7 2 6 

Nocrich, 
Saliste, 
Vestem, 
Selimbar, 
Hosman, 
Dumbrăveni 

476   

45 Noțiuni de igienă 2 2 3 

Dumbrăveni, 
Saros pe 
Tirnave, 
Ernea 

655   

46 
Noțiuni de igienă 
a preșcolarului și 
școlarului 

5 1 5 

Turnu Rosu, 
Laslea, 

Sebesu de 
Sus, 
Țichindeal, 
Hosman 

461   

47 
Noțiuni de igienă 
a școlarului 

6 2 4 

Nocrich, 
Dumbrăveni, 
Săliște, Șaroș 

pe Tîrnave 

2653   

48 
Noțiuni de igienă 
corporală 

2 2 1 Dumbrăveni 40   

49 
Noțiuni de prim 

ajutor 
23 6 15 

Săliște, Avrig, 
Bradu, Atel, 
Dumbrăveni, 

Talmaciu, 
Sura Mica, 
Loamnes, 
Cartisoara, 
Turnu Rosu, 
Racovita, 
Selimbar, 

Iacobeni, 
Seica Mare, 
Laslea 

5508   

50 
Obezitatea și 
complicațiile ei 

1 0 1 Loamneș 59   

51 
Planificare 

familiala 
1 0 1 Roandola 15   

52 
Prevenirea 
actelor de 
violenta in familie 

2 1 1 Laslea 3   

53 
Prevenirea Bolii 
Alzheimer 

1 1 1 Dumbrăveni 15   

54 
Prevenirea bolilor 
infecto-

contagioase 

3 1 6 

Arpașu de 
Sus, Iacobeni, 
Noiștat, 
Netuș, 
Stejărișu, 
Buia 

89   

55 

Prevenirea bolilor 

infecto-
contagioase 

9 4 8 

Tălmaciu, 

Dumbrăveni, 
Florești, 
Iacobeni, 
Stejărișu, Nou 
Săsesc, 
Roandola, 

Laslea 

563   
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Inter 
venția  

IEC nr 

Denumirea 
Nr. AMC 

implicate 

Nr. MS 
implicați 

Nr. 
comunități 
acoperite 

cu 

intervenția 

IEC 

Enumerare 
comunități: 

Nr. 
beneficiari 

din 
comunitățile 

acoperite 

Materiale IEC 
utilizate (nr. 

și tip) 

56 

Prevenirea bolilor 
infecto-
contagioase și 

parazitare 

40 12 54 

Nocrich, 

Blajel, 
Iacobeni, 
Movile, 
Stejarisu, 
Nou-Sasesc, 
Roandola, 
Talmacel, 

Mag, Laslea, 
Floresti, Gura 
Rîului, Ațel, 
Săliște, 
Tălmaciu, 
Mãlîncrav, 

Dumbrăveni, 
Nou Săsesc, 
Roandola, 
Păuca, 
Presaca, 
Bogatu 

Român. 
Broșteni, 
Bradu, Șaroș 
pe Târnave, 
Ernea, 
Cîrțișoara, 
Iacobeni, 

Ștejărișu, 
Netuș, 
Noiștat, 
Movile, Buia, 
Iacobeni, 
Merghindeal, 

Racovița, 
Băjel, 
Tălmaciu, 
Păuca, Avrig, 
Ocna Sibiului, 
Șeica Mare, 
Buia, 

Talmacel, 
Arpasu de 
Sus, Gura 
Raului, 
Tichindeal, 
Floresti, 

Singatin, 
Apoldu de 
Jos, 
Dumbrăveni, 
Bradu, Gura 
Raului, Coves 

9055   

57 
Prevenirea bolilor 
transmisibile 

1 0 2 
Sîngătin, 
Apoldu de Jos 

101   

58 

Prevenirea 

cancerului de col 
uterin și a 
cancerului de sân 

3 2 5 

Dumbră-veni, 
Hașag, 
Armeni, 
Loamneș, 
Alamor 

82   

59 
Prevenirea 
cancerului la sân 

2 2 1 Dumbră-veni 40   

60 
Prevenirea 
epidemiilor prin 
scarlatină 

3 1 2 
Agnita, 
Sebesu de Sus 

420   

61 
Prevenirea 

excluziuni scolare 
1 0 1 Nou Roman 2   
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Inter 
venția  

IEC nr 

Denumirea 
Nr. AMC 

implicate 

Nr. MS 
implicați 

Nr. 
comunități 
acoperite 

cu 

intervenția 

IEC 

Enumerare 
comunități: 

Nr. 
beneficiari 

din 
comunitățile 

acoperite 

Materiale IEC 
utilizate (nr. 

și tip) 

62 

Prevenirea 

hepatitei virale 
prin vaccinare 

1 1 1 
Saros pe 
Tirnave 

20   

63 
Prevenirea 
îmbolnăvirilor 

7 0 5 

Turnu Roșu, 
Sebeșu de 
Jos, 
Tălmaciu, 
Mălîncrav, 

Nocrich 

722   

64 

Prevenirea 
îmbolnăvirilor 
prin hepatită 
virală acută 

3 2 2 
Dumbrăveni, 
Blajel 

116   

65 

Prevenirea 

separarii copiilor 
de parinti 

1 0 1 Nocrich 8   

66 

Prevenirea și 
combaterea 
bolilor infecto-
contagioase și 

parazitare 

21 6 27 

Hașag, 
Armeni, 
Alamor, 
Loamneș, 

Cîrțișoara, 
Tălmăcel, 
Dealu 
Frumos, 
Merghindeal, 
Gura Rîului, 
Nocrich, 

Laslea, 
Mălîncrav, 
Arpasu de 
Sus, Sibiu, 
Hosman, 
Giacaș, Alma, 

Smig, 
Dumbrăveni, 
Cîrța, 
Cîrțișoara, 
Săliște, Sacel, 
Mag , Amnas , 
Vale, Sibiel 

4560   

67 
Prevenirea și 
combaterea 
bolilor parazitare 

14 3 15 

Blăjel, Arpașu 
de Jos, Sacel, 
Mag, Amnas , 
Vale, Sibiel, 
Racovița, 
Săliște, 

Talmaciu, 
Mag, Sacel, 
Atel, 
Dumbraveni, 
Arpasu de 
Sus,  

8222   

68 

Prevenirea și 
combaterea 
violenței 
domestice 

2 0 2 
Fofeldea, 
Avrig 

10   

69 
Prevenirea și 
managementul 
bolilor cronice 

1 0 1 Arpasu de Sus 2   

70 
Prevenirea 
violentei 
domestice 

1 1 1 Floresti 2   

71 
Prim ajutor in 
cazul luxațiilor și 
entorselor 

1 0 1 Alma 15   

72 
Primul ajutor in 
cazul entorselor și 
luxatiilor 

1 0 2 Alma, Smig 148   
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Inter 
venția  

IEC nr 

Denumirea 
Nr. AMC 

implicate 

Nr. MS 
implicați 

Nr. 
comunități 
acoperite 

cu 

intervenția 

IEC 

Enumerare 
comunități: 

Nr. 
beneficiari 

din 
comunitățile 

acoperite 

Materiale IEC 
utilizate (nr. 

și tip) 

73 
Profilaxia 

hepatitei virale A 
1 1 1 Mălîncrav 40   

74 
Promovarea 

alăptării la sân 
5 3 4 

Nocrich, 
Hosman, 
Dealu 
Frumos, 
Dumbrăveni 

96   

75 

Promovarea 

sanatatii in aer 
liber 

1 0 1 Medias 35   

76 
Riscurile 
automedicației cu 
antibiotice 

2 2 1 Dumbrăveni 40   

77 

Rolul alimentatiei 

și a apei potabile 
în păstrarea 
sănătății 

6 2 3 
Săliște, 
Alamor, Sibiu 

134   

78 
Rujeola , 
importanta 
vaccinarii 

2 1 1 Laslea 20   

79 
Sanatate prin 
miscare in natura 

4 0 2 Alma, Săliște 660   

80 
Sanatatea 
corpului, 
sanatatea mintii 

1 1 1 Sibiu 58   

81 
Sănătatea femeii 
gravide 

1 0 1 Loamneș 5   

82 

Solutii pentru 
imbunatatirea 
incluziunii scolare 
și sociale a 
copiilor 

1 0 1 Arpasu de Jos 2   

      40836  

Direcția de acțiune 2.2: Creșterea prevalenței utilizării planificării familiale, în 

special în rândul tinerelor, și implementarea de intervenții adresate sănătății 
femeii și copilului 

 
Măsura: 2.2.1. Informarea și consilierea femeilor și fetelor rome privind sănătatea 
reproducerii, riscurile asociate mariajelor timpurii, sănătatea mamei și copilului, 
prevenirea și combaterea violenței domestice și a traficului de persoane 

Alte instituții implicate în realizare: ANR, CJ, medici de familie, medici specialiști 

în planificare familială, APL, ONG 
 

 Susținerea asistenței medicale primare - Dezvoltarea medicinei de familie prin 
participarea medicilor de familie la Programul Național de Sănătate a Femeii și 
Copilului, cu impact în sănătatea publică: 

- Număr de copii beneficiari de lapte praf = 669 copii (CNP unic), cantitatea 
distribuită = 3428,4 kg  lapte praf. 

Rezultate așteptate: Creșterea numărului de persoane informate și consiliate 

 
Măsura 2.2.2. Extinderea gradului de acoperire teritorială (și populațională) cu 
măsuri de contracepție gratuite 
Alte instituții implicate în realizare: CJAS, medici de familie, medici specialiști în 

planificare familială, CJ, APL, ANR, ONG 

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

4233 

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

100% 

*Observații: Datele completate în tabelul de mai sus sunt valabile numai pentru 
beneficiarii romi de servicii de asistență medicală comunitară. 
Rezultate așteptate: Servicii de planificare familială și măsuri de contracepție 

gratuite disponibile 
 
Măsura 2.2.3. Identificarea priorităților în domeniul asistenței medicale a mamei și 
copilului și propunerea de măsuri adaptate pentru rezolvarea problemelor 
identificate 

Alte instituții implicate în realizare: CJ, medici de familie, unități sanitare, APL, 

ANR, ONG 

Indicatori de performanță  
a. Nr. participări la Comisiile de Protecția Copilului NA 

- Nr dosare copii cu handicap  NA 

- Nr dosare copii cu aflați cu măsură de protecție conform Legii 272/2004 NA 

b. Nr. propuneri măsuri adaptate pentru rezolvarea problemelor identificate NA 

Rezultate așteptate: Măsuri adaptate pentru rezolvarea problemelor identificate în 

domeniul asistenței medicale a mamei și copilului 
 
Măsura 2.2.4. Creșterea capacității personalului din rețeaua comunitară în domeniul 
sănătății reproducerii, sănătății mamei și copilului 

Alte instituții implicate în realizare: CJ, medici de familie, specialiști în planificare 

familială, unități sanitare, formatori acreditați CNFPA, APL, ANR, ONG 
a. Număr furnizori de servicii de bază comunitare instruiți și/sau formați în 

domeniul sănătății reproducerii, sănătății mamei și copilului 
80 

b. Pondere (%) furnizori de servicii de bază comunitare instruiți și/sau formați în 
domeniul sănătății reproducerii, sănătății mamei și copilului 

100% 

 

Rezultate așteptate: Creșterea numărului de furnizori de servicii de bază 

comunitare instruiți și/sau formați în domeniul sănătății reproducerii, sănătății 
mamei și copilului 
 
Obiectiv 3. Creșterea capacității instituționale a autorităților publice locale în 
procesul de identificare a nevoilor de sănătate, dezvoltare și implementare a 
programelor/intervențiilor de sănătate adresate comunităților de romi 

 
Măsura 3.1. Identificarea/ cartografierea nevoilor medico-sociale ale populației cu 
risc atât în mediul urban, cât și în mediul rural 

Alte instituții implicate în realizare: CJ, APL, ANR, ONG 

Indicatori de performanță: Nr. populație vulnerabilă pe total județ și pe furnizor 

de servicii comunitare integrate 
a. Total populație vulnerabilă 83801 

b. Număr mediu populație vulnerabilă pe 1 furnizor 
de servicii comunitare integrate (activ în perioada 
raportată) 

1048 

 
Rezultate așteptate: Creșterea numărului de populație vulnerabilă din județul Sibiu 

beneficiară de servicii comunitare integrate 
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Măsura 3.2. Acordarea de consultanță și asistență tehnică la elaborarea de planuri 
locale de sănătate adaptate specificului fiecărei comunități 
Alte instituții implicate în realizare: CJ, APL, ANR, ONG 

 
Unități administrativ-teritoriale cu personal comunitar cu care se colaborează = 43 
reprezentând un procent de 67,19% din totalul unităților administrativ-teritoriale 
ale județului Sibiu. Cele 43 autorități ale administrației publice locale care au 
angajat personal comunitar sunt: Agnita, Alma, Alțîna, Apoldu de Jos, Arpașu de Jos, 
Ațel, Avrig, Blăjel, Brădeni, Bruiu, Cîrțișoara, Chirpăr, Cîrta, Dîrlos, Dumbrăveni, 
Gura Rîului, Hoghilag, Jina, Laslea, Loamneș, Mediaș, Merghindeal, Miercurea 
Sibiului, Mihăileni, Moșna, Nocrich, Ocna Sibiului, Păuca, Porumbacu de Jos, 
Racovița, Rășinari, Roșia, Râu Sadului, Săliște, Șeica Mare, Șelimbăr, Sibiu, Șura 
Mică, Tălmaciu, Tîrnava, Turnu Roșu, Valea Viilor, Vurpăr.   
 
Indicatori de performanță:  

a. Nr. total autorități ale administrației publice locale din județul Sibiu 64 

b. Nr. autorități ale administrației publice locale cu care se 
colaborează 

43 

c. Pondere (%) autorități ale administrației publice locale cu care se 
colaborează  

67,19% 

 

Rezultate așteptate: Planuri locale elaborate conform standardelor naționale 

 
 
Măsura 3.3. Furnizarea de asistență tehnică pentru implementarea planurilor de 
sănătate 
Alte instituții implicate în realizare: CJ, APL, ANR, ONG 

Indicatori de performanță: Nr. autorități ale administrației publice locale care 

implementează planurile de sănătate realizate conform standardului MS 
a. Număr planuri locale realizate conform standardului MS NA 

b. Număr planuri județene realizate conform standardului MS NA 

c. Număr planuri regionale realizate conform standardului MS NA 

 
Rezultate așteptate: Realizarea/ implementarea măsurilor planurilor de sănătate 

locale de servicii de sănătate 

Măsura 3.4. Colaborarea la realizarea de studii cercetare județene privind 
sănătatea romilor 

Alte instituții implicate în realizare: CJ, APL, ANR, ONG 

Indicatori de performanță: Studii județene de cercetare privind sănătatea romilor 

din județul Sibiu (2016, 2018, 2020) 
 
 
Rezultate așteptate: 

a. Instrumente standardizate de analiză, colectare date, 
planificare 

În lucru 

b. Rapoarte de cercetare privind sănătatea romilor În lucru 

 
 
Obiectiv 4. Prevenirea discriminării cetățenilor români aparținând minorității 
rome care accesează serviciile de sănătate 
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Măsura 4.1. Promovarea educației pentru nediscriminarea grupurilor vulnerabile în 
școlile postliceale sanitare cu care se colaborează din județul Sibiu 
Alte instituții implicate în realizare: ANR, școli postliceale sanitare, furnizori de 

programe de formare, CJ, APL, ONG, Instituția Prefectului – Județul Sibiu - Grup 
județean de lucru mixt pentru romi 

Indicatori de performanță: Nr. instituții de învățământ postliceal sanitar care au în 

curriculum noțiuni de educație pentru nediscriminarea grupurilor vulnerabile 
Instituții de învățământ medical care au în curriculum cursuri de formare 

a. Număr NA 

b. Pondere NA 

Rezultate așteptate: Educația pentru nediscriminarea grupurilor vulnerabile este 

inclusă în în învățământul postliceal sanitar 
 
Măsura 4.2. Susținerea programului de formare al furnizorilor de servicii de bază 
integrate la nivel comunitar și introducerii conceptului de antidiscriminare 

Alte instituții implicate în realizare: ANR, furnizori de programe de formare, CJ, 

APL, ONG, Instituția Prefectului – Județul Sibiu - Grup județean de lucru mixt pentru 
romi 

Indicatori de performanță:  
a. Nr. anual de cursanți NA 

b. Nr. beneficiari informați/ consiliați NA 

c. Pondere (%) beneficiari informați/ consiliați NA 

Rezultate așteptate: Furnizorii de servicii comunitare sunt formați în prevenirea/ 

combaterea discriminării pacienților romi 
Măsura 4.3. Centralizarea și comunicarea cazurilor de discriminare a pacienților 
romi care accesează serviciile de sănătate 

Alte instituții implicate în realizare: ANR, CJ, APL, ONG, Instituția Prefectului – 

Județul Sibiu - Grup județean de lucru mixt pentru romi 

Indicatori de performanță: Nr. cazuri de discriminare comunicate 
Cazuri de discriminare comunicate/analizate/rezolvate 0 

a. Număr cazuri de discriminare comunicate 0 

b. Număr cazuri de discriminare analizate 0 

c. Număr cazuri de discriminare rezolvate 0 

Cazuri instrumentate anual/Nr. de cazuri raportate 0 

Rapoarte anuale de monitorizare și evaluare 0 

Număr cazuri analizate de Colegiul Medicilor, raportate anual în fiecare județ de 
observatorii incluși în comisiile de etică ale colegiilor medicilor județene 

0 

 

Rezultate așteptate: Monitorizare și comunicare a cazurilor de discriminare. 

 
 

II. EDUCAȚIE 
 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SIBIU 
 

II.1 Obiective ale Inspectoratului Școlar Județean Sibiu. Indicatori de realizare: 
O1 - Formarea colectivelor claselor de elevi având ca principiu nediscriminarea etnică a 
copiilor rromi 

O2 - Stimularea participării la educație a copiilor și tinerilor rromi, în special a celor 
proveniți din mediile socio-familiale cele mai defavorizate 
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O3 - Creșterea calității resurselor umane ale sistemului de învățământ, în scopul creării 
unui mediu educațional incluziv pentru elevii rromi 

O4 - Îmbunătățirea dotării cu materiale educaționale și a infrastructurii școlare a 
unităților de învățământ cu copii și elevi rromi 
O5 - Desfășurarea unor proiecte educaționale cu finanțare din fonduri structurale și 
guvernamentale 
 
 

Nr. 
Crt. Acțiunea Responsabili 

Rezultate  

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

rromi 

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

- Directori  și 
diriginți unit. 
școlare; 
mediatori școlari 

- Inspector pentru 
romi 

Peste 360 de clase (inclusiv 
cele de început de ciclu) 
formate din elevi romi și 
neromi 

2 Reactualizarea planurilor de dezvoltare 
instituțională astfel încât acestea să 
includă elemente de educație 
incluzivă/interculturală 

- Directori unit. 
școlare 

- Inspector pentru 
romi 

  

135 de planuri de 
dezvoltare instituțională 
care includ elemente de 
educație incluzivă / 
interculturală 

3 Realizarea unei oferte educaționale 
atractive pentru elevii romi și neromi 
din unitățile școlare cu număr mare de 
elevi romi 

- Directori unități 
școlare 

- Inspector pentru 
romi 

- Cadre didactice 
care predau la 
elevi rromi 

 

48 de discipline opționale 
cu elemente de 
interculturalitate propuse 
pentru a fi incluse în CDȘ în 
anul școlar 2019-2020. 
studiul istoriei și tradițiilor 
rromilor într-o unitate 
școlară 

Stimularea participării la educație a copiilor și tinerilor rromi, în special a celor proveniți din 

mediile socio-familiale cele mai defavorizate 

4 Elaborarea unor planuri de stimulare a 
participării școlare și reducere a 
abandonului școlar în rândul populației 
de rromi 

- Directori unit. 
școlare 

- Inspector pentru 
romi 

- Mediatori școlari 
 

Realizarea activităților 
cuprinse în planurile de 
stimulare a participării 
școlare și reducere a 
abandonului școlar în 
rândul populației de romi, 
în peste 40 de unități de 
învățământ 

5 Realizarea la nivelul unităților școlare, a 
proiectelor și planurilor anuale de 
pregătire suplimentară a elevilor rromi 
pentru reducerea eșecului școlar și 
promovarea examenelor de absolvire 

- Directori unit. 
școlare 

- Inspector pentru 
romi 

- Mediatori școlari 

Implementarea planurilor 
anuale de pregătire 
suplimentară a elevilor 
rromi pentru reducerea 
eșecului școlar și 
promovarea examenelor 
de absolvire, în peste 40 
de unități școlare. 

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

- Comisie 
Județeană de 
Admitere  

-8 elevi rromi înscriși 
pentru admiterea în cls. a 
IX-a, pe locuri speciale, 
pentru anul școlar 
2017/2018 și 10 elevi 
pentru anul școlar 2019-
2020 
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7 Organizarea și funcționarea unor clase 
de recuperare școlară (de tip „A doua 
șansă”, frecvență redusă, etc.) 

- C. A. I.Ș.J. Sibiu 
- Directori unități 

școlare 

-11 grupe/clase de 
recuperare școlară, 
realizate (tip „A doua 
șansă” și frecvență redusă); 

8 Organizarea unor acțiuni de informare și 
conștientizare a  părinților, privind 
importanța educației în dezvoltarea și 
inserția socială a fiecărui individ 

- Directori  și 
diriginți unit. 
școlare; 
mediatori școlari 

- Inspector pentru 
romi 

- Membrii O.N.G. 

24 de acțiuni desfășurate 
pentru informarea și 
conștientizarea  
părinților, în școli cu elevi 
romi 

9 Organizarea de activități 

școlare/extrașcolare care să promoveze 
specificul cultural al etniei rrome și 
interculturalitatea 

- Directori unit. 

școlare 
- Inspector pentru 

romi 
- Președinte 

O.N.G. 

12 activități școlare și 

extrașcolare desfășurate 
în unitățile de învățământ 
din județul Sibiu 

10 Continuarea desfășurării programelor 
remediale (inclusiv în anumite unități 
școlare pilot din cadrul Proiectului 
Phare /2003/005-551.01.02/21) și prin 
alte proiecte de finanțare 

- Consilieri C.J.  
- Inspector pentru 

romi 
- Directori unit. 

școlare 
- Primari localități 

pilot 
- M.E.C. 

Activități remediale 
desfășurate în unități 
școlare cu elevi romi prin 
proiectul POCU EDUCAT 
(Școala Gimnazială 
Nocrich, Școala Gimnazială 
”Aviator Ioan Sava” Alțâna, 
Școala Gimnazială Chirpăr, 
Școala Gimnazială Vurpăr), 
precum și alte două 
proiecte POCU 
implementate la Liceul 
Tehnologic ”Ilie Măcelariu” 
Miercurea Sibiului și Liceu 
Tehnologic ”Stănescu 
Valerian” Târnava. 
”Un parteneriat pentru 

incluziunea economico-
socială a comunității 
marginalizate Târnava”, 
inițiator -  Fundația 
”Centrul European de 
Integrare a Romilor” Sibiu, 
perioada 18.02.2018 - 
30.04.2021, grup țintă - 200 
elevi școlari și preșcolari și 
părinții acestora – se 
desfășoară la Liceul 
Tehnologic ”Stănescu 
Valerian” Târnava.    
”Dezvoltare integrată în 
comunitatea marginalizată 
din Miercurea Sibiului”, 
inițiator - Asociația 
”Fortunatis”, perioada  
februarie 2018 – februarie 
2021, grup țintă – 300 elevi 
și părinții acestora – se 
desfășoară la Liceul 
Tehnologic ”Ilie Măcelariu” 
Miercurea Sibiului. 
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Creșterea calității resurselor umane ale sistemului de învățământ, în scopul realizării unui 
mediu educațional incluziv pentru elevii rromi 

11 Desfășurarea unor programe de formare 
continuă a cadrelor didactice în 
domeniul educației 
interculturale/incluzive 

- Director C.C.D. 
Sibiu 

- Formatori (Ed. 
Incl – Phare) 

- Inspector pentru 

romi 
- Metodiști  

Peste 150 de cadre 
didactice formate în 
domeniul educației 
interculturale/incluzive 
prin proiectele POCU 

EDUCAT, EDICA și INTESPO 

12 Asigurarea de module de formare pentru 
managerii școlari, în domeniul educației 
interculturale/incluzive 

- Director C.C.D. 
Sibiu 

- Inspector pentru 
romi 
 

12 manageri școlari formați 
în domeniul educației 
interculturale/incluzive 
prin proiectele POCU 
EDUCAT, EDICA și INTESPO 

13 Funcționarea/dezvoltarea în 
CJRAE/școlile cu elevi rromi a rețelei 
mediatorilor școlari care să faciliteze 
relația școlii cu comunitatea în 
probleme legate de abandon, 
neșcolarizare și risc de eșec școlar 

- Director 
C.J.R.A.E.. Sibiu 

- Inspector pentru 
romi 

- Directori unități 
școlare 

-10 mediatori școlari care 
își desfășoară activitatea, 
conform atribuțiilor 
specifice 
 
 

 
Îmbunătățirea dotării cu materiale educaționale și a infrastructurii școlare a unităților de 
învățământ cu copii și elevi rromi 

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

- M.E.C. 
- Inspector Școlar 

General Adjunct 
- Inspector pentru 

romi 
- Directori unități 

școlare 
- O.N.G.-uri 

 Rechizite și sprijin 
material acordate elevilor; 
Din fonduri alocate de MEC 
s-au derulat următoarele 
programe: 
- Program „Euro 200” 

(achiziționarea unui 
calculator): peste 150 
elevi; 
- Program „Rechizite 
școlare”: pentru 
aproximativ 3850 de 
copii/elevi romi 
- Program „Bani de liceu”: 
pentru 159 elevi 
 

15 Reabilitarea sau construcția de noi 
spații de învățământ în localitățile cu 
populație de etnie romă 

- Inspector Școlar 
General Adjunct 

- Autorități locale 
- Directori unități 

școlare 

Spații de învățământ 
reabilitate sau nou 
construite (ex.: Școala 
Gimnazială Șura Mică și 

începerea reabilitării 
corpului de clădire unde 
se află clasele primare la 
Școala Gimnazială 
Nocrich) 

16 
 

 

Continuarea programelor de dotare a 
școlilor multietnice cu materiale 
educaționale 

- M.E.C. 
- Directori unități 

școlare 
- Inspector pentru 

romi 

Materiale educaționale 
alocate în special pentru 
clasa pregătitoare în peste 
40 de unități școlare cu 
elevi romi 
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CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 
SIBIU 

 
 

 

Nr
. 

crt 

Obiective Acțiuni Indicatori de 
realizare 

Responsab
il 

Termen 
de 

realizar
e 

Buget 
/Surse 

de 
finanțar

e 

Stadiu de 
implementar

e 

1. Cresterea ratei 
de participare la 

educatie si 
prevenirea 

comportamentel
or de parasire 

timpurie a școlii, 
prin atragerea si 
orientarea spre 

scoala, 
reducerea 

absenteismului, 
abandonului si 

cresterea 
motivatiei 

pentru invatare 

- Analiza 
problematicii 

participarii scolare si 
a absenteismului in 
sistemul de educatie 
judetean si 
realizarea de 
strategii/programe / 
interventii 

psihopedagogice, in 
vederea realizarii 
planurilor de actiune 
pentru reducerea 
absenteismului la 
unitatilor de 

invatamant 

- 4  parteneriate / 
protocoale  

- 7 programe 
/proiecte(287 
elevi implicati) 

 

CJRAE 
Coordonato

r mediatori 
școlari 

Mediatori 
școlari 

 

Pe 
parcursu

l anului 
scolar 
2018 - 
2019 

Surse 
proprii 

 

Implementat 

  - Cresterea 
motivatiei in 
invatare a elevilor, 
testarea initiala a 
interesului fata de 
scoala si derularea 

de activitati de 
consiliere vizand 
dezvoltarea 
personala, cresterea 
stimei de sine si 
orientarea spre un 

scop. 

 - 533 elevi 
consiliați 
individual 
- 711 elevi 
consiliați în grup 
 

CJRAE 
Coordonato
r mediatori 

școlari 
Mediatori 

școlari 

 

2018 - 
2019 

Surse 
proprii 
 

Implementat 

  - Integrarea copiilor 
cu nevoi speciale si 
din grupuri 
vulnerabile in 
invatamantul special 

sau de masa. 

- 447orientari 
scolare 
- 447 dosare 
evaluate 
 

- CJRAE - 
Serviciul 
SEOSP din 
cadrul 
CJRAE 

Sibiu 

Pe 
parcursu
l anului 
scolar 
2018 - 

2019 

Surse 
proprii 
 

Implementat 

  - Elaborarea unor 
proiecte care vizeaza 
actiuni pentru 
prevenirea si 
diminuarea 
fenomenului de 

parasire timpurie a 
scolii; 

- 33 proiecte 
/programe 
derulate 

CJRAE 
Coordonato
r mediatori 

școlari 
Mediatori 

școlari 

Pe 
parcursu
l anului 
scolar 
2018 - 
2019 

Surse 
proprii 
Surse 
locale 

Implementat 

  - Dezvoltarea 
parteneriatelor 
scoala - comunitate, 
in scopul eliminarii 

abandonului scolar 
din invatamantul 
obligatoriu si al 
ridicarii ratei de 
participare la 
educatie a tinerilor  
 

- 5 parteneriate 
derulate în 
colaborare cu 
ONG-uri:   

ONG ARAPAMESU, 
Sibu 
 Asociatia totul 
pentru 
comunitate,  
OvidiuRO, 
Asociatia Elijah 

CJRAE 
Coordonato
r mediatori 

școlari 

Mediatori 
școlari 

 

Pe 
parcursu
l anului 
scolar 

2018 - 
2019 

Surse 
proprii 
Surse 
locale 

Implementat 
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5 protocoale de 

colaborare cu 
mediatori sanitari 
si medici de 
familie 

  - Consilierea și 
îndrumarea familiilor 
de români 

aparținând 
minorității rome în 
vederea înscrierii 
copiilor la 
școală/frecventării și 
finalizării cursurilor 

școlare. 

533 elevi vizitati și 
243 consiliați 

CJRAE 
Coordonato
r mediatori 

școlari 
Mediatori 

școlari 
 

Pe 
parcursu
l anului 

scolar 
2018 - 
2019 

Surse 
proprii 
Surse 

locale 

Implementat 

  Campanii de 
informare a 
diferitelor categorii 
de beneficiari cu 
privire la serviciile 

de asistență 
psihopedagogică 
disponibile în școli și 
grădinițe. 

2  campanii de 
informare 
608 persoane 
informate 
 

CJRAE 
Coordonato
r mediatori 

școlari 
Mediatori 

școlari 

Pe 
parcursu
l anului 
scolar 
2018 - 

2019 

Surse 
proprii 
Surse 
locale 

Implementat 

2. Reducerea 
decalajului de 
acumulare 

educationala si 
de participare 
scolara la toate 
nivelurile intre 
cetatenii romani 
apartinand 

monoritatii rome 
si restul 
populatiei 

- Campanii de 
promovare a 
importantei 

educatiei prescolare, 
gimnaziale, liceale și  
de prevenire a 
absenteismului si 
abandonului scolar; 

135  Protocoale de 
colaborare cu 
profesori-diriginti, 

invatatori,educato
ri   
1319 elevi si 628 
de parinti 
implicati in 
activitati 

CJRAE 
Coordonato
r mediatori 

școlari 
Mediatori 

școlari 
 

Pe 
parcursu
l anului 

scolar 
2018 - 
2019 

Surse 
proprii 
Surse 

locale 

Implementat 

3. Cresterea 
gradului de 
implicare-
specializare / 

formare  a 
categoriilor de 
profesioniști care 
participă la 
educația elevilor  
români 

apartinand 
monoritatii rome 

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

interculturale; 
 

- 0 curs 
- 0 participanți 

CJRAE 
Coordonato
r mediatori 

școlari 

Mediatori 
școlari 

 

Pe 
parcursu
l anului 
scolar 

2018 - 
2019 

Surse 
externe 

 
În curs de 
implementar
e 

 

  Organizarea 
cursurilor de 
formare/perfecționa
re a mediatorilor 

școlari. Angajarea 
mediatorilor școlari 
în școlile în care 
învață un număr 
semnificativ de elevi 
romi. 

- 3 mediatori 
școlari care au 
participat la 2 
cursuri, 3 

conferinte 
 
 
 

CJRAE 
Coordonato
r mediatori 

școlari 

Mediatori 
școlari 

 

Pe 
parcursu
l anului 
scolar 

2018 - 
2019 

ISJ 
CJ 
CJRAE 

Implementat 

  - Campanii de 

combatere si 
prevenire a 
discriminarii in scoli 
si medierea 
conflictelor aparute 
in sistemul 

educational, cu 
implicarea elevilor 
sau a parintilor 
români aparținând 
minorității rome. 

1 campanii 

derulate 
 

CJRAE 

Coordonato
r mediatori 

școlari 
Mediatori 

școlari 
 

Pe 

parcursu
l anului 
scolar 
2018 - 
2019 

Surse 

proprii 
Surse 
locale 

Implementat 

4. Promovarea 
educatie 

incluzive 

- Stimularea 
unitatilor de 

invatamant în 
sprijinirea si 
incurajarea 

- 216  
CERTIFICATE în 

ÎNV DE MASĂ. 

CJRAE 
Coordonato

r mediatori 
școlari 

Pe 
parcursu

l anului 
scolar 

Surse 
proprii 

 

Implementat 
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III. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 
 
 
 

1. Obiectivele generale ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de 

Muncă Sibiu 

 

 

1.1 Stimularea ocupării forței de muncă și  creșterea gradului de 

ocupare a forței de muncă; 

1.2 Prevenirea șomajului; 

1.3 Participarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la 

serviciile de formare profesională;  

1.4 Asigurarea egalități i  de șanse pe piața internă a forței de muncă și 

combaterea oricăror forme de discriminare pe pia ța muncii; 

1.5 Accesarea măsurilor active în vederea creșterii șanselor de ocupare 

a persoanelor cu risc de marginalizare socială;  

1.6 Protecția persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru 

șomaj; 

1.7 Facilitarea liberei circulații a lucrătorilor în statele membre ale 

dezvoltarii personale 

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

de sanse 

Mediatori 

școlari 
 

2018 - 

2019 

5. Cultivarea si 
dezvoltarea 
identitatii etno-
culturale a  
cetățenilor 

români 
aparținând 
minorității rome 
prin educatie in 
concordanta cu 
legislatia 

nationala si cea a 
UE 

- Dezvoltarea 
activitatilor de 
consiliere si 
orientare, cu 
continut specific, 

adaptat pentru copiii 
apartinand grupurilor 
dezavantajate; 
 

- 220 activități de 
consiliere  
derulate 

CJRAE 
Coordonato
r mediatori 

școlari 
Mediatori 

școlari 
 

Pe 
parcursu
l anului 
scolar 
2018 - 

2019 

Surse 
proprii 
 

Implementat 

6. Informare / 
diseminare 
referitor la 
accesul 
nediscriminator 

la educatie 

- Activitati ce 
vizeaza educatia 
interetnica si 
toleranta interetnica 
- Consiliere si 

orientare scolara 
prin cabinetele 
psihopedagogice 

- 5 activitati 
 
 
- 320 elevi 
consiliați  

CJRAE 
Coordonato
r mediatori 

școlari 
Mediatori 

școlari 

Pe 
parcursu
l anului 
scolar 
2018 - 

2019 

Surse 
proprii 
 

Implementat 

7. Campanii de 
promovare a a 
unui stil de viață 

sănătos și de 
prevenire a 
comportamentel
or de risc 

-Activitati ce vizeaza 
educatia pentru 
sănătate, prevenirea 

și reducerea 
violenței în mediul 
școlar, prevenirea 
consumului de 
droguri 

25  activități 
17 proiecte 
/programe 

derulate 

CJRAE 
Coordonato
r mediatori 

școlari 
Mediatori 

școlarI 

Pe 
parcursu
l anului 

scolar 
2018 - 
2019 

Surse 
proprii 
Surse 

locale 
 
 

Implementat 
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Uniunii Europene și în statele semnatare ale Acordului privind Spa țiul 

Economic European, precum și în alte state cu care România a încheiat 

tratate, acorduri, convenții  și înțelegeri; 

1.8  Sprijinirea cetățenilor români în vederea încadrării în muncă în 
statele cu care România nu are încheiate acorduri bilaterale în domeniul 
forței de muncă. 
 
 

2. Obiectivele specifice ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Sibiu pentru anul 2019 

 

2.1 Creșterea gradului de ocupare și a competențelor profesionale ale 

persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe pia ța internă a muncii;  

2.2 Facilitarea accesului persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe 

piața muncii din străinătate;  

2.3. Creșterea calități i serviciilor oferite de serviciul public de ocupare 

și  a competențelor profesionale ale angajați lor din Agenția Județeană 

pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu ;  

2.4 Creșterea gradului de vizib ilitate al Agenț iei Județene pentru 

Ocuparea Forțej de Muncă Sibiu;  

2.5. întărirea colaborării interinstitu ționale la nivel județean. 

Măsurile implementate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și  stimularea 

ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și 

ale Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, 

în vederea integrării pe piața muncii a categoriilor vulnerabile, inclusiv 

a cetățenilor români aparținând minorității rome, cuprinse în 

programele de formare profesională și  de ocupare a forței de muncă, 

conduc la formularea următoarelor direc ți i  de acțiune: 

1. asigurarea informării privind piața muncii și punerea în 

contact a șomerilor romi cu angajatorii:  

a)  servicii gratuite de informare și consiliere profesională a 

persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;  

b)  servicii gratuite de mediere pe locurile de muncă vacante 

sau nou- create; 

2. creșterea șanselor de ocupare a persoanelor apar ținând 

minorități i rome prin încurajarea mobilități i  geografice și  valorificarea 

capacități lor antreprenoriale: 

a)  stimularea mobilități i forței de muncă prin acordarea de 

prime de încadrare sau instalare, după caz;  

b)  acordarea gratuită de servicii de consultanță și  asistență 

pentru începerea unei activități  independente sau inițierea unei 

afaceri, în scopul creșterii gradului de ocupare prin înființarea 

propriei afaceri; 

3. stimularea încadrării șomerilor indemnizați înainte de expirarea 
perioadei de acordare a indemnizației de șomaj prin completarea 
veniturilor salariate;  

4. dezvoltarea și certificarea competențelor profesionale: 

a)  organizarea de cursuri de formare profesională pentru persoanele 
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aflate în căutarea unui loc de muncă;  

b)  servicii gratuite de evaluare și  certificare de competențe 

dobândite în sistem informai și non-formal; 

c)  cuprinderea în programe de ucenicie la locul de muncă;  

5. stimularea angajatorilor care încadrează persoane 

aparținând unor categorii defavorizate pe pia ța muncii prin 

acordarea de subvenți i; 

6. acordarea de sprijin financiar pentru înfiin țarea/dezvoltarea unor 

noi afaceri: sprijin financiar nerambursabil, precum și  de servicii de 

consultanță, mentorat și  asistență pentru începerea unei activități 

independente sau inițierea unei afaceri, în scopul creșterii gradului de 

ocupare; 

7. acordarea de acompaniament personalizat tinerilor romi cu risc 

de marginalizare socială prin încheierea de contracte de solidaritate și 

oferirea de servicii specifice.  

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 

 
Nr ACTIVITATEA SURSĂ DE FINANȚARE INDICATORI 

1. Măsuri active de ocupare  buget asigurăr i de  
stat BAS 

Nr.  de persoane 
aparț inând minorităț i i  
rome care au accesat 
măsurile active –  874 

2. Informare ș i  consil iere 
profesională 

BAS Nr.  de persoane 
aparț inând minorităț i i  
rome informate ș i  
consil iate -  834 

3. Medierea muncii  BAS Nr.  de persoane 
aparț inând min  rome 
mediate si încadrate -90 

4. Stimularea mobil ităț i i  
forței de muncă pr in  
acordarea de pr ime de  
încadrare sau instalare  

BAS Nr.  de persoane 
aparț inând minorităț i i  
rome cărora l i s -a apl icat 
măsura -  5 

5. Formare profesională BAS Nr.  de persoane 
aparț inând minorităț i i  
rome formate în meserii 
/cal if icăr i cerute pe 
piața muncii -0  

6. Evaluare și certificare 
competențe 

BAS Nr.  de persoane 
aparț inând minorităț i i  
evaluate și certif icate în 
competențe dobândite 
nonformal-0 

7. Acordarea de subven ț i i  
angajator ilor  pentru 
încadrarea persoanelor 
aparț inând unor categorii 
dezavantajate sau cu 
acces mai greu pe pia ța  
muncii  

BAS Nr.  de persoane 
aparț inând minorităț i i  
cărora l i s-a apl icat 
măsura -0 

8. Acordarea de 
acompaniament 
personal izat t iner ilor  cu 
r isc de marginal izare 

BAS Nr.  de persoane 
aparț inând minorităț i i  
cărora l i s-a apl icat -0 
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socială pr in încheierea de 
contracte de sol idar itate 
ș i  ofer irea de servicii 
specif ice inclusiv  pr in 
acordarea de subvenț i i  
angajator ilor de inser ț ie 
care încadrează persoane 
din această categorie  

 

Programul special de ocupare a forței de muncă pentru comunități cu număr 

mare de etnici romi a dus în anul 2019 la încadrarea a 57 persoane, așa 

cum rezultă din tabelul de mai jos:  

 
Comunitate ALȚÂNA BRĂDENI IACOBENI NOCRICH 

Propus 15 15 25 15 

Realizat  13 14 11 19 

 
Accesarea măsurilor active de ocupare este esen țială pentru 
îmbunătățirea participării pe piața muncii a cetățenilor români 
aparținând minorități i rome, conform atribuțiilor conferite de lege, în 
vederea implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a 
cetățenilor români aparținând minorități i  rome. 
 
In aceleași  coordonate se încadrează și acțiunile Consiliului Județean 
Sibiu, care în contextul bugetului restrictiv din anul bugetar analizat, 
nu permite asumarea altor obiective și sarcini pe termen lung, în afara 
obiectivelor ce îi revin în calitate de partener/promoto r proiect, în 
cadrul a două proiecte. Este modul de a susține politica de incluziune 
socială a comunități lor marginalizate/defavorizate. Aceste proiecte 
duc la creșterea condiți i lor de viață în rândul acestor comunități, 
implementând, la momentul de față, în calitate de Partener, alături de 
Fundația Centrul European de Integrare a Romilor Sibiu, în calitate de 
Lider, proiectul "Un parteneriat pentru incluziunea economico -socială 
a comunității marginalizate Tîrnava", finanțat prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020, Fondul Social European.  
 
Obiectivul general al proiectului vizează combaterea șomajului și  a 
inactivității în rândul șomerilor și al persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă din mediul rural, prin măsuri integrate de ocupare, 
locuire, educație, formare profesională, sănătate și  asistență socială, 
de care vor beneficia 570 de persoane de etnie romă, respectiv grupul 
țintă al proiectului. În concordanță cu obiectivele stabilite în Strategia 
guvernamentală pentru romi, Anexa 2,  aprobată prin H.G. 18/2015, 
menționăm rezultatele obținute în cadrul proiectului menționat mai sus 
și anume: 563 persoane selectate în grupul țintă, 90 de persoane 
certificate ca antreprenor, 75 de persoane certificate în meseriile de 
tranșator, agent de pază și manichiură-pedichiură, 15/30 persoane 
vârstnice beneficiare, lunar, de pachete alimentare, kituri igienico -
sanitare distribuite în 120 de gospodării, peste 150 de copii au 
beneficiat de Programul Școală după Școală, 12 work-shopuri organizate 
în comunitate, pentru  dezvoltarea sentimentului de cetă țean activ și 
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pentru întărirea gradului de coeziune cetățenească.  
 
Respectând  direcția, pentru reducerea disparități lor sociale și a 
combaterii fenomenului discriminării, în data de 30.01.2020, Jude țul 
Sibiu, în calitate de Promotor de Proiect, a depus, în cadrul Programului 
Dezvoltare locală, Reducerea sărăciei și  Creșterea incluziunii romilor, 
Apelul de proiecte: Creșterea incluziunii și  abilitarea romilor, 
Granturile SEE 2014-2021,  spre aprobare și finanțare, proiectul 
Abilitarea și acordarea de servicii sociale integrate comunită ți lor de 
romi din Regiunea Centru. Proiectul se adresează comunită ț i lor de romi 
din zona de Nord și  Nord-Est a Județului Sibiu și se află în prezent, în 
faza de evaluare administrativă 
 
 

IV.  CULTURA 
 
Pentru păstrarea tradi ției culturale, se desfășoară în municipiul Sibiu 
festivalul de poezie "Romaii Poesia", ajuns la a treia ediție. 
 
Asociația ELIJAH și-a stabilit drept obiectiv atenuarea nevoilor 
familiilor de etnie romă din satele Cașolț, Hosman, Nou, Nocrich și 
Ț ichinideal, ajutându-i să-și construiască pe cont propriu o viață 
independentă.   
ELIJAH desfășoară proiecte în domeniile social, educație, formare și 
muncă. 
În acest context se desfășoară anual, prin grija proiectului   ȘCOALA DE 
MUZICĂ, evenimentul cultural DANSUL CORBILOR, dedicat Sfântului Ilie. 
În 2019, DANSUL CORBILOR s-a desfășurat împreună cu Ron Alvares și 
peste o mie de participanți, având ca tematică întâlnirea etniilor și  a 
continentelor. 
Ron Alvarez, dirijor venezuelean și  antrenor internațional al metodei 
„El Sistema”, împreună cu 125 de copii și  tineri ai Școlilor de Muzică 
Elijah, este câștigătorul premiului „Global Teacher” și  a lucrat la 
repertoriul Festivalului Dansul Corbi lor,a VIII-a ediție. 

 

De opt ani, copii și tineri de pe toată Valea Hârtibaciului, descoperă 

tainele instrumentelor muzicale, învață să danseze și să cânte, iar la 

finalul fiecărui an de studiu aceștia se prezintă pe scenă  într-un festival 

care deja a devenit tradi ție pentru comunitățile din această zonă.  

 

Este vorba despre copii în care nimeni nu vedea niciun viitor  în urmă cu 

aproape un deceniu. Munca a 30 de profesori de muzică, preoți, 

asistenți sociali a făcut ca azi, 250 de copii/tineri să fie instrumentiști 

autentici, familiarizați cu repertoriul clasic și modern național și 

internațional. Festivalul a celebrat atât performanțele tinerilor cât și 

independența lor. Azi, ei cântă la nunți, la evenimente, au terminat 

școli profesionale în Sibiu  sau sunt elevi ai Liceului de Artă. Sunt 

instrumentiști semi profesioniști, unii dintre ei adulți  independenți  și 

fericiți. 
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T inerii au învățat disciplina, noțiuni despre prejudecată și  prietenie iar 

acum indiferent de apartenența lor etnică, tinerii  se întâlnesc și cântă, 

fiind model de urmat pentru cei ce le vin din urmă . Muzica a dărâmat 

barierele interetnice, pășind pe calea ecumenismului . 

 

Fundația CENTRUL EUROPEAN DE INTEGRARE AL ROMILOR –  CEIR -  a 

organizat a treia ediție al Festivalului Gastronomic al Romilor  și  a 

inițiat proiectul "Tineri romi pentru dezvoltarea comunită ți i și  educație 

civică", cofinanțat din bugetul Consiliului Județean Sibiu.  

Promovarea păcii mondiale și a bunei conviețuiri este un proiect de 

voluntariat al acestei fundații, cu obiectivul educării copiilor și 

femeilor de etnie romă în spiritul valorilor culturale cre știne ale păcii, 

bunei vecinătăți, integrării în societate și  regulilor conviețuirii. 

Partener este Asociația Heavenly Culture, World Peace, Restoration of 

Light-HWPL din Coreea de Sud. 

 

Unitate în diversitate: dezvoltarea spiritului comunitar pentru copiii 

romi din comuna Târnava este un alt proiect al funda ției CEIR, a reunit 

26 de tineri într -o tabără de dezvoltare personală, timp de 7 zile, 

punându-se bazele unei echipe de voluntari, elevi de liceu, instructori 

animatori făcându- i  să cunoască natura, care trebuie ocrotită, 

susținând un workshop despre prevenirea consumului de droguri și 

alcool, dar și prevenirea violenței în rândul tinerilor. Activități  de 

educație pentru sănătate și  stil de viață sănătos.  

 

În cadrul Casei de Cultură  " Ilarion Cocișiu" a orașului Agnita 

funcționează Ansamblul Cununa Agnitei, un ansamblu păstrător al 

vechilor tradiții de pe Valea Hârtibaciului, copiii de etnie romă 

participând activ la acțiunile acestuia și li se cultivă talentul artistic, 

ei putând evolua pe scenă.  

 

La nivelul comunei Axente Sever s -a pus preț pe asigurarea tuturor 

condiți i lor pentru buna desfășurare a evenimentelor culturale și  sociale 

în căminele culturale din cele trei localită ți  componente ale comunei 

Axente Sever: Axente Sever, Agârbiciu și Șoala. Acestea au fost 

reabilitate și modernizate, putând găzdui evenimente organizate la 

inițiativa comunități i rome. 

 

Actul cultural începe cu formarea de la vârste fragede, astfel copiii de 

etnie romă, precum și adulți i din toate U.A.T.-urile județului au acces 

la fondul de carte al Bibliotecii Județene ASTRA și la îndrumarea 

asigurată de bibliotecari , la bibliotecile municipale, orășenești 

comunale, școlare alături de ceilalți  cititori. Centre de Documentare-

Informare CDI funcționează la nivel comunal în cadrul școlilor 

gimnaziale unde se asigură și  accesul la internet.  

Se urmărește în permanență dotarea bibliotecilor din unități le școlare 
(cu minimum 25% elevi romi) cu materiale din domeniul limbii, istoriei, 
culturii romilor, inclusiv organizarea de sec țiuni virtuale ale 
bibliotecilor cu lucrări în format pdf.  
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FOND ARHIVISTIC 

Arhivele Naționale ale României au încheiat un Protocol cu Centrul 

pentru Cultura Romilor, urmând a stabili oportunitatea extinderii 

proiectului și în plan teritorial, Serviciului Județean Sibiu fiind deschis 

unei astfel de cooperări. Serviciului Județean Sibiu al Arhivelor 

Naționale a procedat la identificarea în fondurile și colecțiile aflate în 

depozitele sale a unor informaț ii  privitoare la arta și  cultura romilor - 

Colecția de Documente medievale, Colec ția Brukenthal, Postul de 

Jandarmi Poiana Sibiului.  

În cadrul programului de scanare a documentelor medievale până la anul 

1600 au fost evidențiate date referitoare la comunitatea romă - au fost 

identificate documente din anii 1492, 1584 și 1589 care se referă la 

romii din suburbii le Sibiului, respectiv la confirmarea de către 

Sigismund Bathori a unor privilegii pentru romii din Sibiu.  
S-a dispus continuarea programului de scanare a documentelor din 
„Proiectul Medievalia" și  identificarea unor noi documente referitoare 
la romi și în perioada la care se face referire.  
 
 

V. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

 

Nr. Măsură Indicatori 

1 Identificarea nevoilor și acordarea de 
beneficii de asistență socială conform legii 
fără discriminare la nivelul tuturor unităților 
administrativ-teritoriale din județul Sibiu 

- Acordarea ajutorului pentru 

încălzirea locuinței 

- Plata t itular ilor  de venit 

minim garantat  

- Plata indemnizaț i i lor  pentru 

persoanele cu handicap 

- Acordarea aloca ț iei pentru 

susț inerea famil iei 

monoparentale 

- Acordarea alocaț iei 

complementare 

- Acordarea indemniza ț iei 

pentru creșterea copilului 

- Acordarea st imulentului de 

inserț ie  

- Acordarea alocaț iei de stat 

pentru copii  

- Distr ibuirea laptelui praf 

pentru copii,  conform Legii 

321/2001 

- Stimulent educaț ional 

- Aplicarea gratuită de ster ilete 

cu stimulent un co ș  al imentar 

în valoare de 500 lei de la 

Carrefour 
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2 Repartizarea de locuințe sociale și pentru 
tineret, persoanelor cu risc de marginalizare 
socială 

construcț ia de locuințe sociale pr in 

Agenț ia Naț ională pentru Locuințe ș i  

repartizarea acestora pr in Consil iul  

Local al  Comunei Nocr ich  

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

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

4 - Oferirea copiilor din familii defavorizate 
și/sau cu dizabilități activități variate și 
eficiente de abilitare și reabilitare în 
conformitate cu nevoile specifice 
- Subvenționarea activității centrelor  de zi 
pentru elevii de etnie romă și elevii cu risc 
de abandon școlar sau de  marginalizare 
socială 
- program Biblionet al Primăriei Merghindeal 

- Copiii de etnie romă, beneficiari ai 
serviciilor furnizate de consiliile locale, 
parohii și de ONG-uri 
 
 
- 4 centre de zi în municipiul Sibiu în care 
elevii beneficiază de subvenție in baza Legii 
nr.34/1998 
 
-72 copii și 15 adulți 

5 Program Operational: POCU: 2014-2020 
Proiect “ Dezvoltare integrată în 
comunitatea marginalizată din Miercurea 
Sibiului”  

COD PROIECT -  115001 

Program Operational: POCU: 2014-2020 
Proiect “ Dezvoltare integrată în 
comunitatea marginalizată din Miercurea 
Sibiului”  
COD PROIECT - 115001 

 
Prin Programul-pilot Locuințe sociale pentru comunitățile cu romi, construite în 
comuna Nocrich, potrivit art. 12, alin. 2 HG 1237/2008, Instituția Prefectului-Județul 
Sibiu a participat în calitate de membru în comisia de examinare a solicitărilor de 
locuințe sociale, fiind analizate conform criteriilor de ierarhizare stabilite prin 
Hotărârea Consiliului Local Nocrich nr. 18/2016 cele 7 cereri depuse și repartizate 
ultimele 2 locuințe, astfel fiind ocupate toate cele 80 construite prin acest program. 
 
Din punct de vedere locativ cetățenii de etnie romă au locuințe proprii, chiar dacă 
în multe situații posesia este fără a deține acte cu privire la proveniența acestora.  
 
Din septembrie 2019 conform Hotărârii nr.197/2019 a Consiliului Județean Sibiu s-au 
început demersurile cu privire la implementarea măsurilor necesare pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale, populate 
preponderant de cetățeni de etnie romă, Primăria Dârlos făcând parte din acest 
proiect cu două așezări informale identificate, situate în satele Curiu și Dârlos. Prin 
acest proiect se are în vedere sprijinirea cetățenilor în vederea obținerii 
documentelor necesare pentru a intra în legalitate cu imobilele deținute (respective 
curți-construcții). Locuințele sunt racordate la energie electrică, încălzirea acestora 
se face preponderant cu lemne. De la finele anului 2018 cetățenii localității Dârlos 
au avut posibilitatea de a se racorda la rețeaua de apă, astfel că și cetățenii de etnie 
romă beneficiază de apă curentă. 
 
Se menționează că, la nivelul restului de U.A.T.-uri din județ, nu au fost depuse 
cereri de repartiție locuințe și nu s-au efectuat anchete sociale în urma cărora să se 
elibereze adeverințe în vederea obținerii avizului tehnic de racordare la rețeaua 
electrică pentru persoane sau familii de etnie romă. 

VI.  ORDINE PUBLICĂ  
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Obiectivele Inspectoratului de Poliție a Județului Sibiu s-au concretizat prin 
următoarele acțiuni:  

1.  Activități  de informare și consiliere asupra ofertei educaționale 
pentru tinerii de etnie romă care doresc să urmeze Academia de 
Poliție "Alexandru Ioan Cuza" sau una dintre cele două școli de 
agenți  de poliție, "Vasile Lascăr" din Câmpina sau "Septimiu 
Mureșan" din Cluj-Napoca. Un elev de etnie rom urmează în cursul 
acestui an școlar școala de agenți  de poliție Câmpina 

2.  Serviciul de Ordine Publică în colaborare cu Compartimentul 
Analiză și Prevenirea Criminalități i  a realizat 135 planuri de 
acțiune pe linia prevenirii absenteismului școlar, fiind efectuate 
acțiuni în municipiile Sibiu și  Mediaș, orașele Agnita, Avrig, Copșa 
Mică, Dumbrăveni, Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului,  Tălmaciu, 
Secți i le 1 Poliție Rurală Șelimbăr, 2 Poliție Rurală Mediaș, 3 
Poliție Rurală Agnita, 5 Poliție Rurală Axente Sever, 6 Poliție 
Rurală Orlat; urmare a acțiunilor fiind consiliați  25 de minori de 
etnie romă aflați în situaț i i de risc de abandon școlar. 

3.  Polițiștii, împreună cu reprezentanții unităților de învățământ 
preuniversitar au efectuat deplasări la domiciliul elevilor de etnie 
romă care au absentat de la programul școlar, în scopul consilierii 
lor și a părinți lor (Poliția orașului Agnita). 

4.  Au fost organizate 47 de întâlniri în vederea promovării unui 
dialog în scopul identificării surselor de tensiune existente la 
nivelul comunități lor de romi și a reducerii victimizării 
populației, în cartiere locuite preponderent de cetățeni de etnie 
romă (municipiile Sibiu și  Mediaș, orașele Agnita, Avrig, Săliște și  
satele Ruja și  Coveș) 

5.  S-au derulat acțiuni de patrulare în zonele populate preponderent 
de etnici romi în orașele Avrig, Cisnădie și Săliște 

6.  Cetățenii de etnie romă cunoscuți  cu antecedente penale sau cu 
un comportament deviant în familie și în societate au beneficiat 
de consiliere, pentru a se preveni noi comportamente antisociale 
(preponderent în orașele Avrig, Cisnădie, Miercurea Sibiului).  

7.  Au fost efectuate 21 informări de către instituțiile care acordă 
servicii sociale și  sprijin de specialitate și de reintegrare în 
mediul familiar și școlar privind minori de etnie romă pe raza 
orașelor Avrig, Cisnădie, Săli ște precum și a localități lor 
aparținătoare, aflați în situația de abandon școlar sau de 
explo0atare sub diverse forme de către adul ți (în colaborare cu 
D.G.A.S.P.C, serviciile de asisten ță socială din cadrul primăriilor 
Avrig, Copșa Mică, Dumbrăveni, Miercurea Sibiului, Tălmaciu și a 
celor aflate pe raza de competen ță a Secți i lor3 Poliție Rurală 
Agnita și  5 Poliție Rurală Axente Sever.  

8.  Stări conflictuale au fost mediate și  aplanate, iar evoluția 
acestora monitorizată, în scopul prevenirii apari ției unor noi acte 
de violență sau a degenerării lor în conflicte majore de natură 
inter sau intraetnică. Ca urmare au fost consilia ți 28 de elevi de 
etnie romă cu privire la obligativitatea respectării normelor de 
conviețuire socială în municipiul Sibiu, orașele Avrig, Cisnădie, 
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Dumbrăveni, Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului, Săli ște, Tălmaciu 
și  Secț i i le 1 Poliție Rurală Șelimbăr, 2 Poliție Rurală Mediaș, 4 
Poliție Rurală Porumbacu de Jos, 5 Poliție Rurală Axente Sever, 6 
Poliție Rurală Orlat. 

9.  Au fost realizate informări prin diferite  mijloace reliefând 
necesitatea și  importanța măsurilor cu caracter preventiv, 
urmărindu-se conștientizarea lor cu privire la riscurile la care se 
expun în cazul ignorării lor (îndeosebi în ora șele Avrig, Cisnădie 
și Săliște).  

 
La nivelul Inspectoratului Județean de Jandarmi „General de brigadă Mihail RASTY” 
Sibiu s-au derulat următoarele activități: 

 
În anul 2019, personalul desemnat a desfășurat activități specifice intervenției 
preventive în zona de responsabilitate în baza „Planului anual de intervenție 
preventivă al Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu în anul 2019”, după cum 
urmează:  

• 111 acțiuni specifice intervenției preventive în cadrul Campaniei de 
informare în stațiunile montane și pe traseele turistice „ORDINE ȘI DISCIPLINA 
CIVICĂ PE TRASEELE TURISTICE!” 

• 7 acțiuni specifice intervenției preventive în cadrul Campaniei de 
informare privind prevenirea violenței în sport „INVITAȚIE LA FAIR PLAY!” 

• 61 acțiuni specifice intervenției preventive în cadrul Campaniei de 
informare privind prevenirea delicvenței juvenile „ADOLESCENȚĂ FĂRĂ 
DELINCVENȚĂ!” 

• 3 acțiuni specifice intervenției preventive în cadrul Campaniei de 
informare privind prevenirea faptelor antisociale pe timpul adunărilor publice 
„SPAȚIUL PUBLIC ESTE AL TUTUROR!” 
            În cadrul acțiunilor desfășurate au participat un număr de 5009 elevi, turiști, 
spectatori, suporteri, personal specializat, cărora li s-au distribuit 4061 materiale 
(2209 pliante, 1815 flyere și  37 materiale video). 

      De asemenea, pe timpul vacanței de vară, în cadrul campaniilor de prevenire 
desfășurate la nivelul Jandarmeriei Române, personalul I.J.J. Sibiu a organizat și 
executat 8 acțiuni informativ-educative în Centrele de agrement pentru elevi, la 
care au participat 264 elevi și cadre didactice, au fost distribuite 192 pliante, 315 
flyere și au rulat 12 materiale video. 
            Pe timpul desfășurării programului ,,ȘCOALA  ALTFEL”, în anul 2019 la sediul 
I.J.J. Sibiu din municipiul Sibiu au fost executate activități preventiv-educative la 
care au participat 953 de elevi din cadrul a 18 de instituții de învățământ. 
            Pe parcursul anului 2019, în cadrul campaniei de prevenire a bullyingului 
școlar ,,STOP INTIMIDARE, START COOPERARE!” inițiată de C.J.R.A.E. Sibiu, cpt. 
Radu Cristian  împreună cu reprezentanții C.J.R.A.E. Sibiu, I.P.J. Sibiu, C.E.P.C.A. 
Sibiu, D.G.A.S.P.C. Sibiu și ai Asociației A.L.E.G. au desfășurat activități preventiv-
educative la 25 de școli gimnaziale de pe raza județului Sibiu, unde au participat 
aproximativ 1625 de elevi. 

  Pentru informarea și consilierea privind oferta educațională și locurile 
speciale pentru elevii de etnie romă la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” 
și la școlile militare de subofițeri în sesiunile Decembrie 2019 și Ianuarie 2020 (2 
locuri la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, arma Jandarmi, 3 locuri la 
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Școala militară de Subofițeri Jandarmi din Drăgășani și 3 locuri la Școala militară de 
Subofițeri Jandarmi din Fălticeni) s-au desfășurat următoarele activități: 

- Au fost împărțite 850 de flyere și pliante de recrutare a candidaților pentru 
școlile militare în 10 instituții de învățământ; 

- Afișarea unei postări pe pagina web www.jandarmeriasibiu.ro și pe contul 
instituțional de comunicare publică neconvențională prin social media, 
www.facebook.com/Jandarmeria.Sibiu; 

- S-au publicat detaliile privind admiterea în instituțiile de învățământ din 
subordinea Jandarmeriei Române pe site-ul I.J.J. Sibiu;  

- A fost mediatizată oferta educațională a instituțiilor de învățământ amintite 
anterior, prin intermediul presei locale (Tribuna, Sibiu 100%, Turnul 
Sfatului, Mesagerul de Sibiu, Ora de Sibiu), posturilor de radio locale, 
precum și afișarea acesteia la avizierul I.J.J. Sibiu (de la punctul de control 
acces); 

A fost promovată oferta educațională, fără discriminare, în comunitățile de romi 
și/sau minorități naționale. 
 
 

VII.  EVIDENȚA PERSOANEI 
 
 
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu a coordonat activitatea 
funcționarilor din cadrul celor 19 servicii publice comunitare locale de evidență a 
persoanelor, respectiv a funcționarilor structurilor de stare civilă din cadrul 
primăriilor unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului Sibiu - în număr 
de 45 birouri stare civilă, la nivelul cărora nu funcționează servicii de profil, oferind 
îndrumările de specialitate necesare în scopul punerii în legalitate pe linie de stare 
civilă, precum și pe linie de evidență a persoanelor a tuturor cetățenilor români de 
etnie romă identificați la nivelul județului Sibiu de către autoritățile publice locale, 
cu ocazia îndeplinirii cerințelor legale de linie. 
 

Astfel, potrivit prevederilor Planului de măsuri pentru punerea în legalitate cu acte 
de stare civilă și acte de identitate a populației de etnie romă, la nivel național - 
nr. N 3485843/23.03.2015, pentru realizarea obiectivelor Strategiei susmenționate, 
respectiv identificarea „persoanelor fără certificate de stare civilă și fără acte de 
identitate în vederea înregistrării în registrele de stare civilă a actelor și faptelor de 
stare civilă aferente acestora, precum și procurării certificatelor de stare civilă și a 
actelor de identitate”, în perioada de referință, la nivelul județului Sibiu, au fost 
înregistrate în registrele de stare civilă 26 persoane (minori ai căror părinți la 
momentul înregistrării nașterii au declarat naționalitatea romă), iar o altă persoană 
a fost înregistrată în registrele de stare civilă și 2 minori au obținut primul act de 
identitate – aceste date se vor raporta la cei 222 de cetățeni români de etnie romă 
care au fost identificați de autoritățile publice locale ca nefiind puși în legalitate cu 
acte de stare civilă sau acte de identitate, cu ocazia punerii în aplicare a Planurilor 
de măsuri ale M.A.I. având acest obiect.  
 

Și cu această ocazie, reiterăm faptul că, potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (1) al 
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație 
a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor) – cu aplicabilitate din data de 25.05.2018, „Se interzice 

http://www.jandarmeriasibiu.ro/
http://www.facebook.com/Jandarmeria.Sibiu
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prelucrarea de date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, 
opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența 
la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea 
unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața 
sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice”; în consecință, serviciile 
publice comunitare de evidență a persoanelor nu prelucrează date cu caracter 
personal legate de originea rasială sau etnică, cu ocazia soluționării cererilor 
specifice înregistrate la nivelul ghișeelor acestor structuri de evidență a persoanelor.  
 

Așadar, în lumina normelor legale în materia datelor cu caracter personal invocate 
anterior, este fundamental, în realizarea obiectivelor Strategiei și ale Planului de 
măsuri, sprijinul experților locali pentru romi care își desfășoară activitatea la nivelul 
autorităților publice locale de pe raza județului Sibiu în vederea identificării cazurilor 
de cetățeni români de etnie romă nepuși în legalitate pe linie de stare civilă/pe linie 
de evidență a persoanelor, respectiv persoane neînregistrate în registrele de stare 
civilă sau persoane care nu au solicitat eliberarea primului act de identitate și 
comunicării lor, ori de câte ori se impune, structurilor de specialitate de pe raza 
județului Sibiu aflate în coordonarea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 
Sibiu.  
 

În pofida diligenței manifestate de personalul cu atribuții în domeniul stării civile și 
evidenței persoanelor, activitățile specifice de punere în legalitate a persoanelor 
care fac obiectul Planului de măsuri amintit sunt realizate cu mari dificultăți, 
constatându-se lipsa interesului în acest sens a persoanelor vizate ori a 
reprezentanților legali ai acestora.   
 

Referitor la persoanele care sunt înregistrate în registrele de stare civilă respectiv în 
bazele de date privind evidența persoanelor (acestora fiindu-le eliberate, după caz, 
certificate de stare civilă, respectiv acte de identitate) și care au pierdut aceste 
documente ori termenul de valabilitate a acestora a expirat, menționăm faptul că 
fac obiectul verificărilor specifice stabilite prin dispozițiile legale de linie, aplicabile 
tuturor cetățenilor români, urmărindu-se punerea în legalitate cu duplicate ale 
certificatelor de stare civilă pierdute sau cu documente de identitate aflate în 
termen de valabilitate. 
 

În acest context, găsim potrivit să amintim modificarea cadrului normativ, atât din 
domeniul stării civile, cât și din cel al evidenței persoanelor, prin O.U.G. nr. 
33/28.06.2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele 
de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români, act normativ care a 
fost aprobat prin Legea nr. 14/2018, precum și prin H.G. nr. 801/26.10.2016 pentru 
stabilirea procedurilor de colectare și ștergere a datelor persoanelor cu identitate 
declarată, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind 
aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă și evidența persoanelor, 
și care au adus elemente de noutate în ceea ce privește procedura de declarare și 
înregistrare a nașterii, cu precădere sub aspectul înregistrării tardive a acesteia. 
 

Potrivit acestor prevederi legislative, întocmirea actului de naștere în situația în care 
nu este respectat termenul legal pentru declararea și înregistrarea nașterii 
(termenul general de 30 de zile) se face prin parcurgerea procedurii administrative 
care vizează solicitarea avizului conform al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Sibiu, însoțit de aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale 
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în a cărei rază s-a produs evenimentul, înregistrarea nașterii realizându-se în termen 
de 90 de zile de la data solicitării. 
 

Transferul de competență, în acest domeniu, de la nivelul instanțelor de judecată la 
nivelul structurilor administrative vine în sprijinul soluționării într-un timp relativ 
scurt a situației descrise, renunțându-se la procedura anterioară (în fața instanței 
judecătorești) care s-a dovedit a fi una complicată și de durată, fapt ce a determinat 
reducerea numărului de cazuri de cetățeni români neînregistrați în registrele de stare 
civilă române, numărul mare de astfel de dosare de înregistrare tardivă soluționate 
deja de instituția noastră în anii precedenți fiind o bună dovadă în acest sens. 
Amintim aici faptul că instituția noastră a avut spre analiză, pe parcursul anului 2019, 
un număr de 171 dosare privind nașterea unor persoane care nu au fost înregistrate 
în termenul general de 30 de zile, dintre care amintim: 146 dosare privind copii 
neînregistrați (peste 30 de zile, dar fără a se depăși un an), 20 dosare privind copii 
neînregistrați peste vârsta de un an, 1 dosar copil neînregistrat având vârsta între 
14-18 ani și 4 dosare privind persoane majore neînregistrate.   
 

În ceea ce privește punerea în legalitate a cetățenilor români, indiferent de etnia 
lor, cu primul act de identitate ca urmare a împlinirii vârstei de 14 ani, în anul 2019, 
în județul Sibiu, se află în această situație un număr de 4.926 de persoane, sens în 
care acestea sunt așteptate în ghișeele serviciilor publice comunitare locale de 
evidență a persoanelor competente teritorial pentru a solicita, respectiv a li se 
elibera actul de identitate. Aceste aspecte au făcut obiectul unor comunicate de 
presă ale instituției, iar toate informațiile privind eliberarea actelor de identitate se 
pot obține de la avizierele tuturor celor 19 servicii de profil funcționale la nivelul 
județului Sibiu ori de pe site-urile primăriilor în subordinea cărora funcționează 
acestea. Mai mult, persoanele în cauză vor primi invitații scrise la domiciliul din 
bazele de date privind evidența persoanelor atunci când nu vor respecta termenele 
legale în materia evidenței persoanelor.  
 

Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Sibiu este în permanență deschisă și 
disponibilă ca prin intermediul specialiștilor săi să participe la întâlniri organizate pe 
această temă, menite să îmbunătățească situația socială a cetățenilor români de 
etnie romă.             
 
 
 
 
 
Expert, 
Cristina Muntean 
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