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RAPORT DE PROGRES 
privind implementarea Planului Județean de Măsuri 

de incluziune a cetățenilor români  
aparținând minorității rome 

în anul 2020 
 
 
 
 

INTRODUCERE.  
ACTIVITATEA BIROULUI JUDEȚEAN PENTRU ROMI. 

 

Anul 2020 a fost un an cu multiple provocări, pandemia coronavirus impunând un nou 
mod de lucru și aducând cu sine necesitatea informării asupra nevoilor urgente ivite  
și a centralizării acestora. Dar a fost și anul organizării și desfășurării alegerilor 
locale  și parlamentare. 

În contextul dat, a devenit obligatorie dezvoltarea unui mod de comunicare virtual, 
periodic, poate chiar mai eficient și dinamic decât comunicare de dinaintea 
pandemiei. Noile tehnologii au dovedit a fi aliați în derularea activității, politica 
promovată în domeniul digitalizării devenind cu certitudine o normă. 

Activitatea desfășurată în anul 2020 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. 
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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 vederea  atingerii obiectivelor prevăzute în Hotărârii Guvernului nr. 18/2015 
privind Strategia Guvernului României de incluziune socială a cetățenilor români de 
etnie rome din grupurile vulnerabile, activitățile asumate în anul 2020 au debutat 
sub un semn al încrederii, urmând evenimentele cauzate pandemia coronavirus, 
activitatea trebuind adaptată noilor condiții: 

• Emiterea a două ordine de prefect privind actualizarea componenței Grupului 
de Lucru Mixt pentru Romi Sibiu 

• Elaborarea Raportului de activitate 2019 și a Raportului pe semestrul întâi 
2020, precum și a Raportului pentru perioada 2016-2020 

• Contribuție la lansarea volumului  BAFTA, DEVLA ȘI HARAMUL-Studii despre 
cultura și religia romilor, autor dr. Mirel Bănică și în proiectul "164 ani de la 
abolirea sclaviei romilor-Hărți orale din prezent" 

• Transmiterea către Ministerul Afacerilor Interne și Agenția Națională pentru 
Romi a punctelor de vedere privind noua strategie 2021-2027 

• Întâlniri în spațiul virtual privind proiectul Băncii Mondiale "Dezvoltarea unui 
sistem de monitorizare/evaluare în implementarea Strategiei de incluziunea 
cetățenilor români de etnie romă" 

• Dezvoltarea modului de comunicare virtuală, periodică, atât cu Agenția 
Națională pentru Romi, cât și cu membrii grupului de lucru mixt. Cu cei din 
urmă, colaborarea a urmat într-un context complet nefavorabil, 
reprezentanții D.S.P. , I.J.J. Sibiu și I.P.J. Sibiu având rol activ în combaterea 
pandemiei de coronavirus 

• Două acțiuni de intervenție a Prefectului județului Sibiu referitoare la situația 
persoanelor de etnie romă din cartierul Turnișor/municipiul Sibiu infectate cu 
COVID-19 și căutările fetiței înecate în Râul Cibin 

• Prezentarea aparatului de lucru al Instituției Prefectului-Județul Sibiu a 
proiectului "Șura Culturală" inițiat de Parohia Ortodoxă Română din cartier 
Gusterița/municipiul Sibiu, care vine in sprijinul copiilor si tinerilor, în special 
al acelora din medii defavorizate, cu intenția de implicare activă a acelora 
care doresc 

• S-a documentat și transmis răspuns la două radiograme ale Ministerului 
Afacerilor Interne și trei radiograme ale Secretariatului General al Guvernului 

• Organizarea a două întâlniri cu liderii unor organizații de romi și primarii a 12 
U.A.T.-uri din care a rezultat că, de la declararea stării de urgență și până în 
prezent ei au îndeplinit toate atribuțiile legale, neexistând probleme în 
comunitățile lor 

• Participarea în proiectul „PLATFORMA NAȚIONALĂ DE BUNE PRACTICI PENTRU 
ROMI”, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8727, cofinanțat de către Comisia 
Europeană - Direcția Generală Justiție și Consumatori prin Programul Drepturi, 
Egalitate și Cetățenie 2014-2020. 

• Participarea la ședințele pe platforma ZOOM convocate de Agenția Națională 
pentru Romi 

• prezentarea situației repartizării locurilor speciale pentru tineri de etnie romă 
în învățământul profesional, preuniversitar și universitar, recrutarea 
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candidaților la concursul de admitere și cifrele de școlarizare aprobate pentru 
sesiunea 2020 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 2020. 

 
În aplicarea prevederilor acestei strategii naționale, 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. 
 
Se reiterează și în acest raport 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 
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.  
 
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. 
 
Un rezultat de menționat a fost 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. 
 
Planuri locale de măsuri, elaborate în consonanță cu necesarul local și Planul 
județean de măsuri, există în municipiul Sibiu, orașele Agnita, Avrig, Miercurea 
Sibiului și Tălmaciu, precum și în comunele Axente Sever, Brateiu, Cârța, Dârlos, 
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Iacobeni, Merghindeal, Mihăileni, Rășinari, Slimnic, Șeica Mare. Șeica Mică, Șura 
Mare, Șura Mică, Târnava. 
 
În celelalte unități administrativ-teritoriale, fie nu sunt etnici romi, fie aceștia sunt 
integrați în comunitatea locală, au o situație socio-economică similară majorității, 
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.  
 
 

IMPLEMENTARE PROIECTE 
 
 
Politica județeană de incluziune socială a cetățenilor români de etnie romă se 
reflectă în  proiectele deja implementate și în cele aflate în curs de implementare, 
finanțate din fonduri nerambursabile, ale căror obiective au vizat/ vizează creșterea 
gradului de incluziune socială, reducerea disparităților de ordin socio-economic și a 
segregării în cadrul comunităților defavorizate/ rome. 
 
Consiliul Județean Sibiu susține politica de incluziune socială a comunităților 
marginalizate/defavorizate, s-a implicat și se implică activ în derularea de proiecte 
care să ducă la creșterea condițiilor de trai în rândul acestor comunități, 
implementând, la momentul de față, proiectul Un parteneriat pentru incluziunea 
economico socială a comunității marginalizate Tîrnava, finanțat prin Fondul Social 
European, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, în calitate de 
Partener 3, alături de Fundația Centrul European de Integrare a Romilor Sibiu, Lider 
de proiect.  
 
Obiectivul general al proiectului vizează combaterea șomajului și a inactivității în 
rândul șomerilor și al persoanelor din mediul rural, aflate în căutarea unui loc de 
muncă, 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, 30 de persoane vârstnice beneficiare, lunar, de pachete alimentare, 120 
de gospodării au beneficiat de kituri igienico-sanitare, peste 150 de copii au 
beneficiat de Programul Școală după Școală, 4 workshopuri au fost organizate în 
comunitate, pentru  dezvoltarea sentimentului de cetățean activ și pentru întărirea 
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gradului de coeziune cetățenească, 11 firme au fost înființate, 2 persoane au fost 
angajate. 
 
Având în vedere preocuparea constantă a Județului Sibiu în direcția atragerii de 
fonduri nerambursabile, destinate creșterii nivelului de trai al comunităților 
defavorizate și, implicit, reducerea sărăciei în aceste zone, Consiliul Județean Sibiu 
a depus un proiect pe linia de finanțare deschisă în cadrul Fondului Român de 
Dezvoltare Socială- Fonduri Norvegiene. Obiectivul general al acestui proiect viza 
creșterea calității vieții pentru persoanele defavorizate din localitățile Brădeni și 
Iacobeni, Județul Sibiu. Întrucât proiectul nu a fost selectat pentru finanțare, acesta 
va fi îmbunătățit și se dorește redepunerea lui în cadrul noului apel competitiv de 
proiecte, termen limită- aprilie 2021. 
 
Anual, proiecte culturale și de tineret ale organizațiilor de romi din județ, au fost 
finanțate prin agendele județene de finanțări nerambursabile, proiecte ce vizau 
promovarea obiceiurilor și tradițiilor rome, gastronomia, educația etc. 
 
Rămâne evidentă implicarea activă a Județului Sibiu în problematica minorității 
rome, în atragerea de finanțări nerambursabile și implementarea de proiecte care 
să conducă atât la incluziunea socială a comunităților defavorizate de etnici romi 
cât și la creșterea nivelului de trai a acestora.  
 
 

TABLOUL IMPLICĂRII ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE ȘI 
GRUPURILOR DE VOLUNTARI ÎN COMBATEREA EFECTELOR COVID-19 
 
 

În perioada stării de urgență și a stării de alertă, a fost păstrată legătura și a fost 
cunoscut modul în care organizațiile neguvernamentale, grupurile de voluntari, 
asistenții comunitari, mediatorii sanitari, grupurile de voluntari, angajații serviciilor 
sociale-cu riscul de a omite o serie de alți actori activi și inițiative în această 
perioadă dificilă- s-au implicat în combaterea efectelor pandemiei declanșate de 
Covid 19. Activitatea lor umanitară a avut un rol însemnat fiind și un exemplu de 
bune practici. 
 
Enumerăm, exhaustiv, următoarele: 
 

 Fundația Comunitară Sibiu - www.maratonsibiu.ro/un-spital-o-comunitate  
  Vă ajutăm din Sibiu 

https://www.facebook.com/groups/485925088741990/?hc_location=ufi  
 Psihologii Spitalului de Psihiatrie Sibiu oferă suport psihologic sibienilor - 

http://www.medicina-psihiatrie.ro/  
 Ambulanță pentru Monumente - Transilvania Sud sprijină Crucea Roșie 

Sibiu cu transporturile de alimente de care este nevoie în spitale – 
https://bit.ly/2V3EmNV  

 Asociația ELIJAH Sibiu – http://www.elijah.ro a distribuit săptămânal 
(martie-iunie) pachete cu alimente de bază pentru 150 familii pentru 
familii din satele Nou, Daia, Cașolț, Cornățel, Hosman, Nocrich, 
Țichindeal, Marpod. Au fost făcute donații constând din mânuși de unică 
folosință Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, Inspectoratului 

http://www.maratonsibiu.ro/un-spital-o-comunitate
https://www.facebook.com/groups/485925088741990/?hc_location=ufi
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pentru Situații de Urgență Sibiu, primăriilor Roșia, Marpod, Nocrich. 
Crucii Roșii Sibiu i-au fost donate conserve de legume și suc de fructe, iar 
Cantinei Sociale și Adăpostului de Noapte din Sibiu conserve de legume, 
suc de fructe, mânuși de unică folosință și gel de duș. 

 
ALEGERI LOCALE ȘI PARLAMENTARE 

 
La nivelul județului Sibiu, Asociația Partida Romilor "Pro Europa" a obținut un mandat 
de consilier local în comuna Târnava. 
Din totalul de 14.525 voturi valabil exprimate obținute pe plan național de 
organizația susmenționată aparținând minorităților naționale, Filiala Sibiu a obținut 
135 de voturi. 
 
 

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, Consiliul Județean Sibiu, administrația publică 
locală, ONG-uri. 
 
Îndrumarea tehnică și metodologică a activității de asistență medicală comunitară 
integrată la nivel județean, monitorizarea și evaluarea activității personalului 
comunitar. 
S-au desfășurat 3 ședințe lunare: 07.01.2020, 04.02.2020 și 03.03.2020 care au avut 
pe ordinea de zi următoarele: 

• Măsuri pentru 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. 

• Solicitare situație pentru ISU (gravide din ultimul trimestru de sarcină, 
persoane cu handicap motor și persoane dializate). 

• Salarizarea mediatorilor sanitari conform Grilei din Legea-Cadru Nr. 
153/2017, Anexa nr. II, Familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și 
asistență socială“, Cap. I, Punctul 3. ”Unități de asistență socială/servicii 
sociale cu sau fără cazare”, subpunctul 3.2. ”Salarii de bază pentru personalul 
de specialitate din unitățile de asistență socială/centre cu sau fără 
personalitate juridică”, poziția 33. 
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• Colectarea și discutarea Chestionarelor aplicate asistenților medicali 
comunitari solicitate de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și 
Perfecționare în Domeniul Sanitar București. 

• Triajul epidemiologic în școli acolo unde nu este personal de asistență 
medicală școlară (conform Articol 10, alin (1), lit. q) din Cap. III, Anexa la 
H.G. Nr. 324/2019). 

• 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. 

Datorită pandemiei COVID 19, începând cu luna aprilie 2020 s-au suspendat ședințele 
cu personalul comunitar. Informațiile și comunicările către personalul comunitar s-
au realizat prin telefon și prin grup WhatsApp. 
Furnizori (personal comunitar): 

• Din totalul de 85 posturi de personal comunitar existente, au fost activi la 
31.12.2020 un număr total de 83 angajați după cum urmează: 

• 58 asistenți medicali comunitari (din care 3 AMC angajați pe proiectul M.S. și 
1 AMC angajat pe perioada de alertă), inactivi = 2 (1 AMC în concediu de 
îngrijire copil și 1 AMC admis la concurs de ocupare post pe post vacantat prin 
pensionare la data de 15.12.2020). 

• 25 mediatori sanitari. 
 
Beneficiari: 

În anul 2020 s-a continuat introducerea catagrafiei și a serviciilor în programul on-
line al M.S. În luna decembrie 2020 s-a reactualizat de către personalul comunitar 
fiecare bază de date și s-au scos beneficiarii dublați, mutați și decedați. Situația la 
31.12.2020 a fost după cum urmează: 

• În anul 2020 erau în evidența personalului comunitar un număr total de 
101.837 persoane.  

• Pe categorii de personal situația beneficiarilor în evidență este după cum 
urmează: 

- catagrafiați de asistenții medicali comunitari = 75.662 persoane (74,30% din 
total beneficiari) revenind, în medie, 1261 persoane/asistent medical 
comunitar; 

- catagrafiați de mediatorii sanitari = 26.175 persoane de etnie romă (25,70% 
din total beneficiari) revenind, în medie, 1047 persoane/mediator sanitar; 

• Totalul serviciilor furnizate de personalul comunitar în anul 2020 a fost de 
238.576 din care, pe categorii de personal comunitar: 
- servicii furnizate de asistenții medicali comunitari = 175.734 (73,66% din 

total servicii) revenind 2,32 servicii pe 1 beneficiar; 
- servicii furnizate de mediatorii sanitari = 62.842 (26,34% din total servicii) 

revenind 2,40 servicii pe 1 beneficiar;. 

• Număr de acțiuni de promovarea sănătății (fără campanie COVID)= 1.731, 
număr comunități acoperite = 143, total beneficiari = 86.565. 

• Totalul acțiunilor efectuate în cadrul campaniei COVID-19 de personalul 
comunitar în anul 2020 a fost de 99.437 reprezentând un procent de 41,68% 
din total servicii din care, pe categorii de personal comunitar: 
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- acțiuni efectuate de asistenții medicali comunitari = 75.620 (43,03% din total 
servicii); 

- acțiuni efectuate de mediatorii sanitari = 23.817 (37,90% din total servicii). 

Anul 2020,  
Luna 

Număr acțiuni COVID-19 efectuate de: 

Asistenți medicali comunitari Mediatori sanitari Total 

Martie  2.264 218 2.482 

Aprilie  9.794 3.039 12.833 

Mai 11.519 2.956 14.475 

Iunie 10.185 2.848 13.033 

Iulie 7.639 3.001 10.640 

August 6.769 2.253 9.022 

Septembrie 7.945 2.296 10.241 

Octombrie 8.492 2.872 11.364 

Noiembrie 6.207 2.202 8.409 

Decembrie 4.806 2.132 6.938 

Total 75.620 23.817 99.437 

 
Beneficiari 
A fost acoperită cu servicii de asistență medicală comunitară populația din 145 
comunități după cum urmează:  

• 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; 

• 133 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, Brateiu, Brădeni, Retiș, Ţeline, 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, 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, Râu Sadului, Roșia, Cașolț, Cornățel, Daia, Nou, Nucet, Rîu 
Sadului, Aciliu, Amnaș, Crinț, Fântânele, Galeș, Mag, Săcel, Sibiel, Vale, Șeica 
Mare, Boarta, Buia, Mighindoala, Petiș, Stenea, Șeica Mică, Soroștin, 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 iulie 2020 a fost, conform Centrului Județean de 
Statistică Sibiu, de 469.285 locuitori. Având în vedere numărul de 101.837 
persoane beneficiare de servicii de asistență medicală comunitară, procentul de 
acoperire a populației cu acest tip de servicii a fost de 21,70% înregistrându-se 
o creștere procentuală 3,78% față de anul 2019. 

 
Analize și studii de cercetare: 



Pagina 9 / 47 

 

 Studiu privind starea de sănătate a populației județului Sibiu în perioada 2010-
2019 (10 ani). 

 S-au transmis către ACZ Consulting și Consiliul Județean Sibiu pentru elaborarea 
”Strategiei de dezvoltare a județului Sibiu" - Strategia 2030 trei studii de 
cercetare realizate în anul 2018:  

 Studiu 1 – Evoluția stării de sănătate a populației județului Sibiu în perioada 
2007-2016 și tendința de evoluție pe perioada 2017-2019 

 Studiu 2 - Evoluția indicatorilor de mortalitate ai populației din unitățile 
administrativ-teritoriale ale județului Sibiu 

 Studiu 3 - Impactul serviciilor de asistență medicală comunitară asupra stării 
de sănătate a populației județului Sibiu 

 
Indicatori de performanță: 
 
Compleanța la standarde  

a. Număr  furnizori servicii comunitare care raportează conform 
standardelor 

83 

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 469.285 

b. Număr total beneficiari de servicii de asistență medicală 
comunitară 

101.837 

- Număr gravide 2.621 

- Număr copii sub 5 ani 7.352 

- Număr beneficiari romi 42.122 

c. Procentul de acoperire a populației cu servicii de asistență 
medicală comunitară 

21,70% 

Număr personal comunitar angajat 

a. Total 85 

b. Asistenți medicali comunitari  60 

c. Mediatori sanitari romi  25 

Beneficiari romi pe anul 2020 

a. Număr 42.122 

b. Pondere din total 41,36% 

 
 
 
 
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 
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• S-a colaborat cu 45 autorități ale administrației publice locale (reprezentând un 
procent de 70,31% din totalul unităților administrativ-teritoriale ale județului 
Sibiu) care au angajat personal comunitar: Agnita, Alma, Alțâna, Apoldu de Jos, 
Arpașu de Jos, Ațel, Avrig, Blăjel, Brateiu, Brădeni, Bruiu, Cârțișoara, Chirpăr, 
Cârta, Dârlos, Dumbrăveni, Gura Râului, Hoghilag, Jina, Laslea, Loamneș, 
Mediaș, Merghindeal, Miercurea Sibiului, Mihăileni, Nocrich, Ocna Sibiului, 
Păuca, Porumbacu de Jos, Racovița, Rășinari, Râu Sadului, Roșia, Săliște, Șeica 
Mare, Șeica Mică, Șelimbăr, Sibiu, Șura Mica, Tălmaciu, Târnava, Turnu Roșu, 
Valea Viilor, Vurpăr.  

 
 
Indicatori de performanță:  

a. Număr centre comunitare construite 0 

b. Număr centre comunitare reabilitate 0 

 
Rezultate așteptate: Centre comunitare care furnizează servicii medico-sociale de 
bază integrate 
 
Măsura 1.1.3. Colaborare la elaborarea de instrumente de lucru în sistem integrat, 
ghiduri 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. 
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) 

85 

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

83 

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 = 35, din 

care: 
- ”Rolul asistentului medical comunitar și al mediatorului sanitar în prevenirea și 

combaterea virozelor respiratorii și a gripei". 
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- ”Rolul asistentului medical comunitar și al mediatorului sanitar în prevenirea 
cancerului și supravegherea bolnavilor de cancer". (Februarie – Luna Națională 
Anti-Cancer). 

- ”Cum să te ferești de gripă și ce măsuri sunt de luat în comunitate". 
- ”Ce trebuie să știți despre noul coronavirus (Covid-19) și ce măsuri sunt de luat 

în comunitate ?” 
- ”Cum ne menținem sănătatea orală și cum transmitem informațiile persoanelor 

din comunitate ?” (20 Martie - Ziua mondială a sănătății orale). 
- Acordarea de consultanță privind desfășurarea de acțiuni de informare și educare 

a comunității pe teme de actualitate ca: 
 Întrebări și răspunsuri despre noul coronavirus (SARS-CoV-2); 
 Măsuri pentru persoanele care primesc colete din China; 
 Infecția cu coronavirus informații și sfaturi utile; 
 Sfaturi privind utilizarea măștilor; 
 Precizări privind conduita în autoizolare; 
 Cum purtam masca medicală. 

- Aplicarea prevederilor O.M.S. nr. 725/2020 privind stabilirea măsurilor de 
sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare 
a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19; 

- Aplicarea prevederilor Ordinului nr. 4.220/769/2020 pentru stabilirea unor 
măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în 
unitățile/instituțiile de învățământ, în vederea instituirii măsurilor de prevenire 
și combatere a îmbolnăvirilor prin triaj epidemiologic zilnic. 

- Aplicarea prevederilor din Adresa Ministerului Sănătății- Direcția Generală de 
Asistență Medicală, Medicină de Urgență și Programe de Sănătate Publică nr. 
1029/30.07.2020 

- Aplicarea prevederilor din Adresa Ministerului Sănătății- Direcția Generală de 
Asistență Medicală, Medicină de Urgență și Programe de Sănătate Publică nr. 
975/23.07.2020 

- Aplicarea prevederilor O.M.S. nr. 1321/22.07.2020 pentru aprobarea Planurilor 
privind modalitatea de aplicare de direcțiile de sănătate publică județene și cea 
a municipilui București, de Institutul Național de Sănătate Publică, precum și de 
unitățile sanitare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc 
epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 

- Aplicarea prevederilor Hotărâre C.N.S.U. nr. 36 din 21.07.2020 privind 
constatarea pandemiei de COVID-19 și stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate 
pentru protecția populației 

- Aplicarea prevederilor Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic 

- H.G. nr. 1065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19. 

- Aplicarea prevederilor altor acte normative: 
 Hotarare CNSU nr 56 din 04 12 2020 
 Hotarare CNSU nr 55 din 20 11 2020  
 Hotararea CNSU nr 54 din 12 11 2020  
 Ordin MS 1886 06 11 2020 de modificare si completare OMS nr 1829  
 Ord MS nr 1819 din 2020 pentru modificarea Ord MS nr 1513 din 2020  
 Hotarare CNSU nr 50 din 26 10 2020  

http://www.cnscbt.ro/index.php/info-populatie/1351-infectia-cu-coronavirus-informatii-si-sfaturi-utile
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 Anexa Hotarare nr 50 26 10 2020 CNSU  
 HG 856 prelungire stare alerta15 10 2020  
 Hotarare CNSU nr 49 13 10 2020  
 Hotarare CNSU nr 48 din 08 10 2020  
 Hotarare CNSU nr 47 din 05 10 2020  
 Anexa Hotarare CNSU Lista State cu risc epidemiologic ridicat 5 10 2020  
 Anunț site carantină  
 Hotararea nr 782 2020 privind prelungirea starii de alerta incepand cu data 

de 15 septembrie 2020 precum si stabilirea masurilor  
 Ordin MS nr 1513 2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de 

aplicare de masuri catre DSP, INSP, SAJ, MF  
 Hotărârea nr 668 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul din 

2020  
 Ordin comun_5487_1494_31 august 2020_MEC_MS  
 Hotararea CNSU 43 din 27.08.2020  
 Hotararea nr 713 2020 pentru modificarea si completarea anexelor nr 2 s 3 la 

HG nr 668 2020 privind prelungirea starii de alerta incepand cu data de 16 
august  

 Hotararea CNSU nr 38 din 01 08 2020  
 Hotarare CNSU nr 42 din 17 08 2020 V2 

- ROVACCINARE – Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea 
împotriva COVID-19 

 
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) 

103 

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

71,73% 

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. 
Deși s-au solicitat către Ministerul Sănătății noi posturi de asistenți medicali 
comunitari, nu au fost aprobate posturi suplimentare. 

• Am participat ca președinte/membru în Comisie la concursurile de ocupare 
posturi vacante organizate de primării după cum urmează: 
- Martie 2020 - S-a solicitat primăriilor din orașul Avrig, comuna Jina și comuna 

Roșia organizarea concursurilor de ocupare post de asistent medical 
comunitar vacant. 
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- 31.03.2020 – Concurs de ocupare 1 post de asistent medical comunitar în 
orașul Avrig. Candidați = 6. Admis 1. 

- 09.04.2020 – Concurs de ocupare 1 post de asistent medical comunitar în 
comuna Jina. Nu s-au prezentat candidați. 

- 21.04.2020 – Orașul Avrig – angajat 1 AMC pe durată determinată în contextul 
pandemiei COVID-19 și în baza Art. 16 din Anexa la Decretul Nr. 195/2020 
privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. 

- 15.12.2020 – Concurs de ocupare 1 post de asistent medical comunitar în 
comuna Jina. Candidați = 1, Admis = 1. 

 
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 
 
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) 
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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 nr. 
populație de etnie romă conform Recensământului din anul 2011 (romi 
autoidentificați). Populația de etnie romă informată reprezintă romi aflați în 
evidența personalului comunitar (romi autoidentificați plus romi heteroidentificați) 
 
Rezultate așteptate: 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 92.956 

b. Număr romi asigurați 33.241 

c. Pondere romi asigurați din total asigurați 35,76% 

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

a. Număr 42.122 

b. Pondere 100% 

 
Observații: Datele completate în tabelul de mai sus sunt valabile numai pentru 
beneficiarii romi de servicii de asistență medicală comunitară. Medicii de familie 
nu au situații ale pacienților pe etnii (se consideră discriminare). 
 
Rezultate așteptate: 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 8.881 

b. Pondere 21,08% 

*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 
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Nr 
crt. 

Acțiunea 
Unitate de 

măsură 

Realizat 
în anul 
2020 

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 

93098 

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

Nr. fise 
evaluate 

4535 

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 20 

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 0 

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 

1 

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

Nr. verificări 2674 

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, 
verificați 

210 
medici  
familie 

totalizând 
450 

verificări) 

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

Nr. raportări 12 
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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 
 
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: 

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 

42.122 

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

8,98% 

 
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. 
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Nr 
crt. 

ACȚIUNEA Unitate de 
măsură 

Realizat în 
anul 2020 

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 
Fise Covid-19 
Număr  Anchete 
Epidemiologice; 

548 
 
 

16968 
 

16968 

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 contaților / 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 
Covid-19 
Nr. focare BT 

88 
20 

Nr. vaccinări 
realizate de 
medici de 
familie - 
antihepatita A 

323 

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; 
Instruirea, Informare si aplicarea masurilor 
de prevenire cu privire la Infecția cu 
COVID-19 a  personalului medico-sanitar, 
mediatori; Centre de vaccinare cu Vaccin  
de tip ARNm Covid-19: înființare, 
instruire, distribuție si vaccinare 
(COMIRNATY dispersie injectabila / 
flacoane/ doze); 
Monitorizarea persoanelor carantinate si 
autoizolate ;  
Întocmirea dispozițiilor si deciziilor pentru 
persoanele carantinate si autoizolate 
conform  metodologiei emise. 

Nr. instruiri  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. flacoane / 
doze distribuite 
Nr.  dispozitii 
carantina  
Nr. decizii 
izolare 

201 instruiri-    
la toți 
furnizorii de 
servicii 
medicale 

 
 
 
 

195/flacoane 
975/ doze 

21385 
8938 

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

Nr. alerte / 
Rujeola 

1 
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2. Programul național de supraveghere și control al infecției HIV 
Obiective:  

- 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 
2020 

1 
Asigurarea testării HIV a femeilor 
gravide 

Nr. total gravide testate  3751 

Nr. gravide testate ELISA 115 

Nr. teste pozitive 1 

Nr. gravide testate cu test 
rapid 

3675 

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  

136 

Nr. teste pozitive 18 

3 
Monitorizarea si evaluarea la nivel 
județean a Subprogramului de 
supraveghere a infecției HIV / SIDA 

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

12 

Primirea rapoartelor de 
testare HIV de la toate 
laboratoarele din județ, 
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. 



Pagina 19 / 47 

 

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 43 

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

Nr. controale 0 

 
 
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 2020 

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

Nr. fișe IN 803 

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 
 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. 
- Monitorizare activitate asistenți medicali comunitari din proiect pentru 

comunele Brateiu, Brădeni și Șeica Mică.  
- Verificat, avizat și transmis lunar la MS Rapoartele de activitate și Pontajele 

celor 3 AMC din Proiect. 
- Brașov, 21.09.2020-23.09.2020 – Participat la Sesiunea Regională de 

Comunicare și Informare organizată în cadrul Proiectului. 
- Sibiu, 09.12.2020 - Participat la Întâlnirea online Proiect +122607/ MMPS, MS, 

MEC cu membrii ECI și experții județeni din regiunea Centru. (Webex meeting 
invitation) 

 
Indicatori de performanță: Număr și pondere (%) populație romă beneficiară de 
programe de promovare a unui stil de viață sănătos 
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a. Număr populație romă beneficiară de programe de promovare a unui stil de 
viață sănătos 

42.122 

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. 
- Materiale informative on line.  

b. Activități desfășurate de asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari în 
comunități sub îndrumarea DSPJ Sibiu 

• Număr de acțiuni de promovarea sănătății (fără campanie COVID)= 1.731, număr 
comunități acoperite = 143, total beneficiari = 86.565. 

• Totalul acțiunilor efectuate în cadrul campaniei COVID-19 de personalul 
comunitar în anul 2020 a fost de 99.437 reprezentând un procent de 41,68% din 
total servicii din care, pe categorii de personal comunitar: 

- acțiuni efectuate de asistenții medicali comunitari = 75.620 (43,03% din total 
servicii); 

- acțiuni efectuate de mediatorii sanitari = 23.817 (37,90% din total servicii). 

 

Anul 2020,  
Luna 

Număr acțiuni COVID-19 efectuate de: 

Asistenți medicali comunitari Mediatori sanitari Total 

Martie  2.264 218 2.482 

Aprilie  9.794 3.039 12.833 

Mai 11.519 2.956 14.475 

Iunie 10.185 2.848 13.033 

Iulie 7.639 3.001 10.640 

August 6.769 2.253 9.022 

Septembrie 7.945 2.296 10.241 

Octombrie 8.492 2.872 11.364 

Noiembrie 6.207 2.202 8.409 

Decembrie 4.806 2.132 6.938 

Total 75.620 23.817 99.437 

 
 
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 
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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 = 593 copii (CNP unic), 
cantitatea distribuită = 2987,2 kg lapte praf; 

- Număr de copii beneficiari de fier pentru profilaxia anemiei feriprive la 
sugar = 0 . 

 
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  

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

10.547 

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 

85 

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

100% 
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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 101.837 

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

1.227 

 
Rezultate așteptate: Creșterea numărului de populație vulnerabilă din județul Sibiu 
beneficiară de servicii comunitare integrate 
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 
 

• S-a colaborat cu 45 autorități ale administrației publice locale (reprezentând un 
procent de 70,31% din totalul unităților administrativ-teritoriale ale județului 
Sibiu) care au angajat personal comunitar: Agnita, Alma, Alțâna, Apoldu de Jos, 
Arpașu de Jos, Ațel, Avrig, Blăjel, Brateiu, Brădeni, Bruiu, Cârțișoara, Chirpăr, 
Cârta, Dârlos, Dumbrăveni, Gura Râului, Hoghilag, Jina, Laslea, Loamneș, 
Mediaș, Merghindeal, Miercurea Sibiului, Mihăileni, Nocrich, Ocna Sibiului, 
Păuca, Porumbacu de Jos, Racovița, Rășinari, Râu Sadului, Roșia, Săliște, Șeica 
Mare, Șeica Mică, Șelimbăr, Sibiu, Șura Mica, Tălmaciu, Târnava, 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 

45 

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

70,31% 

 
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 
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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 
 
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 
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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 
 
 
1: Îmbunătățirea accesului persoanelor aparținând minorității rome la servicii de 
sănătate de bază, preventive și curative, integrate și de calitate 

Indicator Date Observații 

1.1. Acoperirea cu servicii de asistență medicală comunitară a populației  

a. Număr total populație județ Sibiu 469.285  

b. Număr total beneficiari de servicii 
de asistență medicală comunitară 

101.837  

- Număr gravide 2.621  

- Număr copii sub 5 ani 7.352  

- Număr beneficiari romi 42.122  

c. Procentul de acoperire a populației 
cu servicii de asistență medicală 
comunitară 

21,70%  

1.2. Număr personal comunitar angajat 

a. Total 85  

b. Asistenți medicali comunitari  60  

c. Mediatori sanitari romi  25  

1.3. Beneficiari romi  

a. Număr 35.205  

b. Pondere din total beneficiari 42,01%  

1.4. Centre comunitare reabilitate/construite 

a. Număr centre comunitare 
construite 

0  

b. Număr centre comunitare 
reabilitate 

0  

1.5. Comunități rurale acoperite cu asistenți medicali comunitari  

a. Număr 103  

b. Procent din total comunități cu 
AMC 

70,62%  

1.6. Legislație primară și secundară 
aprobată de Guvern 

Legea Asistenței 
Medicale 

Comunitare 
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Indicator Date Observații 

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

100%  

1.8. Procent de furnizori de servicii de 
bază comunitare instruiți (din total 
angajați) 

100%  

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

5 Pe anii 2016, 
2017, 2018, 
2019, 2020  

 
 
2: Reducerea riscurilor și prevenirea îmbolnăvirilor asociate modelelor de 
mortalitate și morbiditate prevalente în populația aparținând minorității rome 
 

Indicator Date Observații 

2.1. Persoane aparținând minorității rome cu calitate de asigurat de sănătate din 
total asigurați/județ 

a. Total asigurați 92.956 Datele sunt valabile numai pentru 
beneficiarii romi de servicii de 
asistență medicală comunitară. 

b. Număr romi 
asigurați 

33.241  

c. Pondere romi 
asigurați din total 
asigurați 

35,76%  

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

a. Număr 42.122 Datele sunt valabile numai pentru 
beneficiarii romi de servicii de 
asistență medicală comunitară. 
Medicii de familie nu au situații ale 
pacienților pe etnii. 

b. Pondere 100%  

2.3. Populație romă neasigurată beneficiară de servicii de sănătate 

a. Număr 8.881 Datele sunt valabile numai pentru 
beneficiarii romi de servicii de 
asistență medicală comunitară. 

b. Pondere 21,08%  

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

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 
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Indicator Date Observații 

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. 

2.5. Acoperire vaccinală  

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

- În lucru 

b. Număr mame rome 
informate asupra 
campaniilor de 
imunizare 

NA  

c. Pondere mame 
rome informate 
asupra campaniilor 
de imunizare 

NA  

2.6. Nr. pacienți romi cu 
HTA, DZ, BPOC, 
monitorizați în AMP 
conform ghidurilor 
practică 

- În lucru 

2.7. Populație romă beneficiară de programe de prevenire a bolilor transmisibile.  

a. Număr 42.122 Datele sunt valabile numai pentru 
beneficiarii romi de servicii de 
asistență medicală comunitară 

b. Pondere din total 
populație 

100%  

c. Raport anual privind 
bolile transmisibile 
prioritare 

 

0  

2.8. Populație romă beneficiară de programe de promovare a unui stil de viață 
sănătos 

a. Număr 42,122 Datele sunt valabile numai pentru 
beneficiarii romi de servicii de 
asistență medicală comunitară 
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Indicator Date Observații 

b. Pondere din total 
romi 

100,00%  

2.9. Femei rome care beneficiază de servicii de planificare familială/an 

a. Număr 10.547 Datele sunt valabile numai pentru 
beneficiarii romi de servicii de 
asistență medicală comunitară 
(femei 15-49 ani) 

b. Pondere 100%  

 
 
3: Creșterea capacității autorităților locale în procesul de identificare a nevoilor 
de sănătate, dezvoltare și implementare a programelor/intervențiilor de sănătate 
adresate comunităților de romi, monitorizarea și evaluarea acestora 
 

Indicator Date Observații 

3.1. Persoane din structurile CJ/APL formați în domeniul politicilor de sănătate 
bazate pe exemple de succes, sănătății publice și organizării sistemului de 
servicii de sănătate 

a. Număr persoane din structurile 
Consiliului Județean 

- În lucru 

b. Număr persoane din structurile 
autorităților administrației publice 
locale 

- În lucru 

3.2. Populație vulnerabilă pe furnizor de servicii comunitare integrate 

a. Total populație vulnerabilă 101.837  

b. Număr populație vulnerabilă pe 1 
furnizor de servicii comunitare 
integrate 

1.227  

3.3. Planuri realizate conform standardului MS 

a. Planuri locale realizate conform 
standardului MS 

- În lucru 

b. Planuri județene realizate conform 
standardului MS 

- În lucru 

c. Planuri regionale realizate conform 
standardului MS 

- În lucru 

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

- În lucru 

 
4: Prevenirea discriminării populației aparținând minorității rome care accesează 
serviciile de sănătate 

Indicator Date Observații 

4.1. Instituții de învățământ medical care au în curriculum cursuri de formare 

a. Număr - În lucru 

b. Pondere - În lucru 

4.2. Nr. anual de cursanți - În lucru 

4.3. Beneficiari informați/consiliați 

a. Număr - În lucru 
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Indicator Date Observații 

b. Pondere - În lucru 

4.4. Cazuri de discriminare comunicate/analizate/rezolvate 

a. Număr cazuri de discriminare 
comunicate 

0  

b. Număr cazuri de discriminare 
analizate 

0  

c. Număr cazuri de discriminare 
rezolvate 

0  

4.5. Cazuri instrumentate anual/Nr. de 
cazuri raportate 

0  

4.6. Rapoarte anuale de monitorizare și 
evaluare 

0  

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

0  
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II. EDUCAȚIE 
 

A. INSPECTORATUL ȘCOALR 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 
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. 
Şcolare; 
mediatori 
școlari 

- Inspector 
pentru romi 

Peste 390 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. 
Şcolare 

- 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 

 

41 de discipline opționale 
cu elemente de 
interculturalitate propuse 
pentru a fi incluse în CDŞ în 

anul școlar 2020-2021. 
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. 
Şcolare 

- 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 36 de unități de 

învățământ 
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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. 
Şcolare 

- Inspector 
pentru romi 

- Mediatori 
școlari 

Implementarea planurilor 
anuale de pregătire 

suplimentară a elevilor 
rromi pentru reducerea 
eșecului școlar și 
promovarea examenelor 
de absolvire, în 36 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  

-36 elevi rromi înscriși 
pentru admiterea în cls. A 
IX-a, pe locuri speciale, 
pentru anul școlar 
2020/2021 

7 Organizarea și funcționarea unor 
clase de recuperare școlară (de tip 
„A doua șansă”, frecvență redusă, 
etc.) 

- C. A. I.Ş.J. 
Sibiu 

- Directori 
unități școlare 

-13 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. 
Şcolare; 
mediatori 
școlari 

- Inspector 
pentru romi 

- Membrii 
O.N.G. 

32 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. 
Şcolare 

- Inspector 
pentru romi 

- Președinte 
O.N.G. 

8 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. 
Şcolare 

- 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    

 
Creșterea calității resurselor umane ale sistemului de învățământ, în scopul realizării 
unui mediu educațional incluziv pentru elevii rromi 
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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 170 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 
 

15 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 
Şcolar 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): 232 elevi; 
- Program „Rechizite 
școlare”: pentru 
aproximativ 4100 de 
copii/elevi romi 

- Program „Bani de liceu”: 
pentru 172 elevi 

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

- Inspector 
Şcolar General 
Adjunct 

- Autorități 
locale 

- Directori 
unități școlare 

Spații de învățământ 
reabilitate sau nou 
construite (ex.: începerea 
reabilitării corpului de 
clădire unde se află 
clasele primare la Școala 
Gimnazială Nocrich, a 
Școlii Gimnaziale Mihăileni 
și a Grădiniței cu Program 

Normal Agârbiciu) 

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 42 de 
unități școlare cu elevi romi 
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B. CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU RESUSRSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 
 
 

 
 

Nr. 

crt. 

Obiective Acțiuni Indicatori de 

realizare 

Responsabil Termen 

de 
realizare 

Buget 

/Surse 
de 

finanțare 

Stadiu de 

implementare 

1. Cresterea ratei de 
participare la 
educatie si 
prevenirea 
comportamentelor 
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 

- 3  parteneriate / 
protocoale  
- 5 programe 
/proiecte 
 

CJRAE 
Coordonator 
mediatori 
școlari 
Mediatori 
școlari 
 

Pe 
parcursul 
anului 
scolar 
2019 - 
2020 
 

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. 

 - 455 elevi 
consiliați individual 
- 613 elevi 
consiliați în grup 
 

CJRAE 
Coordonator 
mediatori 
școlari 
Mediatori 

școlari 
 

2019 - 
2020 
 

Surse 
proprii 
 

Implementat 

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

- 311 orientari 
scolare 
- 311 dosare 
evaluate 
 

- CJRAE - 
Serviciul 
SEOSP din 
cadrul 
CJRAE Sibiu 

Pe 
parcursul 
anului 
scolar 
2019 - 
2020 

 

Surse 
proprii 
 

Implementat 

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

parasire timpurie a 
scolii; 

- 19 proiecte 
/programe derulate 

CJRAE 
Coordonator 
mediatori 
școlari 
Mediatori 
școlari 

 

Pe 
parcursul 
anului 
scolar 
2019 - 
2020 

 

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  
 

- 19 parteneriate 
derulate în 
colaborare cu ONG-
uri:   

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

CJRAE 
Coordonator 
mediatori 
școlari 

Mediatori 
școlari 
 

Pe 
parcursul 
anului 
scolar 

2019 - 
2020 
 

Surse 
proprii 
Surse 
locale 

Implementat 
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- 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. 

1226 elevi vizitati și 
439 consiliați 

CJRAE 
Coordonator 
mediatori 
școlari 

Mediatori 
școlari 
 

Pe 
parcursul 
anului 
scolar 

2019 - 
2020 
 

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. 

1  campanii de 

informare 
744 persoane 
informate 
 

CJRAE 

Coordonator 
mediatori 
școlari 
Mediatori 
școlari 
 

Pe 

parcursul 
anului 
scolar 
2019 - 
2020 
 

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; 

72  Protocoale de 
colaborare cu 
profesori-diriginti, 
invatatori,educatori   
 

 

CJRAE 
Coordonator 
mediatori 
școlari 
Mediatori 

școlari 
 

Pe 
parcursul 
anului 
scolar 
2019 - 

2020 
 

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; 
 

- 1 curs 
 

CJRAE 
Coordonator 
mediatori 
școlari 
Mediatori 
școlari 

 

Pe 
parcursul 
anului 
scolar 
2019 - 
2020 

 

Surse 
externe 

 
Implementat  

  Organizarea cursurilor 
de 

formare/perfecționare 
a mediatorilor școlari. 
Angajarea 
mediatorilor școlari în 
școlile în care învață 
un număr semnificativ 

de elevi romi. 

- 7 mediatori 
școlari care au 

participat  cursuri, 
webinarii 
 
 
 

CJRAE 
Coordonator 

mediatori 
școlari 
Mediatori 
școlari 
 

Pe 
parcursul 

anului 
scolar 
2019 - 
2020 
 

ISJ 
CJ 

CJRAE 

Implementat 

  - Proiecte privind  
combatere si 
prevenire a 
discriminarii in scoli si 
medierea conflictelor 
aparute in sistemul 

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

5 proiecte CJRAE 
Coordonator 
mediatori 
școlari 
Mediatori 
școlari 

 

Pe 
parcursul 
anului 
scolar 
2019 - 
2020 

 

Surse 
proprii 
Surse 
locale 

Implementat 

4. Promovarea 

educatie incluzive 

- Stimularea unitatilor 

de invatamant în 
sprijinirea si 
incurajarea dezvoltarii 
personale a elevilor si 
cresterea motivatiei 
acestora pentru 
invatare respectand 

principiile educatiei 
incluzive si asigurarea 
egalitatii de sanse 

-213  CERTIFICATE 

în ÎNV DE MASĂ. 

CJRAE 

Coordonator 
mediatori 
școlari 
Mediatori 
școlari 
 

Pe 

parcursul 
anului 
scolar 
2019 - 
2020 
 

Surse 

proprii 
 

Implementat 
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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; 
 

- 133 activități de 

consiliere  derulate 

CJRAE 

Coordonator 
mediatori 
școlari 
Mediatori 
școlari 
 

Pe 

parcursul 
anului 
scolar 
2019 - 
2020 
 

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 

- 7 activitati 
 

 
- 520 elevi 
consiliați  

CJRAE 
Coordonator 

mediatori 
școlari 
Mediatori 
școlari 
 

Pe 
parcursul 

anului 
scolar 
2019 - 
2020 
 

Surse 
proprii 

 

Implementat 

7. Campanii de 

promovare a  unui 
stil de viață 
sănătos și de 
prevenire a 
comportamentelor 
de risc 

-Activitati ce vizeaza 

educatia pentru 
sănătate, prevenirea 
și reducerea violenței 
în mediul școlar, 
prevenirea consumului 
de drogurI 

17  activități 

10 proiecte 
/programe derulate 

CJRAE 

Coordonator 
mediatori 
școlari 
Mediatori 
școlari 
 

Pe 

parcursul 
anului 
scolar 
2019 - 
2020 

Surse 

proprii 
Surse 
locale 

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 egalității de șanse pe piața internă a forței de muncă și combaterea 
oricăror forme de discriminare pe piața 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 Uniunii Europene 
și în statele semnatare ale Acordului privind Spațiul 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 2020 

2.1 Creșterea gradului de ocupare și a competențelor profesionale ale persoanelor 
în căutarea unui loc de muncă pe piața internă a muncii; 
2.2 Facilitarea accesului persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe piața muncii 
din străinătate; 
2.3. Creșterea calității serviciilor oferite de Serviciul Public De Ocupare și a 
competențelor profesionale ale angajaților din Agenția Județeana pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Sibiu ; 
2.4 Creșterea gradului de vizibilitate al Agenției Județene  pentru Ocuparea Forței 
de Muncă Sibiu; 
2.5. Întărirea colaborării interinstituționale 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 direcții 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; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33919
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/150497
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    2. creșterea șanselor de ocupare a persoanelor aparținând minorității rome prin 
încurajarea mobilității geografice și valorificarea capacităților antreprenoriale: 
    a) stimularea mobilității 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 salariale; 
    4. dezvoltarea și certificarea competențelor profesionale: 
    a) organizarea de cursuri de formare profesională pentru persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă; 
    b) servicii gratuite de evaluare și certificare de competențe dobândite în sistem 
informal și non-formal; 
    c) cuprinderea în programe de ucenicie la locul de muncă; 
    5. stimularea angajatorilor care încadrează persoane aparținând unor categorii 
defavorizate pe piața muncii prin acordarea de subvenții; 
    6. acordarea de sprijin financiar pentru înființarea/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. 
Crt. 

ACTIVITATEA 
SURSĂ DE  

FINANŢARE 
INDICATORI  

 
 
1 

Măsuri active de ocupare 

 
 

BAS 
 

Nr de persoane aparținând 
minorității rome care au 
accesat măsurile active – 565 

 
2 
 
 

Informare și consiliere 

profesională; 

 
BAS 

 
Nr de persoane aparținând 
minorității rome informate și 
consiliate  – 565 

    
3 Medierea muncii; 

 
BAS 

Nr.de persoane aparținând min 
rome mediate si incadrate-28 

 
4 

Stimularea mobilității forței de 

muncă prin acordarea de prime de 

încadrare sau instalare 

 
BAS 

Nr. de persoane aparținând 
minorității rome cărora li s-a 
aplicat măsura - 0 

 
 

5 
 

Formare profesională 

 
 

BAS 

 
Nr. de persoane aparținând 
minorității romă formate în 
meserii /calificări cerute pe 
piața muncii -0 

 
6 

Evaluare si certificare competențe 

 
 

BAS 

Nr. de persoane aparținând 
minorității evaluate și 
certificate în competențe 
dobândite nonformal-0 
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7 

Acordarea de subvenții 

angajatorilor pentru încadrarea 

persoanelor aparținând unor 

categorii dezavantajate sau cu 

acces mai greu pe piața muncii  

 
 
 

BAS 

 
 
Nr. de persoane aparținând 
minorității cărora li s-a aplicat 
măsura -0 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

Acordarea de acompaniament 

personalizat tinerilor cu risc de 

marginalizare socială prin 

încheierea de contracte de 

solidaritate și oferirea de servicii 

specifice inclusiv prin acordarea de 

subvenții angajatorilor de inserție 

care încadrează persoane din 

aceasta categorie  

 
 
 
 
 

BAS 

 
 
 
 

Nr. de persoane aparținând 
minorității cărora li s-a aplicat 
-0 

 
Programul special de ocupare a forței de muncă  pentru comunități cu număr mare 
de etnici romi. 
Prin acest program, până la 31 decembrie 2020  au fost încadrate 35 persoane, așa 
cum rezultă din graficul de mai jos. 
 
 

 
 

 
 
Identificarea nevoilor romilor în domeniul ocupării locurilor de muncă: 

 Principalii factori care împiedică accesul romilor pe piața muncii sunt 
cei referitori la competitivitatea acestora. Astfel, competitivitatea 
romilor este inferioară  întrucât au 

o  nivel scăzut de educație(în rândul populației de etnie romă 
există un număr semnificativ de persoane care nu au fost la 
școală niciodată sau au abandonat școala în clasele primare sau 
gimnaziale); 

o   nivel scăzut de calificare( mare parte din etnicii romi nu au 
calificări profesionale în meserii moderne ; meseriile 
tradiționale ale romilor sunt din ce în ce mai puțin solicitate în 
economia modernă iar segmentul populației adulte cu calificare 

0

5

10

15

20

25

ALŢÂNA BRĂDENI IACOBENI NOCRICH

15
15

25

15

8
6

15

6

PROPUS

REALIZAT



Pagina 38 / 47 

 

este redus; tânăra generație, din cauza efectelor negative ale 
ultimelor decenii, prezintă un deficit și mai mare de calificare 
comparativ cu generația adultă).  

o  o atitudine libertină în ceea ce privește programul fix de lucru; 
 Probleme identificate de angajatori ca fiind specifice romilor sunt: 

obișnuința de a cere sprijinul statului în detrimentul auto-
responsabilizării și încercării de auto-depășire, un grad de instabilitate 
crescut(retenția la locul de muncă este mică- de ordinul săptămânilor), 
dar și lipsa dorinței de specializare, care se adaugă celor menționate 
anterior; 

 O situație conexă este cea referitoare la zonele de locuire(comunități 
marginale, izolate) care, în general sunt zone sărace asociate cu lipsa 
oportunităților de angajare / lipsa afacerilor/ lipsa intreprinderilor. Se 
subliniază existența unei diferențe între zonele rurale și cele urbane: 
în mediul rural, chiar dacă nu au acces la locuri de muncă, comunitățile 
de romi au opțiunea de a activa în domeniul agriculturii.  

 Faptul că romii nu își declară apartenența la etnie este o altă piedică 
pentru Serviciul Public de Ocupare care, în lipsa datelor reprezentative 
și complete, nu se pot implementa măsuri de stimulare a ocupării în 
comunitățile de romi. 

 
Recomandări în vederea integrării pe piața muncii a categoriilor vulnerabile, inclusiv 
a cetățenilor români aparținând minorității rome: 

 Facilitarea accesului persoanelor de etnie romă la educație, care ar 
atrage după sine o serie de alte avantaje, cum ar fi un loc de muncă 
decent și o locuință. 

 Concentrarea eforturilor de soluționare a problemelor cu care se 
confruntă grupurile vulnerabile pe un segment mai larg de populație, 
nu doar asupra comunităților de etnie romă, scopul rezolvării acestor 
probleme nefiind doar integrarea socială/economică a acestei 
populații, de altfel, mai curând un tip de cetățenie implicată, 
participativă. 

 
 Planificarea, în urma consultării cu reprezentanți ai comunităților de 

romi, a unui sistem de management integrat, care ar permite crearea 
de locuri de muncă pentru romii care deja lucrează non-formal în 
sortare și reciclare. 

 Subvenționarea locurilor de muncă pentru romi, asociată cu 
obligativitatea angajatorilor de a menține persoanele angajate la locul 
de muncă pentru o perioadă egală cu cea de subvenționare. 

 Implementarea proiectelor de mică anvergură, de lungă durată, cu 
impact pozitiv în profunzime la nivelul comunității. 

 Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor aparținând minorității 
rome prin încurajarea mobilității geografice și valorificarea 
capacităților antreprenoriale: 
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IV. CULTURA 
 
 
Proiectul “ȘURA CULTURALĂ”-reușită a donațiilor 
 
Proiectul a început de la nevoia de a exista în cartierul Gușterița din municipiul Sibiu, 
un loc în care să se desfășoare activități educaționale gratuite pentru copiii 
comunității, în special aceia provenind din familii aflate în situații dificile. Inițiator 
este Asociația Dia.Logos alături de Parohia Ortodoxă Gușterița. 
Neavând posibilități materiale și locuind într-un cartier mărginaș al Sibiului, copiii 
acestor familii nu au acces la activități educaționale și culturale care să-i ajute să-
și descopere talentul, să le dezvolte anumite deprinderi sănătoase care să le 
faciliteze ulterior integrarea în colectivități, să-i sensibilizeze artistic, să-i ajute să 
viseze la un viitor mai bun, să le dezvolte încrederea în propriile calități. 
 
“ȘURA CULTURALĂ” este un centru educațional, cultural și social gratuit pentru 
copii. Sala multifuncțională a asigurat în anul analizat desfășurarea cursurilor de  
muzică, teatru, limbi străine, ateliere creative, vizionări de filme educaționale), iar 
la mansardă va fi un spațiu dedicat organizării de ateliere de pictură și lucru manual. 
 

 
ASOCIAȚIA ELIJAH  
Cultură și educație pentru comunitățile de pe Valea Hârtibaciului 
 
 
Obiectivul principal al asociației este integrarea in societate a copiilor aflați în 
dificultate si proveniți din familii defavorizare, stabiliți în localități pe Valea 
Hârtibaciului. Astfel, Asociația este activă în domeniul social, educațional, al 
calificării, al agriculturii sau al creșterii animalelor. 
 
Grupul țintă este format în special de copiii care frecventează o formă de învățământ 
recunoscută de lege. 
 
Legislația după care Asociația Elijah își ghidează activitatea de protecție a copilului 
este conformă cu legislația din România și a Convenției pentru apărarea drepturilor 
omului (Convenția ONU privind drepturile copilului și Convenția de la Haga privind 
protecția copilului). Pe lângă acestea, Elijah și-a elaborat propriul ghid „Măsuri de 
protecție împotriva abuzului copiilor/Politica de protecție a copilului”.  
 
Astfel, în anul 2020 au fost demarate/continuate/finalizate următoarele proiecte: 
 

1) Municipiul Sibiu: Centrul multifuncțional "Casa Sfântul Francisc", aflat în 
proces de licențiere. Este un internat social cu 32 de șocuri destinat tinerilor 
din Valea Hârtibaciului care urmează o formă de învățământ liceal sau 
profesional, oferind inclusiv suport on-line pentru teme. Acesta are ca scop 
prevenirea abandonului școlar și integrarea tinerilor din mediul rural. 

2) Sat Nou, comuna Roșia:  
a. Centrul social "Casa Martin", licențiat de Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale, asigurând 62 locuri 
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b. Școala de Muzică și centrul social "Casa Thomas", unde sub îndrumarea 
și prin grija a 40 de profesori de muzică și instrumentiști ai Filarmonicii 
de Stat Sibiu, circa 200 de copii din comuna Roșia învață muzica 
instrumentală și dansul 

c. Finalizarea terenului de sport multifuncțional "Elijah Arena" 
d. Cartierul "Caroline" cu 11 case sociale (50 mp, compuse din 2 camere, 

bucătărie, baie), destinate familiilor tinere cu mulți copii, terenul fiind 
pus la dispoziție de primărie 

e. Proiectul "Casa de Piatră", destinat tinerelor familii care, pe terenul 
pus la dispoziție de primărie, își toarnă pe cheltuială proprie fundația 
din beton, primind apoi materialele de construcție din partea Asociației 
ELIJAH. Prin acest proiect, asociația stimulează și implicarea prin 
muncă precum și o contribuție financiară a viitorilor proprietari. 

3) Sat Hosman, comuna Nocrich: 
a. Școala de Muzică "Casa Sonja". Copiii învăță să cânte la o varietate de 

instrumente muzicale, prin lecții individuale sau de grup. Funcționează 
un cor și mai multe grupuri de dansuri tradiționale și moderne. 

b. Centru educațional/after-school asigură suport pentru temele elevilor 
c. Centru medical "Casa Nova" cu asigurarea consultațiilor prin medic de 

familie de două ori pe săptămână pentru toți sătenii 
d. Cabinet stomatologic cu profil social 
e. Școală de gospodărie pentru femeile tinere 
f. Brutărie pentru pâinea care se consumă intern 
g. Se află în proces de licențiere o casă de tip familial 

4) Sat Țichindeal, comuna Nocrich: "Casa Habakuk" centru educațional/after-
school asigură suport pentru temele elevilor 

5) Sat Nocrich, comuna Nocrich: "Casa Susanna" centru educațional/after-school 
asigură suport pentru temele elevilor. 

6) Sat Marpod, comuna Marpod:  
a. fermă de animale și atelier de tâmplărie 
b. muncă de suport pentru teme, primăria punând la dispoziție spațiul 

bibliotecii, iar asociația asigură doi angajați. 
 
Asociația a organizat pentru toți angajații departamentului social (pedagogi, 
coordonatori de proiecte, șefi de centre sociale) cursuri de formare organizate de 
traineri ai Asociației Ascendis. 
 
 
Asociația ARAPAMESU 
 
Asociația ARAPAMESU SIBIU este o organizație apolitică, neguvernamentală, 
nediscriminatorie, civică și independenta față de alte organe de stat, constituită prin 
libera alegere și inițiativă a  membrilor fondatori în anul 1995, funcționând conform 
Licenței de Funcționare seria LF nr. 0001538 din 30.09.2016 eliberată de Ministerul 
Muncii, Familiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, fiind și membră a Grupului de Lucru 
Mixt pentru Romi, în baza Ordinului nr. 58/2018 a Prefectului Județului Sibiu. 
 
Scopul asociației constă în diminuarea discrepanțelor de ordin economic, social și 
educațional existente în societate. Asociația este implicată activ în susținerea 
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educației copiilor de etnie romă-predominant din Cartierul Gușterița, remarcându-
se prin programele derulate spre a-i încuraja să frecventeze școala. 
 
In acest context, asociația a continuat activitatea centrului educațional/after-school 
asigurând suport pentru temele celor 30 de elevi, dar și activități în diverse cercuri 
creative, după modelul Palatului Copiilor. 
 
 
Fundația CENTRUL EUROPEAN DE INTEGRARE A ROMILOR 
 
Obiectivul principal al fundației este materializarea Centrului Național pentru 
Patrimoniu Cultural și Educație Etnoidentitară a Romilor. Pentru acest demers au 
fost parcurse mai multe etape, el fiind cuprins în Strategia de Dezvoltare pentru 
perioada 2021-2027 a Regiuni Centru, proiectul fiind însușit și de Consiliul Județean 
Sibiu. 
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IV. CULTURA 
 
Inițierea unor proiecte cultural pentru păstrarea, dezvoltarea și promovarea 

patrimoniului cultural al romilor 

 

Măsuri 
Instituții 

responsabile 
Indicatori de 
performanță 

Rezultate 

Îmbogățirea 
culturii 
specifice 
rromilor 
 

Complexul 
Național 
Muzeal 
ASTRA 

Realizarea 
unui număr de 
150 fișe 
analitice de 
evidență a 
patrimoniului 
din muzeu 
aparținând 
etniei rrome 

Cercetarea științifică a 
patrimoniului cultural al 
rromilor și realizarea unei baze 
de date a totalității 
informațiilor dobândite și a 
celor referitoare la arhivele 
documentare ale muzeului 
sibian.  

Programe de 
ordin cultural și 
din educația 
nonformală. 

Complexul 
Național 
Muzeal 
ASTRA 

Participare la 
lansare de 
carte 

Participare în data de 28 
ianuarie 2020 la lansarea cărții 
cercetătorului Mirel Bănică - 
Bafta, Devla și Haramul. Studii 
despre cultura și religia 
romilor. Evenimentul a avut loc 
la librăria Erasmus din Sibiu. 

Păstrarea, 
dezvoltarea, 
încurajarea și 
promovarea 
meșteșugurilor 
tradiționale 
rrome 

Complexul 
Național 
Muzeal 
ASTRA 

5 meșteșugari 
romi incluși în 
cadrul 
programelor, 
(4 în 
prelucrarea 
metalelor, 1 
rudari) 
 
2 spectacole 
de dansuri 
tradiționale 
(în cadrul 
evenimenului 
ASTRA 
Multicultural); 
2 ateliere 
gastronomice 
100 
beneficiari 
direcți ai 
degustării 
preparatelor 
romani 
 

Includerea meșteșugarilor romi 
în cadrul Târgului creatorilor 
populari din România, 14 - 16 
august 2020. 
 
 
 
 
Includerea romilor în cadrul 
evenimentului ASTRA 
Multicultural, 10-12 iulie 2020. 
Au fost susținute spectacole la 
care romii au participat cu două 
ansambluri de muzică și dansuri 
tradiționale și au fost 
organizate două ateliere 
gastronomice. 
 
 
 
 
 
Includerea meșteșugarilor rromi 
în cadrul Programului de 
animații culturale Animă 
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1 atelier de 
fierărie – 1 
meșteșugar 
rom 
 
 
 
2 ateliere 
pielărie 
(harnașament) 
– 1 meșter 
rom 

ASTRA, 2020. În fierăria 
funcțională din muzeu (zona 
Călinești fierărie), a fost 
organizat un atelier 
meșteșugăresc în data de 
31.08.2020 
 
Includerea meșteșugarilor romi 
în cadrul Programului de 
animații culturale Animă 
ASTRA, 2020. Un atelier a fost 
organizat în data de 
11.10.2020, celălalt fiind 
organizat în data de 
13.10.2020. 

Cercetarea de 
cabinet și de 
teren a istoriei 
și culturii rome 

Complexul 
Național 
Muzeal 
ASTRA 

1 interviu 
realizat pe 
teme privind 
cultura 
rromilor 

Interviu realizat în luna aprilie a 
anului 2020 cu sociologul Gelu 
Duminică. Au fost abordate 
teme de actualitate socială în 
ceea ce privește comunitatea 
romilor din România. Interviul a 
fost montat sub forma unui 
scurt film. 

Susținerea și 
promovarea 
artiștilor rromi 
și a creației 
rrome sau cu 
tematică rromă 
în toate 
domeniile 
artistice (arte 
plastice, 
literatură, 
cinematografie, 
teatru, muzică, 
dans) 
 

Complexul 
Național 
Muzeal 
ASTRA 

2 ansambluri 
de muzică și 
dansuri 
tradiționale 
romani 

Dansuri rromani în cadrul 
evenimentului ASTRA 
Multicultural, 10-12 iulie 2020. 
Susținerea a două spectacole de 
muzică și dansuri tradiționale. 

Construcția 
memoriei 
culturale 
 
 

Complexul 
Național 
Muzeal 
ASTRA 

1 expoziție 
temporară 
organizată (10 
octombrie – 
31 decembrie 
2020) 
 
 
 
 
 

Vernisarea în data de 10 
octombrie 2020, la „Pavilionul 
din Jina”, din cadrul Muzeului 
în Aer Liber a expoziției “164 
de ani de la abolirea sclaviei 
romilor – Hărți orale din 
prezent” realizată în 
parteneriat cu Asociația Centrul 
de Cercetări Culturale și Sociale 
„Romane Rodimata”. Expoziția 
a cuprins copii ale 
documentelor de arhivă, 
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1 interviu 
înregistrat pe 
teme privind 
cultura 
romilor 

fotografii și interviuri cu 
persoane de etnie romă din 
localitățile vizate în cadrul 
cercetării. 
Constituirea unei biblioteci de 
specialitate. 
Constituirea unei baze de date 
cu rezultatele din cercetarea de 
teren (arhivă de specialitate). 
Constituirea unei arhive audio 
vizuale. 
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V. ORDINE PUBLICĂ 
 
Indicatorii realizați de efectivele Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu în baza 
Planului Strategic județean de acțiuni pentru perioada 2018-2020, au la bază 
activitățile desfășurate pe această linie în anul 2020: 

 medierea și aplanarea a 11 stări conflictuale existente, pe raza localităților 
Copșa Mică, Dumbrăveni, Porumbacu de Jos, Racovița, Târnava, Șeica Mare, 
Brateiu. De asemenea, s-a realizat monitorizarea evoluției acestora în scopul 
prevenirii degenerării lor în conflicte cu implicații sau consecințe majore inter 
sau intra-etnice 

 realizarea a 7 activități de consultare și cooperare cu reprezentanți 
recunoscuți ai comunităților de romi, în vederea medierii stărilor conflictuale, 
precum și în scopul prevenirii evoluției acestora spre acte de violență 

 derularea, de la nivelul Compartimentului de Analiză și Prevenire a 
Criminalității a unui număr de 10 activități cu participarea a 146 beneficiari-
elevi, între care au fost și elevi proveniți din familii aparținând minorității 
rome. Acestea au avut loc în cadrul a două instituții de învățământ 
preunivesitar și anume, Școala Gimnazială Bazna, respectiv Școala Gimnazială 
nr.10 din municipiul Sibiu 

 participarea cadrelor nominalizate de la nivelul I.P.J. Sibiu la întâlnirile 
Grupului de Lucru Mixt pentru Romi. 

 
Declanșării pandemiei de Sars-Cov-2, în anul 2020 a cauzat o limitare a contactelor 
directe cu cetățenii, motiv pentru care activitățile preventive, precum întâlnirile 
punctuale și activitățile de consiliere, au fost reduse. 
 

VI. 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, 
indiferent de etnie, identificați la nivelul județului Sibiu de către autoritățile publice 
locale, cu ocazia îndeplinirii cerințelor legale de linie. 
 
Se reiterează 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 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 
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legate de originea rasială sau etnică, cu ocazia soluționării cererilor specifice 
înregistrate la nivelul ghișeelor acestor structuri de evidență a persoanelor.  
 
În aceste condiții, 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.  
 
Se menționează faptul că, 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. 
 
Și cu acest prilej este oportun de amintit 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 
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 
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scurt a situației descrise, renunțând-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 
2020, un număr de 224 dosare privind nașterea unor persoane care nu au fost 
înregistrate în termenul general de 30 de zile, dintre care amintim: 201 dosare 
privind copii neînregistrați (peste 30 de zile, dar fără a se depăși un an), 17 dosare 
privind copii neînregistrați peste vârsta de un an, 4 dosare copii neînregistrați având 
vârsta între 14-18 ani și 2 dosare privind persoane majore neînregistrate.   
 
Raportat la toate aspectele expuse anterior, ar trebui analizată și posibilitatea 
dispunerii unor măsuri corespunzătoare în vederea efectuării prin intermediul 
Biroului județean pentru romi/Compartimentului Minorități naționale din cadrul 
Instituției Prefectului – Județul Sibiu a unui nou demers la nivelul tuturor celor 64 
unități administrativ-teritoriale ale județului Sibiu pentru identificarea la nivelul 
acestora, cu sprijinul experților locali pentru romi sau cu cel al asistenților sociali 
ori cu cel al mediatorilor școlari/sanitari de la nivelul primăriilor, a cazurilor unor 
cetățeni români (de etniei romă) a căror naștere nu este înregistrată în registrele de 
stare civilă de pe teritoriul României, fiind privați așadar de exercițiul unor drepturi 
civile și sociale pe care le-ar avea în calitate de cetățeni români, constituindu-se 
astfel o evidență cât se poate de exactă la nivelul județului Sibiu, care apoi să fie 
folosită de structurile noastre de specialitate pentru găsirea soluțiilor legale 
necesare clarificării fiecărui caz înregistrat.   
 
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, aceste 
persoane 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. Se precizează că 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 își exprimă disponibilitatea, și de 
această dată, ca prin intermediul specialiștilor săi să participe la întâlniri organizate 
pe această temă, menite să îmbunătățească situația socială a cetățenilor români de 
etnie romă, respectiv să îndrume personalul de specialitate al structurilor de profil 
de pe raza județului Sibiu cu privire la punerea în legalitate a acestora atât pe linie 
de stare civilă, cât și pe linie de evidența persoanelor.              
 
 
 
Expert,  
Cristina Muntean 


