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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prinProgramul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 
Obiectivultematic 9: Promovareaincluziuniisociale, combatereasărăcieișiaoricăreiforme de discriminare 
Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltarelocalăplasate sub responsabilitateacomunității 
Obiectivul specific 5.1:Reducereanumărului de persoaneaflateînrisc de sărăcieșiexcluziunesocială din comunitățilemarginalizate 
(romași non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populațieaparținândminoritățiiroma, 
prinimplementarea de măsuri/ operațiuni integrate încontextulmecanismului de DLRC 
Titlulproiectului: Dezvoltareaunuipachetintegrat de servicii support pentrucopiișitinerii din teritoriul SDL Gârcini 
Număr de identificare al contractului: POCU/717/5/1/142450 
 
 

Informare 

 

 
 

 PROIECT: „Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din teritoriul 

SDL Gârcini” POCU/717/5/1/142450. 

Perioada de implementare: 7 iunie 2021 - 6 august 2022 (14 luni). 
 

 SPITALUL MUNICIPAL SĂCELE, partener al proiectului - Dezvoltarea unui pachet integrat de 

servicii suport pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârcini, cod SMIS 142450, contract de 

finanțare nr. POCU/717/5/1/142450 din 04.06.2021, prezinta stadiul activitatilor proiectului pana 

in luna iunie 2022:  

 

Activitatea 1. Activități transversale  

 Subactivitatea 1.1 Managementul proiectului 

- locație desfășurare activitate: sediul Spitalului Municipal Sacele, str. Oituz nr. 54, mun. 

Sacele, jud. Brașov  

- formatori: - activitatea este derulată de coordonatorul de proiect 

- Activitate in derulare 
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Subactivitatea 1.2 Activități aferente cheltuielilor indirecte 

- locație desfășurare activitate: sediul administrativ si spatiu pentru servicii medicale Spital 

Municipal Sacele, str. Oituz nr. 54, mun. Sacele, jud. Brașov 

- formatori: nu este cazul. Activitatea este derulată de responsabilul financiar din cadrul 

Spitalului Municipal Sacele. 

- Activitate in derulare 

 

Activitatea A.5 Activitati de consiliere și sprijin în domeniul planningului familial și pentru un stil 

de viață sănătos 

 

Subactivitatea A5.2 Activități de consiliere în domeniul îngrijirii și educației copiilor 

- locație desfășurare activitate: policlinica Spital Municipal Sacele 

- număr cursanți: 40 tineri, viitoare mame si parinti de copii cu varsta intre 0-3 ani 

- formatori: Activitatea este derulată de experții tehnici din echipa de implementare la 

nivelul partenerului P6 Spitalul Municipal Săcele – un medic ginecolog, un medic pediatru 

și două asistente de specialitate.  

- Activitate in derulare   

Expert Medic Pediatru si Expert Asistent Medical Pediatrie: 
 
- pregatire pentru cresterea copilului in varsta de 0-3 ani, pe parcursul careia vor fi abordate 

urmatoarele elemente: alaptarea, ingrijirea bebelusului (igiena, somnul, comunicare cu 

bebelusul), diversificarea hranei, sanatatea copilului (principalele boli ale copilariei, 

simptomatologie, masuri de interventie), dezvoltarea fizica si psihoemotionala a copilului pana 

la varsta de 3 ani. Activitate realizata in proportie de 80%. 
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Expert Medic Ginecolog si Expert Asistent Medical Ginecologie: 

- pregatire pentru nastere, ce confera viitoarelor mame toate informatiile necesare pentru o 

nastere in conditii de siguranta atat pentru ele cat si pentru nou-nascuti. Activitate realizata in 

procent de 97%. 

 

Subactivitatea: A.5.4. Activitati de asistenta medicala specializata in domeniul sanatatii sexuale 

si planningului familial 

- locație desfășurare activitate: Spital Municipal Sacele 

- număr cursanți: Activitatea presupune pentru 80 de tinere din comunitate, cu vârsta 

cuprinsă între 15-25 ani, consult ginecologic de specialitate pentru tinere mame, 

inainte/dupa nastere (inclusiv ecograf si alte proceduri medicale necesare), consult 

ginecologic pentru evaluarea starii de sanatate si depistarea eventualelor boli cu 

transmitere sexuala pentru tinere din comunitate, sesiuni de consiliere in domeniul 

planningului familial, screening pentru depistarea cancerului de col uterin pentru tinerele 

participante la program, cu prelevarea probelor, prelucrarea si interpretarea acestora.  

- formatori: Activitatea este derulată de experții tehnici din echipa de implementare la 

nivelul partenerului P6 Spitalul Municipal Săcele – un medic ginecolog, un medic 

anatomopatolog și două asistente de specialitate.  

- Activitate in derulare  

Expert Medic Ginecolog si Expert Asistent Medical Ginecologie 

 - consult ginecologic de specialitate pentru tinere mame, inainte/dupa nastere (inclusiv ecograf si 

alte proceduri medicale necesare)  

- consult ginecologic pentru evaluarea starii de sanatate si depistarea eventualelor boli cu 

transmitere sexuala pentru tinere din comunitate 



 
 
 
 
 
 

Proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
 

 

- sesiune individualizata de consiliere in domeniul planningului familial pentru fiecare tanara 

beneficiara ( atat persoane gravide cat si participante la screening neo col uterin). 

 

Un procent de 97 % realizat din total activitate. 

 

 - screening pentru depistarea cancerului de col uterin pentru 49 participante la program, cu 

prelevarea probelor si consiliere ulterioara. 

 

 Expert Medic Anatomie Patologica si Expert Asistent Medical Anatomie Patologica  

- screening pentru depistarea cancerului de col uterin pentru tinerele participante la program, cu 

prelucrarea si interpretarea testului Babes-Papanicolau. 

Un procent de 61 % realizat din total activitate. 

 

 

Coordonator activitate Spital Municipal Sacele 

Dr. Rab Cristina 

 

 

 

  

    

 

         

 

 


