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Investe şte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară: 1 „Educa Ńia şi formarea profesional ă în sprijinul cre şterii economice şi 
dezvolt ării societ ăŃii bazat ă pe cunoa ştere” 
Domeniul major de intervenŃie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educa Ńie şi 
formare profesional ă” 

APEL DE LANSARE 
 

Centrul Şcolar pentru Educa Ńie Incluziv ă Nr. 2, cu sediul înTg.Mureş, 
strada Mărăşti, Nr.8, în calitate de beneficiar şi Casa Corpului Didactic Mureş 
în calitate de partener vă anunŃă că începând din data de 01. 04. 2009 începe 
derularea proiectului  POSDRU/19/1.3/G/5628  cu titlul: 
 

Centrul de formare a  cadrelor didactice 
din înv ăŃământul special şi institu Ńii integratoare 

OPTIMA 
Proiectul îşi PROPUNE: 
� Realizarea unor cursuri de formare în vederea obŃinerii unor specialişti 

de înaltă calificare şi implicit creşterea calităŃii învăŃământului centrat pe 
elev în concordanŃă cu cerinŃele sistemului de învăŃământ european.  

� Cadrele didactice îşi vor lărgi bagajul de cunoştinŃe utilizat în procesul 
de predare-învăŃare centrată pe copil şi implicit încurajarea şi 
menŃinerea în cariera didactică a tinerilor absolvenŃi. 

� Facilitarea  accesului egal şi neîngrădit de formare continuă a cadrelor 
didactice din sistemul de învăŃământ special şi integrator, provenind din 
judeŃul Mureş incluzând şi persoane cu acces limitat la servicii de 
formare continuă, rezidenŃi în zone rurale, greu accesibile până la 
finalizarea proiectului. 

� Oferirea unor cursuri de formare destinate îmbunătăŃirii aptitudinii 
cadrelor didactice de a utiliza metode noi de predare-învăŃare-
recuperare centrate pe copil. 

 
• Accesul este GRATUIT la cursurile de formare datori ta noilor surse 

oferite de Fondurile Structurale Europene 
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� Prin implementarea acestui proiect se promovează conceptul de 
egalitatea şanselor şi nediscriminarea. 

� Pentru a solicita participarea la activităŃi, cadrele didactice vor trebui să 
întocmească un dosar. Recrutarea persoanelor din grupul Ńintă va fi 
efectuată de o comisie specială care va respecta cu stricteŃe temele şi 
obiectivele orizontale promovate în cadrul POSDRU. 

� Implementarea proiectului asigură accesul liber, fără constrângeri la 
cursurile de formare şi oportunităŃi de dezvoltare personală a 
personalului didactic. 

� Certificarea grupului Ńintă la finalul fiecărui curs se va elibera pe bază 
de cunoştinŃele acumulate respectând prevederile legislaŃiei în vigoare 
cu privire la egalitatea de şanse.  

� Derularea proiectului, care investeşte în capitalul uman, promovând 
dezvoltarea durabilă globală, având ca rezultat creşterea productivităŃii 
cu un personal înalt calificat, cu un nivel de educaŃie ridicat, având 
capacitatea de a se adapta noilor tehnici şi strategii, ceea ce este 
esenŃial pentru asigurarea unui învăŃământ integrator de nivel 
european. 

 
GAMA VARIATĂ DE CURSURI DE FORMARE oferite de „Centrul 
de formare a cadrelor didactice din înv ăŃământul special şi institu Ńii 
integratoare OPTIMA”  prin derularea acestui proiect pe o perioad ă de 2 
ani , care răspunde la nevoile tuturor categoriilor de specialişti din 
învăŃământul special şi de sprijin din învăŃământul integrator este  
urm ătoarea :  
 
1. Curs de formare „TEACCH”  (Treatment and Educational of Autistic and 

related Communication Handicapped Children) 

2. Curs de formare ABA  - Terapii cognitiv comportamentale la copiii cu 
tulburări neuro- psihice (nivel 1 - 3) 

3. Curs de formare: Sindromul deficitului de aten Ńie  

4. Curs de formare: Terapie de integrare senzorial ă Ayres 

5. Curs de formare: Tulbur ările de conduit ă şi anxietatea 
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6. Curs de formare Mentori în pedagogie  

7. Curs de formare teoretic ă şi practic ă specific ă în interven Ńia copiilor 
cu autism (PECS) (nivel 1 - 2) 

8. Curs de formare TIC  

9. Curs de formare: Kinetoterapia în terapia educa Ńional ă complex ă şi 
integrat ă 

10.  Curs de formare: Înva Ńă limba englez ă 

11.  Curs de formare: Elemente de terapie ocupa Ńional ă 

12.  Curs de formare: Educa Ńia pentru s ănătate 

13.  Curs de formare: Imaturitatea şcolar ă 

14.  Organizarea CONFERIN łEI INTERNAłIONALE DE BILAN ł al 
“Centrului de formare a cadrelor didactice din inv ăŃământul special şi 
institu Ńii integratoare OPTIMA ” 

Pentru detalii şi informaŃii referitoare la: 

����    derularea cursurilor 

����    profilul participanŃilor 

����    criterii de selecŃie 

����    data limită pentru inscriere 

accesaŃi pagina web a şcolii: www.centrulscolar2mures.ro  

 
Tg.Mureş, la 01. 04. 2009                                          Manager proiect: 
                                                                                  Pescari Tatiana Ana 
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Investe şte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară: 1 „Educa Ńia şi formarea profesional ă în sprijinul cre şterii economice şi 
dezvolt ării societ ăŃii bazat ă pe cunoa ştere” 
Domeniul major de intervenŃie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educa Ńie şi 
formare profesional ă” 
 
 
 

APEL DE LANSARE 
 

Centrul Şcolar pentru Educa Ńie Incluziv ă Nr. 2, cu sediul înTg. 
Mureş, strada Mărăşti, Nr.8 în calitate de beneficiar şi Casa Corpului Didactic 
Mureş în calitate de partener al proiectului POSDRU/19/1.3/G/5628  cu titlul: 
 

Centrul de formare a  cadrelor didactice 
din înv ăŃământul special şi institu Ńii integratoare 

OPTIMA 
Anun Ńă ! 
 

Din data de 8.05.2009 începe „Cursul de formare TEACCH”  
(Treatment and Educational of Autistic and related Communication 
Handicapped Children), cu 24 de locuri disponibile. 
 

����    Cursul conŃine 4 module care se vor derula pe o durată de 4 luni – 1 

modul / lună (16 ore) – vineri, sâmbătă şi duminică; 

����    profilul participanŃilor – cadre didactice din judeŃul Mureş; 

����    criterii de selecŃie: data depunerii dosarului de înscriere, conŃinutul 

dosarului şi interviu (la nevoie); 

����    dosarul de înscriere va conŃine: cerere tip, formular de identificare 

grup Ńintă, adeverinŃă de la locul de muncă, copie CI/BI. Cererea tip 
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şi formularul de identificare grup Ńintă pot fi descărcate de pe adresa 

www.centrulscolar2mures.ro; 

����    perioada de înscriere şi depunerea dosarelor 14.04.2009 - 

22.04.2009, la sediul C.Ş.E.I.Nr.2 – Tg.Mureş; 

����    rezultatele selecŃiei participanŃilor vor fi afişate la avizierul Centrului 

Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă nr. 2 sau se pot afla telefonic la 

numărul de telefon: 0265 – 215758, în data de 30.04.2009. 

 
• Accesul este GRATUIT la cursurile de formare datori ta noilor surse 

oferite de Fondurile Structurale Europene 
 
 
 
 
 
 
Tg.Mureş, la 07. 04. 2009                                          Manager proiect: 
                                                                                  Pescari Tatiana Ana 
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Investe şte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară: 1 „Educa Ńia şi formarea profesional ă în sprijinul cre şterii economice şi 
dezvolt ării societ ăŃii bazat ă pe cunoa ştere” 
Domeniul major de intervenŃie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educa Ńie şi 
formare profesional ă” 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
 
Denumirea cursului de formare solicitat  

__________________________________________________________ 

Numele si prenumele: 

__________________________________________________________ 

InstituŃia unde activează solicitantul:  

__________________________________________________________ 

Specializarea: _______________________________________________ 

Postul ocupat:_______________________________________________ 

Vechime în învăŃământ:_______________________________________ 

Date de contact:  

Telefon personal: ___________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________ 

Telefon instituŃie: ____________________________________________ 

MenŃionez că sunt de acord să particip la cursurile planificate, inclusiv la 
sfârşit de săptămână / vacanŃe, cu frecvenŃa de minim 90%. 
Semnătura solicitantului, 
_______________________                                            Data : 
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Investe şte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară: 1 „Educa Ńia şi formarea profesional ă în sprijinul cre şterii economice şi dezvolt ării 
societ ăŃii bazat ă pe cunoa ştere” 
Domeniul major de intervenŃie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educa Ńie şi formare profesional ă” 
 

FORMULAR ÎNREGISTRARE  GRUP łINTĂ 
Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenŃial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 
privind protecŃia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaŃie a 
acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecŃia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaŃie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 
2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecŃia vieŃii private în sectorul comunicaŃiilor 
electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004. 
 
I. Informa Ńii personale: 
 
I.1. Nume participant  (nume şi prenume) ____________________________________________  

CNP ______________________, adresa: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Telefon:_________________________E-mail:_________________________ 

 
I.2. Gen:      Masculin          Feminin      
 
I.3. NaŃionalitate:    română  alta(specificaŃi)_________________ 
 
I.4. Vârstă (vârsta în ani împliniŃi):  
 

sub 15 ani  
15 – 24 ani  
25 – 45 ani  
45 – 54 ani  
55 – 64 ani  

 
I.5. Locul de re şedin Ńă:    rural     urban 
 
II. Nivelul de instruire (nivelul ultimei instituŃii de învăŃământ absolvite): 
 

Institu Ńie de înv ăŃământ superior 

• licen Ńă  

• master  

• doctorat   
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• post-doctorat  

Unitate de înv ăŃământ ter Ńiar non-universitar 1 

• Şcoal ă post-liceal ă  

• Şcoal ă de maiştri  

Unitate de înv ăŃământ secundar 

• ÎnvăŃământ secundar superior  

o Ciclul superior al liceului 2 
- Filiera teoretic ă 
- Filiera tehnologic ă  
- Filiera voca Ńional ă 

 

• ÎnvăŃământ secundar inferior  

o Ciclul inferior al liceului 3 
- Filiera teoretic ă 
- Filiera tehnologic ă 
- Filiera voca Ńional ă 

 

o Anul de completare 4 
- Filiera tehnologic ă – ruta progresiv ă 

 

o Şcoala de arte şi meserii 5 
- Filiera tehnologic ă – ruta progresiv ă de 

calificare 

 

o Ciclul gimnazial 6  

• ÎnvăŃământ primar 7  

Fără şcoal ă absolvit ă8  

III. Statutul pe pia Ńa muncii: 

                                                 
1 Ciclu de învăŃământ non-universitar care asigură o calificare superioară celei obŃinute prin învăŃământ secundar şi la care au acces 
absolvenŃii de învăŃământ secundar superior, cu sau fără diplomă de bacalaureat. 
2 Cuprinde clasele XI – XII/XIII, care se organizează şi funcŃionează în cadrul unităŃilor de învăŃământ cu clasele I – X, V – X, I – 
XII/XIII, V – XII/XIII sau IX – XII/XIII. În învăŃământul liceal sunt cuprinşi şi absolvenŃii fostelor şcoli medii de cultură generală, şcolilor 
medii de specialitate, precum şi absolvenŃii liceelor care au funcŃionat cu 10 clase. 
3 Cuprinde clasele IX – X, care se organizează şi funcŃionează în cadrul unităŃilor de învăŃământ cu clasele I – X, V – X, I – XII/XIII, V – 
XII/XIII sau IX – XII/XIII 
4 Perioadă de pregătire urmată şi absolvită de absolvenŃii şcolilor de arte şi meserii cu certificat de absolvire şi cu certificat de calificare 
profesională nivel 1. AbsolvenŃii anului de completare pot fi certificaŃi pentru nivelul 2 de calificare şi au acces în ciclul superior al 
liceului 
5 În şcolile de arte şi meserii se organizează învăŃământ pentru profesoinalizare, în scopul calificării de nivel 1 (profil tehnic, resurse 
naturale şi protecŃia mediului, servicii). Şcolile de arte şi meserii pot funcŃiona independent sau în cadrul unităŃilor de învăŃământ cu 
clasele I – X, I – XII/XIII, V – X, V – XII/XII sau IX – XII/XII. 
6 Cuprinde clasele V – VIII care se organizează şi funcŃionează în cadrul unităŃilor de învăŃământ cu clasele I – VIII, V – VIII, V – X, I – 
X, I – XII/XIII sau V – XII/XIII. De asemenea, în această categorie se înscriu şi absolvenŃii ciclului gimnazial din cadrul unităŃilor de 
învăŃământ special pentru copii cu deficienŃe. 
7 ÎnvăŃământul primar se organizează şi funcŃionează în cadrul unităŃilor de învăŃământ cu clasele I – IV, I – VIII, I – X sau I – XII/XIII. 
De asemenea, în această categorie se înscriu şi absolvenŃii unităŃilor de învăŃământ special pentru copii cu deficienŃe 
8 În această categorie sunt incluse persoanele care declară că ştiu să citească şi să scrie deşi n-au absolvit nici o şcoală, cele care ştiu 
doar să citească, precum şi persoanele care declară că nu ştiu să scrie şi să citească. Dintre persoanele fără şcoală absolvită, cele care 
nu ştiu să scrie şi să citească sau numai citesc sunt considerate persoane analfabete. 
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Persoan ă activ ă9 

• Persoan ă ocupat ă10 

-salariat (angajat) 11  

-întreprinz ător privat (patron) 12  

-lucr ător pe cont propriu 13  

-membru al unei societ ăŃi agricole/cooperative 14  

-lucr ător familial în gospod ăria proprie 15  

-altă situa Ńie16 (de specificat)  

• Şomeri 17, din care: 

-şomeri înregistra Ńi, din care:  

-şomeri de lung ă durat ă  

                                                 
9 Această categorie cuprinde toate persoanele apte de muncă în vârstă de 14 ani şi peste care constituie forŃa de muncă disponibilă 
pentru producerea de bunuri şi servicii. 
10 Această categorie cuprinde persoanele în vârstă de 14 ani şi peste care au o ocupaŃie aducătoare de venit pe care o exercită într-o 
activitate economică sau socială, în baza unui contract de muncă sau în mod independent (pe cont propriu); au lucrat cel puŃin o oră 
într-o ramură neagricolă sau cel puŃin 15 ore în activităŃi agricole, în scopul obŃinerii unor venituri sub formă de salariu, plată în natură, 
câştig sau beneficii, indiferent dacă la momentul înregistrării erau prezente sau lipseau temporar de la lucru (fiind în concediu - de 
odihnă sau fără plată, de studii, de boală, de maternitate etc.-, la cursuri de calificare, recalificare sau specializare, în grevă sau nu 
lucrau datorită întreruperii temporare din diverse motive a activităŃii unităŃii). 
11 Această categorie cuprinde persoanele care îşi exercită activitatea într-o unitate economică sau socială (indiferent de forma ei de 
proprietate) pe baza unui contract de muncă, în schimbul unei remuneraŃii sub formă de salariu plătit în bani sau în natură, sub formă 
de comision etc. În această categorie se includ persoanele care: 
• sunt încadrate permanent într-o unitate economică sau socială, pe baza unui contract (angajament) de muncă sau lucrează în 
mod independent, chiar dacă la momentul înregistrării lipsesc temporar de la lucru;  
• nu sunt încadrate permanent într-o activitate economică sau socială, dar în ultima lună înaintea înregistrării au lucrat, în mod 
excepŃional sau ocazional, cel puŃin o oră (respectiv 15 ore în activităŃi agricole), pentru obŃinerea unui venit sau au ajutat un membru 
al gospodăriei sau o rudă în activitatea pe care aceasta o desfăşura în unitatea proprie, chiar dacă nu au fost remunerate pentru 
aceasta;  
• sunt încadrate în muncă pe baza unei convenŃii civile; 
• elevii, studenŃii, persoanele casnice, precum şi pensionarii care în momentul înregistrării desfăşoară o activitate economico-
socială în mod regulat, ocazional sau excepŃional;  
12 În această categorie se includ persoanele care îşi exercită activitatea în unitatea proprie având unul sau mai mulŃi salariaŃi (angajaŃi). 
13 În această categorie se includ persoanele care îşi exercită activitatea în unitatea proprie sau în mod independent ca meseriaşi, liber 
profesionişti, comercianŃi etc., fără a angaja nici un salariat, putând fi ajutate în activitate doar de membrii gospodăriei sau de rude, 
care nu sunt, însă, remunerate. 
14 În această categorie se includ persoanele care sunt membri ai unei societăŃi agricole, ai unei cooperative meşteşugăreşti, de consum 
sau de credit şi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestora, realizând venituri nesalariale. 
15 În această categorie se includ persoanele care, în mod obişnuit, ajută un membru al gospodăriei, fie că acestea lucrează în societatea 
comercială proprie, fie că lucrează pe cont propriu şi care nu primesc o remuneraŃie pentru activitatea desfăşurată (ajutor familial 
neremunerat). 
16 Persoanele active care nu au putut fi încadrate în niciuna din situaŃiile anterioare. 
17 În conformitate cu Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 5: 
-persoană în căutarea unui loc de muncă - persoana care face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin 
înregistrare la agenŃia pentru ocuparea forŃei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinŃa ori la alt 
furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiŃiile legii; 
-şomer - persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiŃii: 
a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiŃiilor de pensionare; 
b) starea de sănătate şi capacităŃile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; 
c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităŃi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de 
bază minim brut pe Ńară garantat în plată, în vigoare; 
d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă. 
-şomer înregistrat - persoana care îndeplineşte cumulativ condiŃiile prevăzute la art. 5 pct. IV şi se înregistrează la agenŃia pentru 
ocuparea forŃei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinŃa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, 
care funcŃionează în condiŃiile prevăzute de lege, în vederea obŃinerii unui loc de muncă. 
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-şomeri neînregistra Ńi, inclusiv persoane în c ăutarea unui loc de 
munc ă, din care: 

 

-şomeri de lung ă durat ă  

 
III. Statutul pe pia Ńa muncii (continuare): 
 

Persoan ă inactiv ă18, din care: 

-elevi 19  

-studen Ńi20  

-persoane casnice 21  

-între Ńinu Ńi de alte persoane 22  

-între Ńinu Ńi de stat sau de alte organiza Ńii private 23  

-alte situa Ńii24 (de specificat)  

 
IV. Apartenen Ńa la un grup vulnerabil: 
 

Persoane de etnie roma  
Persoane cu dizabilit ăŃi  
Tineri peste 18 ani care p ărăsesc sistemul institu Ńionalizat 
de protec Ńie a copilului 

 

Familii care au mai mult de 2 (doi) copii  
Familii monoparentale  
Copii în situa Ńii de risc  
Persoane care au p ărăsit timpuriu şcoala  

                                                 
18 În această categorie sunt incluse toate persoanele, indiferent de vârstă, care declară că nu desfăşoară o activitate o activitate 
economico-socială. 
19 În această categorie se includ elevii care în momentul înregistrării nu exercită o activitate economică sau socială şi care declară că 
frecventează o unitate de învăŃământ de stat sau particulară, în vederea instruirii, sau dobândirii unei profesii sau meserii, indiferent de 
nivelul şi felul unităŃii de învăŃământ. În această categorie se includ şi elevii care se întreŃin numai din pensia de urmaş sau din bursă. 
Nu se includ în această categorie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele de 14 ani şi peste care urmează cursurile unei 
instituŃii de învăŃământ şi care, în acelaşi timp, desfăşoară o activitate economică sau socială din care realizează un venit.  
20 În această categorie se includ studenŃii care în momentul înregistrării nu exercită o activitate economică sau socială şi care declară 
că frecventează o instituŃie de învăŃământ de stat sau particulară, în vederea instruirii, sau dobândirii unei profesii sau meserii, 
indiferent de nivelul şi felul unităŃii de învăŃământ. În această categorie se includ şi studenŃii care se întreŃin numai din pensia de urmaş 
sau din bursă. Nu se includ în această categorie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele de 14 ani şi peste care urmează 
cursurile unei instituŃii de învăŃământ şi care, în acelaşi timp, desfăşoară o activitate economică sau socială din care realizează un venit.  
21 În această categorie se includ persoanele în vârstă de 14 ani şi peste care în momentul înregistrării desfăşoară numai activităŃi 
casnice (prepararea hranei, menŃinerea curăŃeniei, îngrijrea şi educarea copiilor) în gospodăria proprie sau a unei rude (de exemplu: 
soŃiile casnice sau părinŃii care nu sunt pensionari şi fac menajul în gospodăria copiilor sau îngrijesc nepoŃii), neavând o sursă proprie 
de venit.  
22 În această categorie se includ persoanele care în momentul înregistrării nu aveau o ocupaŃie aducătoare de venit, nu beneficiau de 
pensie sau de altă sursă de existenŃă, fiind în întreŃinerea unor persoane fizice (a părinŃilor, rudelor sau altor persoane fizice), nu urmau 
o instituŃie de învăŃământ şi nu se încadrau în rândul persoanelor casnice. În această categorie sunt incluşi: copiii preşcolari (chiar dacă 
nu primesc pensie de urmaş), bătrânii, persoanele cu disabilităŃi şi invalizii aflaŃi în întreŃinerea unor persoane fizice. De asemenea, 
sunt incluse şi persoanele de vârstă şcolară de sub 14 ani, care nu urmează o instituŃie de învăŃământ, nu beneficiază de pensie de 
urmaş dar desfăşoară activităŃi casnice.  
23 În această categorie se înscriu persoanele aflate în întreŃinerea unor instituŃii publice (cămine de bătrâni, cămine – spital, case de 
copii etc.) sau a unor organizaŃii private (O.N.G.-uri), precum şi persoanele a căror singură sursă de existenŃă era ajutorul social (de 
exemplu persoanele cu disabilităŃi întreŃinute de rude sau de alte persoane şi pentru care statul plăteşte o alocaŃie sau un salariu celor 
care le întreŃin). În această categorie nu sunt incluşi: copiii şcolari din casele de copii; elevii/studenŃii care se întreŃin numai din bursa 
de stat; persoanele din cămine care beneficiază de o pensie sau o altă sursă de venit. 
24 În această categorie se include persoanele care în momentul înregistrării nu exercitau o activitate economică sau socială şi care au 
declarat ca unică sursă de existenŃă veniturile provenite din închirieri, dobânzi, rente, dividende, arendă. În această categorie au fost 
incluse şi persoanele care la momentul înscrierii se aflau în detenŃie precum şi persoanele care nu s-au încadrat în nici una din 
categoriile anterioare. 
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Femei  
Persoane aflate în deten Ńie  
Persoane anterior aflate în deten Ńie  
Delincven Ńi juvenili  
Persoane dependente de droguri  
Persoane dependente de alcool  
Persoane f ără adăpost  
Victime ale violen Ńei în familie  
Persoane afectate de boli care le influen Ńează via Ńa 
profesional ă şi social ă (HIV/SIDA, cancer etc.) 

 

Imigran Ńi  
Refugia Ńi  
Persoane care solicit ă azil  
Persoane care tr ăiesc din venitul minim garantat  
Persoane care locuiesc în comunit ăŃi izolate  
Victime ale traficului de persoane  
Persoane afectate de boli ocupa Ńionale  
Altele (de specificat)  

 

 

 


