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Mulțumiri 
Acest raport nu ar fi fost posibil fără colaborarea unui număr important de persoane, organizații și 
instituții care au pus la dispoziție resursele lor pentru finalizarea în bune condiții a procesului de 
diagnoză socială de la nivelul județului Sibiu. 

Autorul aduce mulțumiri tuturor lucrătorilor din Serviciile Publice sau Compartimentele de 
Asistență Socială de la nivelul primăriilor, care au facilitat și au participat activ la analiza nevoilor 
sociale din localitățile lor. Efortul și timpul lor, deschiderea și participarea la activitățile de teren și 
la analizele locale au fost foarte apreciate. De asemenea, mulțumește echipei de proiect, alcătuită 
din reprezentanți ai organizației  SOS Satele Copiilor și DGASPC Sibiu, pentru informațiile puse la 
dispoziție, pentru logistică și organizarea activităților din cadrul proiectului, pentru 
disponibilitatea și motivația de a duce la bun sfârșit acest demers ambițios. 

Colegii din organizațiile neguvernamentale, din numeroase instituții publice de la nivel local și 
județean (școli, cabinete ale medicilor de familie, poliția comunitară, AJOFM, Inspectoratul Școlar, 
AJPIS), au adus la rândul lor o contribuție importantă la alcătuirea imaginii de ansamblu a 
serviciilor existente în județ, precum și a nevoilor sociale ale diferitelor categorii de persoane 
supuse riscului de sărăcie, excluziune sau marginalizare. 

Nu în ultimul rând, autorul mulțumește călduros tuturor familiilor și persoanelor care au acceptat 
să discute deschis despre problemele pe care le întâmpină în viața de zi cu zi, cu credința că aceste 
probleme își vor găsi curând o rezolvare și cu speranța unui trai decent în comunitățile lor. 
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Contextul în care s-a realizat diagnoza socială 
Raportul de față cuprinde concluziile unui proces de diagnoză socială derulat în cadrul 
proiectului “Județul Sibiu mai prietenos pentru copii - autorități locale mai bine echipate, 
intervenții mai eficiente” (CORAI, FRDS, EEA Grants, 2015).  Proiectul s-a derulat în perioada mai 
2015 – aprilie 2016 și a fost inițiat de către organizația SOS Satele Copiilor România, în 
parteneriat cu Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu. 

Evaluarea nevoilor sociale din localitățile sibiene, precum și soluțiile propuse pentru acoperirea 
acestor nevoi, sunt realizate într-un moment important pentru politicile de incluziune socială 
din România: 

- Pe de o parte, Strategia de incluziune socială și reducere a sărăciei (2015-2020) 
specifică fără echivoc necesitatea realizării fără întârziere a diagnozei sociale la nivel 
local, pentru a fundamenta alocarea eficientă a resurselor (inclusiv cele reprezentate de 
fondurile europene 2014-2020) și cheltuirea banului public în acest sector; de asemenea, 
diagnoza contribuie la identificarea zonelor și sectoarelor unde este cea mai mare nevoie 
de intervenție socială și măsuri integrate de sprijin, așa încât numărul persoanelor care 
se află în risc de excluziune socială sau de sărăcie să scadă semnificativ. 

- Pe de altă parte, acest proces reprezintă o obligație pentru autoritățile locale încă din 
anul 2011, odată cu apariția Legii Asistenței Sociale (292/2011), dar lipsa unei 
metodologii precise pentru evaluarea nevoilor sociale a populației a făcut ca numai patru 
județe să realizeze până în prezent evaluări exhaustive la nivelul localităților: Alba (în 
2008), Iași, Argeș și Tulcea (în 2011-2012, ca județe pilot în cadrul unui proiect PODCA 
inițiat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice)1. În 
anul 2008 a fost de asemenea realizată o diagnoză socială la nivelul județului Timiș, 
bazată însă predominant pe date cantitative, fără implicarea activă a beneficiarilor de 
servicii sociale în analiza de nevoi de la nivelul fiecărei localități. 

- Programul anti-sărăcie al Guvernului2 aduce în prim plan 47 de măsuri/programe 
care pot contribui la efortul comunităților de a reduce gradul de sărăcie al populației și la 
creșterea incluziunii socio-economice a persoanelor celor mai vulnerabile. 

Nu în ultimul rând, Strategia județeană Sibiu, de dezvoltare a serviciilor sociale (2013-
2017-2022) se implementează deja de trei ani și este important de analizat modul în care 
aplicarea ei produce rezultate vizibile și sustenabile la nivelul județului. Un proces de actualizare 
a demersurilor strategice în acest sector este în derulare, în prezent, la nivelul DGASPC. 

Metodologie 

În cadrul prezentului proiect, evaluarea nevoilor sociale din județ s-a desfășurat în perioada 
noiembrie 2015 – februarie 2016, pe baza unei metodologii participative de analiză care a fost 

1 Proiectul de asistență tehnică ”Creșterea gradului de implementare a legislației din domeniul serviciilor 
sociale, în contextul descentralizării”, MMFPSPV, PODCA, SMIS 10845 
2 Guvernul României, Programul anti-sărăcie, http://gov.ro/ro/stiri/pachetul-national-anti-saracie 
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aprobată de către inițiatorii proiectului în luna septembrie 2015. Metodologia a cuprins o etapă 
de cartografiere a serviciilor existente în județ, pentru copil și familie, precum și o etapă de 
analiză (cantitativă și calitativă) a nevoilor de servicii și măsuri de protecție socială pentru 
persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială. 

Au fost analizate date statistice și rapoate de la nivelul tuturor instituțiilor publice care au un rol 
în organizarea și dezvoltarea serviciilor pentru copil și familie și au fost efectuate vizite de teren 
în 20 de localități din județ. Au fost vizitate peste 240 de gospodării din zone marginalizate. Au 
fost realizate interviuri cu reprezentanții tuturor Serviciilor Publice de Asistență Socială din 
localitățile vizitate, cu beneficiarii măsurilor de asistență socială (interviuri individuale sau de 
grup), cu profesioniștii din sistemul social, de educație și sănătate.  În perioada următoare vor 
continua vizitele de teren, pentru a susține autoritățile publice locale de la nivelul primăriilor în 
procesul de planificare a intervențiilor sociale din peroada 2016-2020. Se estimează că până la 
încheierea proiectului vor fi analizate și planificate, împreună cu echipele Serviciilor Publice de 
Asistență Socială (SPAS) din aproximativ 40 de localități,  măsuri și propuneri concrete de 
dezvoltare a serviciilor integrate de asistență socială din aceste localități, care să imbunătățească 
condițiile de trai, gradul de incluziune  și accesul la servicii generale al copiilor și familiilor cu 
risc.   

Procesul de evaluare a nevoilor sociale va contribui și la clarificarea principalelor tipuri de 
măsuri care trebuie adoptate pentru a crește colaborarea Direcției de Asistență Socială și 
Protecția Copilului (DGASPC) cu Serviciile Publice de Asistență Socială din localități. 

Situația socio-economică a județului Sibiu – scurtă trecere în revistă 
 

Caracteristicile demografice ale populației județului Sibiu3 

Județul  Sibiu se află într-o expansiune economică 
susținută, în ultimii ani, iar acest fapt se reflectă și în 
creșterea ușoară a numărului de locuitori cu domiciliul în 
județ (Graficul nr.1). La 1 ianuarie 2016 erau înregistrați  
464.202 locuitori, cu 1393 mai mulți decât în 2013. 

Localitățile Cisnădie și Șelimbăr au înregistrat creșteri de 
populație de peste 500 locuitori în acest interval, în timp 
ce Mediaș este singura localitate cu o scădere 
semnificativă de populație între 2013 și 2016, de 1385 
locuitori. 

Numărul copiilor din județ este însă în scădere: în 2016 ei sunt cu 860 copii (de 0-14 ani) 
mai puțin decât în 2013 și cu 530 copii (de 0-19 ani) în același interval. Numărul total al copiilor 
0-14 ani era de 72.208 la 1 ianuarie 2016, iar numărul celor de 0-19 ani era de 95.490.  

Tinerii de 15-35 ani erau de asemenea în scădere, mai puțini cu 9025 persoane decât în 2013. 
Rata natalității este în ușoară creștere (11‰ în 2014, față de 10,3‰ în 2012), rata mortalității 

3 Institutul Național de statistică, Baza de date TEMPO, consultată la 18 februarie 2016 

Graficul 1 – Populația județului Sibiu (2013-2016) 
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este stabilă (9,9‰), în schimb rata mortalității infantile a crescut semnificativ (8,7‰ în 
2014, față de 7,4‰ în 2012, și extrem de alarmant în mediul rural : 12,6‰ în 2014, față de 
10,9‰ în 2012). Pentru comparație, rata mortalității infantile în țările membre UE este în medie 
de 4 copii sub vârsta de 1 an la mia de locuitori. 

Populația vârstnică a județului este în creștere. Populația de 45-65 de ani a crescut cu 7026 
de persoane față de 2013, iar numărul persoanelor de peste 65 de ani a crescut cu 4747.  

Situația zonelor rurale marginalizate  
Atât în orașe cât și în mediul rural, există zone relativ bine delimitate geografic în care locuiesc 
persoane afectate de sărăcie sau care se confruntă cu situații de vulnerabilitate sau excluziune 
socială.  

În județul Sibiu, o treime din comune includ 
sate care au zone marginalizate, cu o 
densitate mare a gospodăriilor sărace.  

Prin definiție, aceste zone sunt sectoare de 
recensământ în care majoritatea locuitorilor au 
cel mult educație secundară de nivel inferior, 
lucrează în economia informală (în special 
agricultură) și trăiesc în condiții precare, fie în 
gospodării supra-aglomerate, fie fără acces la 
apă sau electricitate, ori în locuințe improvizate.  

Aceste zone se caracterizează prin faptul că locuitorii săi au venituri reduse, există un număr 
mare de mame minore sau foarte tinere, număr semnificativ de copii. Locuințele sunt realizate 
din chirpici sau cărămidă recondiționată, acoperișurile sunt improvizate, nu există curți 
delimitate. Familiile se încălzesc cu lemne, dar pe timpul iernii nu pot încălzi mai mult de o 
încăpere și de aceea toți membrii familiei 
stau într-o singură cameră. Terenurile 
acestor zone nu dispun de documente 
cadastrale. Deseori, toți locuitorii unei astfel 
de zone sunt înregistrați ca locuind la o 
adresă unică. Ei nu dispun de teren agricol și 
rareori pot crește animale, iar atunci când o 
fac, se limitează la păsări, porci și cal.  

Pentru diagnoza socială a județului,  aceste 
comune au fost prioritare pentru analiza de 
teren. Lista comunelor și satelor în care 
există zone marginalizate (cu populație 
săracă ce depășește un număr minim de 20 gospodării) se află în tabelul de mai jos: 

Tabelul 1 – Lista comunelor cu zone marginalizate din județul Sibiu 

Nr. crt. comune Comuna Satul Nr. crt. sate 
1 Alțîna Alțîna 1 
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Vizitele de teren au confirmat datele prezentate în atlasul Băncii Mondiale. Aceste comune au 
într-adevăr sate cu zone periferice afectate de sărăcie extremă și excluziune socială. Aproximativ 
jumătate din locuitorii acestor zone sunt de etnie romă. Îngrijorător este faptul că majoritatea 
adulților din aceste gospodării au o educație precară, nu au finalizat ciclul primar sau gimnazial. 
Mai mult de jumătate dintre ei sunt analfabeți. În aceste familii, numărul mediu de copii este de 

2 Bazna Boian 2 
  Velț 3 

3 Biertan Biertan 4 
  Richiș 5 

4 Bârghiș Bârghiș 6 
5 Brateiu Brateiu 7 
  Buzd 8 

6 Brădeni Brădeni 9 
  Țeline 10 

7 Chirpăr Veseud 11 
8 Cârțișoara Cârțișoara 12 
9 Gura Râului Gura Râului 13 

10 Hoghilag Hoghilag 14 
  Prod 15 
  Valchid 16 

11 Iacobeni Iacobeni 17 
  Movile 18 
  Netuș 19 
  Noistat 20 

12 Jina Jina 21 
13 Laslea Mălâncrav 22 

  Roandola 23 
14 Loamneș Armeni 24 
15 Mihăileni Mețiș 25 

  Moardas 26 
16 Nochrich Fofeldea 27 

  Țichindeal 28 
17 Rășinari Prislop 29 
18 Șeica Mare Buia 30 
19 Șeica Mică Sorostin 31 
20 Șura Mică Rusciori 32 
21 Târnava Târnava 33 
22 Vurpăr Vurpăr 34 
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5-7, dar există numeroase familii cu peste 10 copii. O zonă marginalizată tipică pentru satele din 
județul Sibiu are între 20 și 50 gospodării, cu un maxim de aprox. 80 – 100 familii.  

Din punct de vedere al capitalului uman și al condițiilor de viață, zonele rurale din centrul și 
estul județului au un indice de dezvoltare umană mai scăzut4, așa cum este reflectat și în harta de 
mai jos. La fel cele din vestul extrem. Distanța față de cei doi poli economici importanți ai 
județului (Sibiu și Mediaș) contribuie parțial la gradul mai scăzut de dezvoltare al localităților 
rurale, fără a fi însă factorul determinant. 

Harta 1 – 
Indicele de 
dezvoltare 
umană al 
localităților 
rurale din 
județul Sibiu  
(sursa: Banca 
Mondială, 
Atlasul zonelor 
rurale 
marginalizate, 
2015, pag. 243) 

 

 
 

 
 

 

 

Zonele urbane marginalizate5 
Zonele urbane se confruntă la rândul lor cu diverse tipuri de sărăcie, excluziune și deprivare 
materială. În 2014, Banca Mondială a elaborat un Atlas al zonelor urbane marginalizate, cu o 
descriere detaliată a acestor tipuri variante de pungi de sărăcie în orașe. Identificarea zonelor 
urbane dezavantajate și marginalizate, conform acestui studiu, a fost realizată prin analiza a trei 
criterii principale:  capitalul uman (gradul de educație al populației cu domiciliul în zonele 

4 Indicele de dezvoltare umană la care face referire acest raport este cel calculat de Banca Mondială în studiul 
Atlasul zonelor rurale marginalizate (2015), pag.146-149.   Șase parametri sunt incluși în acest indice, validat 
pentru sublocalitățile rurale din România, dintre care unul este indexul clasic al dezvoltării umane, calculat pe 
baza longevității populației, a nivelului de educație și a standardului de viață. La acest index au fost adăugați 
indicatori privind mobilitatea populației, ocuparea, condițiile de locuit. 
5 Sursa informațiilor din acest paragraf: Banca Mondială, Atlasul zonelor urbane marginalizate, București 2014.  

Legenda culorilor: 
 
Localități rurale cu 
dezvoltare scăzută  
Dezvoltare medie-scăzută 
Dezvoltare medie 
Dezvoltare medie-
crescută 
Dezvoltare 
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respective, starea de sănătate, mărimea și compoziția gospodăriei), ocuparea și condițiile de 
locuire. Raportul utilizează termenii de zone urbane ”dezavantajate” și ”marginalizate”. 

Zonele urbane ”dezavantajate” sunt, prin definiție, zone din interiorul orașelor și 
municipiilor care nu ating un standard corespunzător pe unul sau două din criteriile 
menționate anterior.  

Zonele urbane ”marginalizate” sunt definite ca zone din interiorul orașelor și municipiilor 
care nu satisfac un standard corespunzător pe nici unul din cele trei criterii, adică au deficit 
de capital uman, au un nivel scăzut de ocupare formală și oferă condiții improprii de 
locuire.   

În județul Sibiu, fiecare oraș, cu excepția orașului Cisnădie și a orașului Ocna Sibiului,  are cel 
puțin o zonă în care se află o concentrare de gospodării cu populație marginalizată.  

 

Investiția în capitalul uman reprezintă, în consecință, o prioritate județeană. Foarte multe 
localități urbane depășesc procentul de 10% din populație aflată în zone dezavantajate din 
perspectiva capitalului uman și acest lucru poate conduce la creșterea gradului de sărăcie pe 
termen lung.   

Ocuparea forței de muncă 
Rata șomajului a scăzut constant în județul Sibiu în ultimii ani, de la 4,81% în 2013 la 3,7% în 
20156. Prezența numărului foarte mare de angajatori în Sibiu și Mediaș, precum și în Cisnădie, 
Șelimbăr și Tălmaciu, a condus la un grad crescut de ocupare în județ. Numărul total de șomeri 
înregistrați era de 1932 persoane la 31 decembrie 2015, dintre care 880 femei. 

6 AJOFM Sibiu 

TOTAL Populația 
stabilă (la 
nivelul 
anului 
2013)  

% populație în 
zone ne-
dezavantajate  

% populație 
în zone 
dezavantajate 
pe locuire 

% populație 
în zone 
dezavantajate 
pe ocupare  

% populație 
în zone 
dezavantajate 
pe capital 
uman  

% populație 
în zone 
marginalizate  

 262.868 72,97  5,67  1,70  13,22  3,62  
MUNICIPIUL 
MEDIAȘ  

47.204  76,93  1,98  4,30  12,19  4,46  

MUNICIPIUL SIBIU  147.245  86,51  6,35  0,00  2,90  0,41  
ORAȘ AGNITA  8.732  37,19  3,36  4,13  40,40  14,37  
ORAȘ AVRIG  12.815  46,80  9,37  3,62  38,95  1,05  
ORAȘ CISNADIE  14.282  71,09  15,55  0,00  13,04  0,00  
ORAȘ COPȘA MICĂ  5.404  2,24  0,00  12,29  62,90  22,39  
ORAȘ 
DUMBRAVENI  

7.388  32,77  1,38  6,39  23,90  29,82  

ORAS MIERCUREA 
SIBIULUI  

3.910  12,48  4,96  10,41  44,37  27,39  

ORAȘ OCNA 
SIBIULUI  

3.562  35,93  0,00  0,00  60,13  0,00  

ORAȘ SĂLIȘTE  5.421  23,24  1,27  1,18  63,09  4,46  
ORAS TĂLMACIU  6.905  45,76  7,65  0,00  27,04  9,93  
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Din acest total, 981 persoane  (50,7%) aveau studii primare, gimnaziale sau profesionale,  658  
persoane (34%) studii liceale sau postliceale și 293 persoane (15,16%) studii universitare. 

Numărul șomerilor neindemnizați era însă mult mai mare: 5789 persoane la 30 septembrie 
2015, în creștere semnificativă față de anul 2014 (5288 persoane, la 30 sept.2014) și cu peste 
1000 persoane mai mult față de anul 2013 (4171 persoane la 30 sept.), conform buletinului 
statistic trimestrial al ANOFM7. Acest număr mare de șomeri neindemnizați reprezintă o urgență 
socială pentru județ: lipsa veniturilor și accesul limitat la măsuri de securitate socială conduce la 
un risc foarte crescut de sărăcie și excluziune pentru aceste persoane, în special pentru acelea 
care au depăși vârsta de 45 ani și pentru cele care trăiesc în mediul rural. 

Prin Programul de Ocupare a Forței de Muncă au fost încadrate în muncă 6306 persoane în 
anul 2015 (până la 30 septembrie), 3215 din mediul urban și 3091 din mediul rural (în creștere 
față de anul 2013, cu aproape 100 persoane). Cu toate acestea, numărul persoanelor 
aparținând unor grupuri vulnerabile, beneficiare ale acestui program, a fost foarte mic: 
158 șomeri de lungă durată, 9 persoane cu handicap. Nici un tânăr care a părăsit sistemul de 
protecție nu fusese cuprins în acest program până la 30 septembrie, și nici o persoană eliberată 
din detenție. 

Aspectul pozitiv a fost acela că județul Sibiu a reușit să încadreze 638 persoane de etnie romă în 
muncă, prin acest program, numărul cel mai mare de persoane pe județ, la nivel național. 

Vizitele de teren au arătat însă că foarte multe persoane din zonele marginalizate, inclusiv cele 
de etnie romă, și în special cele din mediul rural, nu lucrează cu forme legale și nici nu sunt 
înregistrate la AJOFM ca fiind (oficial) în căutarea unui loc de muncă. Gradul de educație scăzut, 
lipsa unei calificări, condițiile precare de locuire și de viață, predispun aceste persoane la o 
muncă zilieră, fără forme legale. Capii de familie muncesc cu ziua în agricultură, la construcții, la 
căratul lemnelor sau materialelor de construcție. Un obstacol frecvent întâlnit în procesul de 
angajare este lipsa unui mijloc de transport regulat între satele mai îndepărtate și cel mai 
apropiat oraș, respectiv angajatorul cel mai apropiat. Unii dintre angajatorii din județul Sibiu 
(Kromberg & Schubert Mediaș, Continental Automotive Sibiu etc) pun la dispoziția lucrătorilor 
mijloace de transport. Există însă sate care se află la distanță mare de localitățile principale ale 
comunelor (ex.Buia, 12 km față de Șeica Mare) și care nu sunt conectate cu mijloace de transport 
fiabile de aceste localități. Prin urmare, locuitorii din zonele marginalizate ale acestor sate nu au 
nici o posibilitate de conectare cu angajatorii cei mai apropiați. 

De cele mai multe ori, femeile nu pot părăsi gospodăria. Spălatul, gătitul, treburile gospodărești 
și supravegherea copiilor ocupă majoritatea timpului lor zilnic. Ele afirmă că ar putea și ar dori 
să muncească, dacă ar putea lăsa copiii în siguranță pe timpul zilei și dacă ar dispune de un 
minimum de utilități care să le ușureze treburile gospodărești (de exemplu, o mașină de spălat 
semi-automată, adaptată zonelor fără apă curentă). 

Cursurile de formare profesională organizate de AJOFM sunt aproape inaccesibile acestor 
locuitori. In anul 2015 (până la 30 septembrie) doar 222 persoane din județ se încadraseră în 

7 www.mmuncii.ro, Buletinul Statistic privind ocuparea forței de muncă, trim.III 2015, consultat la 18 februarie 
2016 
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muncă după absolvirea cursurilor de formare profesională (față de 45 persoane în aceeași 
perioadă a anului 2013).   

Persoanele adulte cu dizabilități au acces foarte dificil la servicii de ocupare. În mediul rural, 
aceste persoane sunt complet izolate și nu dispun de servicii de orientare vocațională, mediere 
sau sprijin pentru ocupare. Nu există o strategie clară de creștere a gradului de angajabilitate a 
tinerilor sau adulților cu dizabilități, iar adaptarea rezonabilă a locurilor de muncă, pentru a 
facilita accesul acestora la posturi pe piața liberă a muncii, nu este inclusă în strategia județeană 
a AJOFM. Transportul public adaptat este inexistent pentru persoanele cu mobilitate redusă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situația persoanelor cu dizabilități angajate în muncă la data de 30 septembrie 2015, conform 
datelor disponibile la DGASPC și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, se 
prezenta astfel: 1168 persoane angajate în total în județul Sibiu, majoritatea cu dizabilități fizice 
și somatice (69,6% din total), 20,2% cu dizabilități senzoriale și numai 9,33% din total cu 
dizabilități intelectuale, asociate, sau probleme de sănătate mintală. 

Transferuri sociale 

Obiectivul principal al protecției sociale este acela de a asigura un nivel minim de venituri 
populației extrem de sărace, de a acoperi veniturile de bază ale populației care nu poate lucra 
(anumite persoane cu dizabilități, vârstnici etc.) și, în fine, de a asigura prestații sociale 
populației sărace în schimbul unor sarcini de coresponsabilizare (căutarea unui loc de muncă). 

Precizări legislative privind natura și beneficiarii prestațiilor sociale 
În România, prestațiile sociale se acordă în două moduri: (a) pe categorii de populație, conform unor 
criterii de eligibilitate, și (b) în urma evaluării mijloacelor de trai. Ele se încadrează în patru categorii de 
programe: 
 Programe privind politica familială; 
 Programe pentru familiile cu venituri scăzute (bazate pe evaluarea mijloacelor de trai); 
 Programe pentru persoanele cu dizabilități; 
 Alte programe (ex. pensia socială). 
Laolaltă, cele șapte programe de prestații sociale care funcționează în prezent în România, reprezintă 
două treimi din totalul cheltuielilor de asistență socială. 

Graficul 2 – Numărul persoanelor cu dizabilități angajate pe piața muncii, la 30 
sept..2015, pe tipuri de dizabilitate (ANPD, DGASPC) 
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Aceste programe sunt următoarele: 
1. Alocația de stat penru copii (ASC) - prestație socială acordată tuturor copiilor de 0-18 ani 
2. Indemnizația pentru creșterea copilului (ICC) – transfer monetar către părinții care stau acasă 

pentru a îngriji copilul 
3. Venitul minim garantat (VMG) - un transfer monetar lunar care completează venitul familiei până 

la atingerea unui prag VMG. La nivel național, prestația medie pe cap de locuitor este de aproximativ 
80 RON pe lună. Programul este direcționat către cele mai sărace 5 procente din populație și este 
bazat pe evaluarea mijloacelor de trai. Beneficiarii au două obligații asociate acestei prestații: să 
efectueze un anumit număr de ore de muncă în folosul comunității și să își caute loc de muncă. 

4. Alocația pentru susținerea familiei (ASF)- este un transfer monetar lunar către familiile cu copii din 
cele mai sărace trei decile.  

5. Ajutorul de încălzire - transfer monetar sezonier (noiembrie – martie) care este direcționat prin 
intermediul unei evaluări a mijloacelor de trai către gospodăriile din cea mai săracă jumătate a 
populaţiei.  

6. Indemnizația pentru persoanele cu handicap și bugetul complementar pentru persoanele cu 
handicap (program categorial) 

7. Pensia socială (pe baza testării mijloacelor de trai) – pentru vârstnicii care nu au contribuit suficient 
la bugetul de pensii. 

În județul Sibiu, situația acordării principalelor tipuri de prestații sociale din domeniul 
programelor destinate copiilor și familiei, în perioada 2013-2015, a fost următoarea: 

Tipul prestației Numărul 
beneficiarilor în 

dec.2013 

Numărul 
beneficiarilor în 

dec.2014 

Numărul 
beneficiarilor în 

dec.2015 

Alocația de stat 77623 76383 74951 

Indemnizația pentru creșterea copilului8 4354 3674 3743 

Ajutor social pentru VMG 4349 4655 4299 

Alocația pentru susținerea familiei 5251 5128 5649 

Numărul beneficiarilor de ajutor social pentru VMG era în ușoară scădere față de anii 2013 și  
2014, în schimb cel al beneficiarilor de ASF a crescut: 

 

 

 

 

 

 

 

8 Cifrele din tabel nu iau în calcul și stimulentul de inserție din cadrul ICC 

Graficul 3 – Situația comparativă a numărului de persoane beneficiare de VMG și ASF (2013-2015) 
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Atât numărul beneficiarilor de alocație de stat pentru copii, cât și al celor de indemnizație pentru 
creșterea copilului sunt în scădere față de anul 2013, la nivelul județului: 

 

 

 

 

 

  

 

Vizitele de teren au arătat că majoritatea autorităților publice locale, precum și a profesioniștilor 
din sistemul de asistență socială, educație și sănătate, consideră că prestațiile sociale acordate 
populației sărace (a) nu pot rezolva problemele complexe de excluziune și sărăcie cu care se 
confruntă familiile beneficiare, iar serviciile de sprijin sunt insuficiente deocamdată și (b) au 
generat dependența de un sistem pasiv de asistență. In lipsa unor condiționări eficiente a 
prestațiilor de accesul la servicii sau de găsirea unui loc de muncă,  precum și fără dublarea 
acestor prestații de servicii de suport corespunzătoare la nivel local, aceste măsuri de asistență 
socială nu acoperă funcția de plasă de suport pentru populația săracă. 

Educație 

În județul Sibiu există o rețea școlară dezvoltată, care permite în general un bun acces al copiilor 
și tinerilor la educație (353 unități de învățământ de masă, cu și fără personalitate juridică).  

Din datele existente la nivelul Inspectoratului Școlar Sibiu9, în anul şcolar 2014-2015, sistemul 
judeţean de învăţământ preuniversitar de stat a funcţionat cu 158 de unităţi cu personalitate 
juridică, din care 28 de grădiniţe, 84 de şcoli gimnaziale, 34 de licee, 5 şcoli speciale, 3 cluburi 
sportive şi 1 club al elevilor. Învăţământul particular a cuprins un număr total de 24 de unităţi 
şcolare, faţă de 27 unităţi de învăţământ în anul şcolar precedent, din care 18 grădiniţe, o şcoală 
primară (pedagogie Montessori), un liceu şi 4 şcoli postliceale. 

Învăţământul în limba germană a cuprins peste 4700 de elevi la nivelurile preprimar, primar, 
gimnazial, liceal, iar învăţământul în limba maghiară a cuprins 352 de elevi la nivelurile primar, 
gimnazial, liceal şi, de asemenea, în învătământul preprimar. 

Rețeaua de personal de suport pentru elevii romi cuprinde 10 mediatori școlari încadraţi, 2 
potenţiali mediatori şcolari formaţi, 3 metodişti pentru şcolarizarea romilor şi 9 profesori tutori. 

S-au derulat 2 programe de tip A doua șansă la nivelul județului. 

Cinci școli speciale pentru elevii cu dizabilități există în Sibiu, Mediaș, Dumbrăveni și Turnu 
Roșu, cu un număr de elevi înscriși de peste 900.  

9 Inspectoratul Școlar Sibiu, Starea învățământului din județul Sibiu. Raport privind calitatea și rezultatele educației în anul 
școlar 2014-2015, http://www.isjsibiu.ro/, consultat la data de 28 februarie 2016 

Graficele 3 și 4 – Evoluția numărului de beneficiari ai alocației de stat pentru copii 
și ai indemnizației pentru creșterea copilului (2013 – 2015) 
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Deși strategia județeană Sibiu10 a prevăzut ca obiectiv creșterea numărului de servicii de 
suport pentru copiii cu cerințe educaționale speciale la nivelul întregului județ, inclusiv 
pentru copiii care frecventează școala de masă, acest obiectiv nu a dispus de alocări 
bugetare clare (și nici de surse de finanțare identificate) în documentul de strategie.   

La sfârșitul anului școlar 2014-2015 existau în județ 49 centre și cabinete de asistență 
psihopedagogică și de terapie a tulburărilor de limbaj și 11 cabinete logopedice 
interșcolare.  

10 mediatori școlari pentru elevi romi au funcționat în județ în ultimul an școlar, în Sibiu, 
Nochrich, Roșia, Dîrlos, Târnava, Curciu, Rusciori, Moșna. 

Există cluburi ale copiilor în Sibiu, Mediaș, Avrig, Copșa Mică, Dumbrăveni, Agnita, Cisnădie și 
cluburi sportive în Mediaș și Sibiu. 

Rata de promovabilitate la nivelul județului a fost de 95,68% în anul 2014-2015, cu 1,02 puncte 
procentuale mai mare decât în anul școlar precedent. Procentul de reușită la examenul de 
bacalaureat a fost de 77,69%. 

310 copii au abandonat școala în anul școlar 2014-2015, dintre care 97 în ciclul primar, 188 în 
ciclul gimnazial și 25 în ciclul liceal. Din datele Inspectoratului, cele mai multe cazuri de abandon 
se înregistrează în mediul rural, fie în cazul copiilor de etnie romă care renunță la frecventarea 
școlii după ciclul primar, fie în rândul copiilor care muncesc sau a copiilor cu dificultăți de 
învățare. Rata de abandon este de 0,75%, față de 1,27% în anul școlar 2013-2014. 

Numărul absențelor nemotivate este însă în creștere la nivelul județului, în anul școlar 2014-
2015 față de anul precedent. Datele de la nivelul AJPIS, asociate cu acordarea alocației de sprijin 
penru familie, arată că numărul absențelor în anul școlar 2014-2015 a fost de 2242, față de 2181 
în anul școlar precedent. 

Vizitele de teren au arătat că riscul de abandon școlar este mare, în special în mediul rural, dar și 
în rândul elevilor din zonele marginalizate ale orașelor. În mediul rural, în familiile sărace, copiii 
muncesc ca zilieri de la vârste mici (12-13 ani). Nu dispunem de date statistice pentru acest 
fenomen, dar frecvența cu care au fost observate aceste situații în vizitele de teren au condus la 
concluzia că situațiile de acest tip sunt frecvente și ar trebui atent monitorizate la nivel local și 
județean. .  

Serviciile de consiliere și suport pentru familii și copii sunt extrem de reduse, iar copiii cu CES nu 
dispun de suficiente servicii de suport în școli. Vizitele de teren au arătat că în mediul rural copiii 
cu CES sunt supuși unui risc sporit de abandon școlar, datorită lipsei profesorilor de sprijin și a 
serviciilor de consiliere și sprijin pentru copil și familie, aproape de școala sau domiciliul lor. Un 
număr semnificativ de copii cu dizabilități nu frecventează școala deloc, în mediul rural, și nu au 
fost niciodată înscriși la școală. Nu există o statistică a acestora, dar ei au fost identificați în 
familii, în cursul vizitelor efectuate pe teren de echipa de proiect. Familia invocă frecvent 
dificultățile de acces la școală: lipsa unui transport adaptat, lipsa interpreților de limbaj mimico-
gestual, prejudecățile cu care se confruntă copiii cu dizabilități în școala de masă și lipsa unor 

10  Consiliul Județean Sibiu, Strategia de dezvoltare a judeţului Sibiu pentru perioada 2010 – 2013 şi direcţiile de dezvoltare 
ale judeţului pentru perioada 2014 – 2020, pag.243-246, http://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2014/07/Strategia-
22_04.pdf, accesat la 18 februarie 2016 
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modalități adaptate de instruire în școlile din mediul rural. Numărul important de cabinete de 
asistență psihopedagogică  

Grupurile de Acțiune Locală (GAL)  
Grupurile de acțiune locală sunt parteneriate public – privat, constituite din reprezentanţi ai 
sectorului public, privat şi civil, desemnaţi dintr-un teritoriu rural omogen şi în care se 
implementează o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului. La nivelul decizional din 
cadrul GAL, reprezentanţii privaţi şi ai ONG-urilor reprezintă peste 50%, iar partea publică 
reprezintă mai puţin de 50% (51- 49%). Mai exact, dintr-un GAL pot face parte atât primării, cât 
și societăți comerciale, ONG-uri, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și inclusiv 
persoane fizice, indiferent de domeniul de activitate. 

Cinci Grupuri de Acțiune Locală există în județul Sibiu: 
• GAL Microregiunea Hârtibaciu – 14 comune și orașul Agnita 
• GAL Mărginimea Sibiului – 11 comune, orașul Săliște și Ocolul Silvic Rășinari 
• GAL Podișul Mediașului – 12 comune 
• GAL Țara Secașelor – 21 comune din județele Sibiu și Alba 
• GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni 

Aceste GAL-uri reprezintă un motor important pentru dezvoltarea serviciilor sociale în mediul 
rural, pentru că în noua perioadă de programare 2014-2020 pot depune proiecte de dezvoltare a 
serviciilor de acest tip, în cadrul proiectelor cu finanțare din cadrul Programului Național de 
Dezvoltare Rurală (PNDR). 

Serviciile sociale existente (la nivelul anului 2015) 

Acreditarea furnizorilor de servicii sociale, precum și licențierea serviciilor prestate de aceștia, 
se realizează după un set nou de proceduri, începând cu anul 2013. Nu toate serviciile existente 
au trecut însă prin acest proces nou de licențiere, deși a existat obligativitatea furnizorilor de a 
parcurge noile proceduri până la data de 31 decembrie 2015. Din acest motiv, furnizorii 
acreditați de servicii sociale din județul Sibiu se află în prezent în două situații distincte: unii 
dintre ei sunt acreditați (respectiv serviciile lor sunt licențiate) pe baza Legii calității serviciilor 
sociale (nr.197/2012), alții dispun încă de vechile acreditări, în baza Hotărârii de Guvern 1024 
din 2004. 

La 29 februarie 2016, situația furnizorilor și 
a serviciilor sociale din județ era 
următoarea11:  

 

 

 

11 MMFPSPV, Registrul furnizorilor acreditați de servicii sociale, 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-
sociala, consultat la 29 februarie 2016 

Graficul 5 – Numărul de furnizori 
publici și privați de servicii sociale, 

acreditați cf.Legii 197/2012, la nivelul 
lunii februarie 2016 
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 existau 90 de furnizori acreditați în baza legii 197/2012, din care 64 privați (culte și 
ONG) și 26 publici (DGASPC, SPAS, unitați de asistență medico-socială și spitalul de 
psihiatrie Sibiu) 

 existau 50 servicii sociale licențiate în baza legii 197/2012, cu un număr total de 
1740 de locuri, dintre care 43 ale cultelor și organizațiilor neguvernamentale și 7 ale 
furnizorilor publici (DGASPC și unități de asistență medico-socială). Dintre acestea, 27 
servicii sociale se adresează copiilor, tinerilor și familiei. Nici un SPAS nu avea 
servicii sociale re-licențiate după noile proceduri, la sfârșitul lunii februarie 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin vechea procedură de licențiere a serviciilor (HG 1024 din 2004) erau licențiate în județul 
Sibiu până la 31 decembrie 2013 343 servicii sociale, dintre care 274 pentru copii, tineri și 
familie. 92 din aceste servicii se aflau în Municipiul Sibiu, 15 în Municipiul Mediaș, 31 în orașele 
din județ și restul  în mediul rural. La nivelul județului este disponibilă, în urma derulării 
prezentului proiect, o hartă detaliată a serviciilor sociale existente. 

O hartă interactivă în format electronic va fi disponibilă până la sfârșitul lunii aprilie 
2016 partenerilor proiectului. Ea va conține date de identificare, locația precisă și 
informații despre serviciile sociale ale tuturor furnizorilor acreditați din județul Sibiu. 
Harta va putea fi preluată pe site-urile partenerilor prezentului proiect, respectiv SOS Satele 
Copiilor și DGASPC Sibiu. 

Serviciile sociale publice din mediul urban sunt predominant servicii de zi, cu profil de 
consiliere, orientare profesională, abilitare și reabilitare, precum și găzduire a copiilor în sistem 
rezidențial.  

Serviciile sociale publice din mediul rural sunt în general furnizate de către SPAS. Serviciile 
oferite de SPAS sunt în general descrise ca fiind servicii de: 

a. Identificare și evaluare, informare in domeniu, consiliere socială, dinamizarea grupurilor 
si comunităților, sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză, 
Promovare și cooperare socială 

Graficul 6 – Numărul serviciilor sociale licențiate în baza Legii 
197/2012, la nivelul lunii februarie 2016 
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b. Servicii de suport pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi, servicii de bază 
pentru activitățile zilnice, suport și acompaniament  

În realitate, există un număr relativ mic de SPAS care pot oferi în mod eficient aceste servicii, în 
special în mediul rural. Acolo unde există un singur lucrător social angajat, acesta nu poate decât 
să susțină accesul beneficiarilor la prestații sociale, să monitorizeze aceste familii și să 
întocmească rapoartele lunare. De multe ori, personalul din SPAS realizează și sarcinile de 
evidență a populației la nivel local (în mediul rural). SPAS dispune rareori de asistenți sociali cu 
studii de specialitate și, în cazurile în care primăria a investit în acest compartiment, există în 
structura de personal, pe lângă asistentul social, un asistent medical comunitar sau un mediator 
sanitar pentru romi, eventual un al doilea lucrător social. 

Vizitele de teren au arătat că întărirea capacității SPAS-urilor de a furniza servicii de asistență 
socială primară este o prioritate. Sprijinul beneficiarilor penru accesarea eficientă a serviciilor în 
comunitate, medierea pentru găsirea unui loc de muncă, educația sanitară și socială a familiilor 
aflate în situații extreme de sărăcie și excluziune, consilierea și informarea etc. nu pot fi realizate 
decât de un personal pregătit, care dispune de timpul și resursele necesare pentru a combina 
munca de teren cu gestiunea administrativă a cazurilor. În prezent, aceste sarcini nu pot fi 
îndeplinite de către personalul SPAS la un nivel de calitate ridicat. 

Atât în mediul urban cât și în mediul rural există un număr mare de asociații, fundații, 
organizații ale cultelor, voluntari, care furnizează servicii sociale pentru toate categoriile de 
persoane aflate în situații de risc. Din păcate, finanțarea și sustenabilitatea acestor organizații nu 
sunt garantate pe termen lung, iar închiderea lor reprezintă un risc major pentru sistemul de 
asistență socială din județ, în special pentru anumite categorii de beneficiari precum persoanele 
cu dizabilități, vârstnicii dependenți, copiii fără sprijin parental, copiii din familiile cu venituri 
reduse. 

Principalele grupuri vulnerabile sau expuse riscului de sărăcie și excluziune, care 
au făcut obiectul procesului de diagnoză 
 
Copiii și tinerii aflați în familii cu venituri reduse, în zone marginalizate ale localităților 
(urbane și rurale) 

În județul Sibiu există un număr de 
9 orașe și municipii, precum și 34 
sate, din 22 comune, în care există 
zone marginalizate. 

Familiile care locuiesc în aceste 
zone sunt în general numeroase, cu 
o medie de 4-5 copii în mediul 
urban și 5-7 copii în mediul rural.  

Condițiile de trai sunt dificile: 
iarna, familia locuiește într-o 
singură încăpere care poate fi 
încălzită cu lemne, indiferent câți 
membri are familia respectivă. În 
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familiile cele mai sărace, copiii mănâncă o dată pe zi, sunt slab dezvoltați fizic și psihic pentru 
vârsta lor. Nu există apă curentă în gospodării, iar apa potabilă este adusă deseori de la distanțe 
mari (familiile invocă frecvent faptul că apa fântânilor este infestată și nu este potabilă, de aceea 
sunt obligate să folosească surse de apă sigure, dar care se află la distanță față de zonele în care 
ele locuiesc). Alimentarea cu energie electrică este cvasi-generală, chiar dacă familiile nu au 
întotdeauna un abonament la compania de distribuție, pe numele lor. În majoritatea familiilor 
există un televizor și un telefon. Cu toate acestea, lipsește deseori frigiderul, iar o mașină de 
spălat semi-automată se găsește în foarte puține familii. Din discuția cu mamele din familii, 
echipa a aflat că aceste lucruri ar fi extrem de folositoare, dar familiile sunt îngrijorate de prețul 
curentului electric. Totuși, într-o ordine de priorități, mașina de spălat este o necesitate în aceste 
familii, în care femeile spală aproape non-stop, fără a mai putea gestiona restul activităților 
gospodărești în mod echilibrat. Echipa a identificat situații în care mașina de spălat (din 
imaginea alăturată) era împrumutată de la o gospodărie la alta, pentru ca femeile să facă față la 
volumul mare de rufe (în comunitățile respective, familiile aveau 10-11 copii) 

Unul din elementele cele mai importante pentru calitatea vieții acestor familii este, așa cum a 
reieșit din discuțiile cu ele, calea de acces la gospodăria lor. Ulițele sau străzile din zonele 
marginalizate sunt în general neasfaltate, cel mult pietruite periodic. Totuși, fiecare ploaie 
puternică distruge sau îngroapă pietrișul, iar accesul la serviciile de bază din comunitate devine 
dificil: atunci când copilul sau adultul pleacă dintr-o astfel de gospodărie, este greu de crezut că 
va putea ajunge în condiții optime la autobuzul din comună, sau la grădiniță sau școală, fără să 
fie nevoie să schimbe încălțamintea sau un rând de haine. În comunitățile unde există o minimă 
cale de acces turnată, pavată sau asfaltată, gospodăriile sunt la rândul lor mai bine organizate și 
îngrijite. Din punctul de vedere al echipei de proiect, îmbunătățirea căilor de acces în 
gospodării este o primă prioritate de infrastructură. În imaginile de mai jos sunt prezentate 
câteva tipuri de căi de acces din zonele marginalizate (cu și fără alee pavată sau turnată). 
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În ceea ce privește starea locuințelor sau a adăposturilor improvizate din zonele marginalizate, 
există trei categorii de locuințe: 

- Cele ridicate din cărămidă, chiar și 
recondiționată, dar cu o structură 
fragilă și ridicate direct pe pământ; 

- Cele din materiale perisabile 
(containere vechi, chirpici, placaj OSB) 

- Cele din cărămidă de bună calitate – 
aceste locuințe au o suprafață mică, 
dar calitatea locuirii este mai bună 
(așa cum este prezentat în imaginile 
alăturate). 
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În mod previzibil, calitatea locuirii influențează major obiceiurile de viață ale familiei. De îndată 
ce locuința este mai confortabilă, ritmul de viață și comportamentul familiei se schimbă: copiii 
merg mai frecvent la școală, familia participă mai des la activități în comunitate etc. 

Concluzia discuțiilor cu familiile, autoritățile locale și profesioniștii din localități a fost unanimă: 
este esențială investiția în infrastructura de acces și de locuire din aceste zone. Mai mult, 
primarii consideră, în unele dintre localități, în special cele urbane, că este nevoie de planuri de 
construcție, recondiționare a unor locuințe, în așa fel încât să fie evitată ”ghetoizarea” populației.  

La Copșa Mică de exemplu, primăria intenționează să investească în mici areale gospodărești de 
4-5 familii, distribuite însă pe întreg teritoriul orașului și nu într-o zonă unică. 

La marginea comunei Nocrich se ridică un complex de locuințe sociale, iar acest proiect ar trebui 
monitorizat și evaluat din perspectiva sustenabilității și eficienței sale, pentru o replicare pe 
scală mai largă (așa cum se poate vedea în imaginea următoare). 

Proiectul de la Nocrich este finanțat de către Agenția Națională pentru Locuințe, are o valoare de 
aprox.1 milion de euro, iar branșarea la utilități este în sarcina autorității locale. Complexul va 
avea 28 de apartamente, amenajate în 12 module, de două tipuri:patru module cu câte trei 
apartamente cu două camere și opt module cu câte două apartamente cu trei camere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În vizitele de teren a fost observată nevoia de a prelua în servicii de intervenție timpurie 
copiii din aceste comunități. Creșele nu sunt disponibile în județ, ele există doar în orașele mari 
și numărul de locuri este limitat. În mediul rural, organizarea serviciilor de zi pentru această 
categorie de copii este foarte necesară, din trei motive:  

 bunăstarea copiilor și pregătirea lor pentru educația din grădiniță și școală,  
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 asigurarea igienei zilnice, a meselor regulate, a deprinderilor de viață socială și 
participare activă în comunitate 

 câștigul de timp al mamelor, care în felul acesta pot sa direcționeze energia și resursele 
către gospodărie sau, în cele din urmă, către căutarea unui loc de muncă. 

Copiii au în general acces la serviciile de asistență medicală primară, dar, deși procentul 
copiilor vaccinați este ridicat, nu toate familiile au respectat calendarul oficial de vaccinări. Nu 
există decât rareori programe de educație sanitară și educație contraceptivă în zonele 
marginalizate, iar acestea sunt derulate în special de către organizații neguvernamentale. În 
satele în care nu există asistent medical sau asistent medical comunitar, accesul populației la 
tratamente este foarte dificil. Echipa a întâlnit cazuri de TBC în familii foarte sărace, cu mulți 
copii, în care întreaga familie de 14 membri locuia într-o încăpere de 3 metri pătrați, fără nici o 
posibilitate de izolare a părinților bolnavi de copii. 

Atunci când condițiile de trai sunt precare, infestarea cu păduchi este frecventă. În aceste cazuri, 
copiii nu sunt primiți la școală, iar tratamentul este deseori întârziat sau amânat de familie. 

Majoritatea copiilor dun județ merg la școală sau grădiniță, dar există numeroși copii în mediul 
rural care înterup școala în ciclul primar, sau care nu merg deloc la școală. Lipsa unor servicii de 
acomapaniere timpurie a acestor copii face ca ei să piardă ritmul școlar și să nu mai poată 
recupera. Școlile rurale, la rândul lor, sunt puțin pregătite să facă față copiilor cu CES. Echipa de 
proiect a întâlnit frecvent situații în care copiii au întrerupt frecventarea școlii în clasele a 3-a , a 
4-a, sau au fost lăsați repetenți la acest nivel, din pricina absențelor și a dificultăților școlare. 
Numărul profesorilor de sprijin din județ este foarte mic, la fel disponibilitatea posturilor pentru 
programele de tip A doua șansă. 

O nevoie foarte mare la nivelul zonelor marginalizate este cea legată de alfabetizarea adulților. 
Procentul adulților care nu au terminat ciclul primar în zonele marginalizate se apropie de 80%. 
Acest fapt îi împiedică să se angajeze, deși oportunitățile de angajare în județ sunt foarte 
numeroase. 
 
Copiii și tinerii cu dizabilități; familiile acestora 
 
Numărul persoanelor cu dizabilități12, la sfârșitul lunii septembrie 2015, era de 16.838, dintre 
care 5047 persoane cu handicap grav, 9615 cu handicap accentuat, 1894 cu handicap mediu și 
282 cu handicap ușor. 95,56% dintre persoanele cu dizabilități se află în familie, în timp ce 
4,43% sunt instituționalizate (747 persoane). Din totalul de 16838 persoane, 754 erau copii. 
Este însă foarte important de remarcat faptul că peste 60% din persoanele adulte cu dizabilități 
au peste 50 de ani. Îmbătrânirea populației, coroborată cu dizabilitatea, generează nevoi sporite 
de servicii de îngrijire la domiciliu sau rezidențiale, lucru ce a fost observat și în vizitele de teren.  

La nivelul lunii februarie 2016, se aflau înregistrați la nivelul județului Sibiu 742 copii cu 
dizabilități:   
 
 
 

12 MMFPSPV, Buletin statistic trimestrial (trim III 2015), persoane cu dizabilități, www.mmuncii.ro 
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În orașe, copiii au acces la o paletă de servicii mai extinsă (școală de masă, școală specială, centre 
de zi sau centre de recuperare, servicii de orientare vocațională). Totuși, acești copii sunt cei 
care se confruntă cu cea mai mare lipsă de servicii din județ. Există centre de recuperare doar în 
Mediaș și Sibiu, cu capacitate limitată. Nu există nici un spațiu respiro pentru familii în județ, cu 
posibilitate de găzduire a copiilor sau tinerilor cu 
dizabilități pentru 1-2 nopți. 

În mediul rural, copiii cu dizabilități sunt aproape 
invizibili pentru comunitatea locală, în aceste 
comunități ei nu beneficiază de nici un serviciu de 
recuperare, suport sau îngrijire specializată, cu 
excepția unor echipe de intervenție 
pluridisciplinară ale organizațiilor 
neguvernamentale.  

 

 

Copiii și tinerii din sistemul de protecție specială 

Numărul copiilor aflați în sistemul de protecție specială al DGASPC a înregistrat o scădere 
constantă din 2013 și până în 2015. A scăzut progresiv numărul copiilor din centrele 
rezidențiale (publice și provate) și cel de copii plasați la AMP, dar a crescut usșor numărul celor 
plasați la rude sau alte familii (sursa datelor: DGASPC Sibiu și ANPDCA, 2016): 

 

Tip 
handicap 

Total la 
nivelul 

județului 

În 
mediul 
urban 

În 
mediul 
rural 

Grav 392 200 192 
Accentuat 108 58 50 
Mediu 194 132 62 
Ușor 48 36 12 
TOTAL 742 426 316 

Graficul 7 – Numărul copiilor cu dizabilități din județul 
Sibiu, pe medii de rezidență) (feb.2016) 
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În județul Sibiu există în prezent 10 centre de plasament publice (cu 333 copii la sfârșitul lunii 
decembrie 2015) și 8 centre private ( cu 171 copii). 

Un număr important de copii are un părinte sau ambii plecați în străinătate. Numărul oficial este 
în ușoară scădere, pe teren se remarcă însă un număr semnificativ de adulți și copii 
neînregistrați, care se află periodic în străinătate. Numărul de copii cu părinți plecați este 

reprezentat în 
graficul de mai 
jos: 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul copiilor supuși abuzului și neglijării este în creștere și acest fapt este explicat de 
autorități prin faptul că serviciile de asistență primară nu reușesc să acorde sprijinul necesar 
familiilor confruntate cu aceste fenomene. Personalul din SPAS-uri nu este calificat pentru acest 
gen de intervenții, cazurile de abuz și neglijență se află deseori în mediul rural. 

Graficul 8 – Numărul copiilor aflați în plasament, în perioada 2013-2015 

Graficul 9 – Numărul copiilor cu părinți plecați în străinătate,  în perioada 2013-2015 
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Numărul copiilor supuși abuzului, neglijării sau exploatării este reprezentat în graficul de mai 
jos, comparativ pe perioada 2013-2015: 

 

 

Un fapt îngrijorător este de asemenea scăderea (și îmbătrânirea) asistenților maternali 
profesioniști. Majoritatea AMP au în îngrijire doi copii sau mai mulți, dar numărul total al acestor 
profesioniști scade constant, încă din 2011 încoace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa de teren a identificat ca prioritate pentru acești copii dezvoltarea serviciilor de sprijin 
pentru viața independentă și a celor de dezvoltare personală, astfel încât la ieșirea din 
sistem copiii să poată face trecerea către viața de adult în mod echilibrat. Programele de suport 
cu ajutorul voluntarilor, din cadrul DGASPC, se dovedesc extrem de utile, mai ales datorită 
sprijinului acordat de tineri pentru tineri. Armonizarea standardelor de calitate a structurilor 
rezidențiale cu necesitatea de a pregăti acești copii pentru viața în comunitate este o prioritate 
majoră, alături de consilierea, sprijinul constant și acompanierea tinerilor la ieșirea din ciclul 
școlar sau în perioadele de tranziție. 

Graficul 10 – Numărul copiilor supuși abuzului, neglijării, exploatării (2013-2015) 

Graficul 11 – Numărul asistenților maternali 
profesioniști (2013-2015) 
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Copiii și tinerii care se află în conflict cu legea 

Numărul copiilor care se confruntă cu rigorile legii este în general în scădere față de anii 
anteriori, în cazul celor care nu răspund penal, dar din păcate în creștere în cazul celor care 
răspund penal. Graficele de mai jos ilustrează această evoluție (sursa datelor: ANPDCA, 2016) 

Copiii care au săvârșit infracțiuni dar nu răspund penal sunt în număr relativ mic la nivelul 
județului (54): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul copiilor care răspund penal este mai mare. După tipul de infracțiune:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu există servicii de suport suficiente, în comunități, pentru monitorizarea acestor cazuri. 
Serviciile de probațiune trebuie acompaniate de suportul și consilierea specializată din 
comunitățile de reședință ale tinerilor, ori în aceste localități există rareori personal 
specializat, care să poată monitoriza efectiv și eficient persoanele cu risc de recidivă sau cu 
probleme de reintegrare socială, școlară sau profesională. 

Graficul 12 – Numărul copiilor care au săvârșit infracțiuni dar nu răspund penal (2013-2015) 

Graficul 13 – Numărul copiilor care au săvârșit infracțiuni și răspund penal (2013-2015) 
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Femeile tinere sau mamele minore, fără sprijin din partea familiei, cu risc crescut de 
abandon al nou-născutului 

Numărul mamelor minore este mare în județ, unul din factorii determinanți fiind și numărul 
mare de persoane de etnie romă. Mamele sunt în general monitorizate la nivelul SPAS-ului, dar 
există foarte puține programe de educație sanitară, contraceptivă și de asistență neonatală în 
comunități, mai ales în comunitățile rurale. Dat fiind procentul mare de mortalitate infantilă din 
județ, aceste programe devin o prioritate. 

Concluzii. Sinteza nevoilor sociale identificate la nivelul județului 

Derularea vizitelor de teren și analiza datelor de la nivelul județului au condus la formularea 
unor concluzii pentru planificarea serviciilor sociale din județul Sibiu. Toate măsurile 
prioritizate la nivelul județului în prezentul document sunt selectate pe baza următoarelor 
criterii: 

- urgența socială – măsurile care sunt apreciate ca având un efect direct asupra 
categoriilor de populație afectate de sărăcie extremă sau grad foarte mare de 
vulnerabilitate sunt cele care au fost analizate cu prioritate; 

- volumul populației care va beneficia de pe urma acestor măsuri – cu cât este mai mare 
numărul de persoane aparținând unor grupuri vulnerabile, care vor beneficia direct de 
măsurile propuse, cu atât mai importante au fost măsurile respective. Masa critică a 
populației a reprezentat deci un criteriu de prioritizare pentru măsurile recomandate 
mai jos; 

- realismul/fezabilitatea măsurilor – cu cât aceste măsuri au o probabilitate mai mare de a 
fi implementate rapid, sau în intervalul 2016-2017, cu atât ele au fost selectate ca 
prioritare. 

!  Măsurile selectate au fost de asemenea coroborate cu implementarea Planului de 
măsuri anti-sărăcie al Guvernului și cu sursele de finanțare europeană și națională 
disponibile în perioada 2016-2020. 

!  Ele propun de asemenea o modalitate diferită de cooperare între DGASPC și 
SPAS-uri: măsurile descrise mai jos se bazează pe o delocalizare a serviciilor 
specializate furnizate în prezent de către DGASPC, cât mai aproape de beneficiari 
(prin antene locale, echipe mobile, servicii zonale dispuse în punctele cheie ale 
județului) și dublate de o cooperare mult mai strânsă dintre personalul acestor 
servicii delocalizate și cel al SPAS-urilor 

1. În primul rând, este evident că intervenția integrată în zonele marginalizate din mediul 
urban și rural constituie una din prioritățile zero pentru județ și pentru autoritățile 
locale. Conectarea acestor comunități cu oportunitățile de servicii, formare profesională, 
informații, angajare, resurse existente la nivelul județului, este esențială.  

Serviciile de mediere și suport la nivelul comunităților sunt importante, astfel încât 
familiile să dispună de sprijin direct, cât mai aproape de domiciliul lor, și adaptat nevoilor lor 
reale. Conectare înseamnă, în accepțiunea echipei, atât conectare fizică (transport, căi de 
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acces mai bune, comunicații), cât și servicii de acompaniere și suport direct pentru familii, 
servicii care să fie eficiente, centrate pe obiective și să monitorizeze îndeaproape fiecare 
familie. 

În zonele de sărăcie extremă este nevoie de o intervenție integrată și de foarte bună calitate: 
locuirea, infrastructura și utilitățile, trebuie rezolvate aproape simultan cu 
dezvoltarea serviciilor de sprijin și îngrijire specializată pentru copii și adulți. 
Educația adulților, medierea ocupațională și accesul lor pe piața muncii, sunt la fel de 
importante precum educația și intervenția timpurie a copiilor, sprijinul școlar acordat 
copiilor cu CES sau pregătirii tinerilor pentru accesul pe piața muncii, serviciile de sănătate, 
locuire. 

Sunt de explorat soluțiile care să întărească stima de sine, participarea reală la decizie și co-
responsabilizarea persoanelor din zonele marginalizate. Soluții de tipul microfinanțării, al 
consiliilor consultative comunitare, au dat rezultate bune în țară și pot fi replicate la nivelul 
județului. Fără o contribuție activă din partea familiilor, dependența de asistența socială 
pasivă va conduce la perpetuarea acelorași practici asistențiale ineficiente și costisitoare, 
atât financiar cât și din punct de vedere al pierderii capitalului uman disponibil. 

2. Întărirea capacității SPAS-urilor pentru o intervenție primară de bună calitate se 
constituie în prioritate județeană. 

Personalul din SPAS-uri nu are întotdeauna calificarea sau experiența necesare pentru o 
analiză a nevoilor sociale din comunitate, și nici pentru furnizarea de servicii directe de 
asistență socială primară. Lipsa unor circuite sustenabile de finanțare a SPAS-urilor de la 
bugetul de stat și dependența lor de bugetele locale a afectat foarte mult calitatea serviciilor 
oferite. În mediul rural, mai ales, lucrătorii sociali sunt depășiți de numărul dosarelor de 
prestații sociale și, deseori, au responsabilități suplimentare de acoperit (registrul civil, 
cadastru, etc). 

Este nevoie de investiții consistente și periodice în formare profesională continuă, în 
recalibrarea cunoștințelor și în schimburi de experiență între lucrătorii din SPAS-uri, și între 
aceștia și DGASPC. Cu cât investiția în SPAS-uri va fi mai bine planificată și va răspunde 
nevoilor tehnice ale acestor lucrători/asistenți sociali, cu atât calitatea intervenției lor va fi 
mai mare la nivel local, iar DGASPC va resimți o scădere a presiunii de suport tehnic la nivel 
județean, mai ales pentru intervențiile primare pentru care SPAS-urile vor dobândi 
competențele necesare de rezolvare. 

Întărirea capacității SPAS-urilor presupune următoarele elemente: 

- Creșterea numărului lucrătorilor sociali din aparatul SPAS – în funcție de problematica 
socială a localității, numărul lucrătorilor sociali trebuie să fie suficient pentru a 
instrumenta prestațiile sociale, cât și pentru a furniza servicii de consiliere, informare, 
acompaniere a familiilor sau persoanelor vulnerabile, în cadrul unor servicii primare de 
asistență socială. 

- Formarea profesională continuă, pe teme solicitate de lucrătorii sociali: legislație, servicii 
sociale primare, intervenții cu caracter preventiv, gestionarea situației unor categorii de 
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persoane vulnerabile (handicap, persoane confruntate cu adicții, persoane afectate de 
violență domestică sau abuz etc) 

- Dezvoltarea competențelor de scriere și management al proiectelor, pentru lucrătorii din 
SPAS-uri. Una din sursele principale de finanțare socială va fi reprezentată de fondurile 
europene. Cu cât mai rapid vor fi dezvoltate competențele de planificare și scriere de 
proiecte în domeniul social, la nivelul primăriilor, cu atât mai rapid vor putea fi atrase 
fonduri semnificative în sectorul serviciilor și al asistenței sociale primare. 

3. Sunt prioritare de asemenea îmbunătățirea și extinderea serviciilor de asistență 
medicală maternă și neonatală, atât în unitățile spitalicești din județ cât și la nivelul 
comunităților. Monitorizarea tinerelor mame, a calității îngrijirii copiilor sub 1 an, a 
respectării calendarului de vaccinări,  reprezintă puncte de vigilență deosebite la nivelul 
primăriilor, a cabinetelor medicilor de familie și dispensarelor din localități. Este urgentă 
investiția în  resurse umane (asistenți medicali, asistenți medicali comunitari) cu pregătire 
specifică pentru acest tip de monitorizare și asistență. 

4. Datele cantitative și analiza de teren au arătat că există o nevoie sporită de servicii de 
îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice și pentru persoanele cu dizabilități, 
majoritatea acestora din urmă fiind îngrijiți în propria familie. 

Pentru familiile în care există copii sau tineri cu dizabilități grave, inființarea serviciilor de 
tip respiro (în regim de zi sau cu găzduire) reprezintă o prioritate, precum și creșterea 
numărului de servicii de recuperare, în toate zonele cheie ale județului 

5. Pentru copiii și tinerii din sistemul de protecție specială, tranziția la viața de adult este 
încă gestionată cu sincope în sistem, iar rata lor de reușită ulterioară este relativ scăzută. De 
aceea, regândirea internă a modalităților de îngrijire a copiilor și responsabilizare 
progresivă a tinerilor, este un subiect de reflexie pentru întregul personal al DGASPC și al 
organizațiilor care lucrează cu tinerii. 

Recomandări 
 
1/ Soluții integrate de dezvoltare a serviciilor sociale în mediul urban 
 

În orașe, grupurile de copii și tineri care au nevoie de susținere prioritară sunt: 

- cei din sistemul de protecție specială,  
- cei care trăiesc în familiile sărace din zonele (cartierele) urbane marginalizate,  
- copiii/tinerii care termină ciclul școlar obligatoriu și se pregătesc pentru angajare  
- copiii/tinerii cu dizabilități, aflați în număr mai mare în mediul urban. 

Accesul lor la serviciile de bază trebuie ameliorat și însoțit de servicii de suport, iar serviciile 
specializate de recuperare, orientare vocațională, respiro, consiliere, educație pentru viața de 
adult, precum și oferta de servicii culturale și sportive trebuie dezvoltate substanțial. 
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a. Estimarea echipei de proiect este aceea că fiecare zonă geografică specific delimitată a 
județului (zona Hârtibaciului, zona de nord, Mărginimea Sibiului și zona de vest etc.) trebuie 
să dispună, în mediul urban, de cel puțin: 

- Un serviciu de suport educațional pentru copii și adulți , coordonat de către CJRAE și 
Inspectoratul Școlar, cu antene locale în fiecare localitate (urbană și rurală) din zona 
respectivă. Acest serviciu trebuie să coordoneze derularea programelor de tip A doua 
șansă și Școală după Școală, în parteneriat cu SPAS și (eventual) organizațiile 
neguvernamentale, voluntarii și cultele care acționează în zona respectivă. De asemenea, 
acest serviciu trebuie să asigure monitorizarea programelor de suport pentru copiii cu 
CES (profesori de sprijin, adaptare curriculară, accesibilizarea școlilor pentru copiii cu 
dizabilități sau pentru cei cu CES). 

Planificarea și design-ul unui astfel de program trebuie  fie realizate cu participarea 
tuturor actorilor cheie din sistemul educațional și social. El trebuie să fie bazat pe 
dezvoltarea / întărirea abilităților copiilor și tinerilor în domenii cât mai diverse, pe 
creșterea stimei de sine și a respectului pentru comunitate, pe inovare și creativitate, pe 
inter-conectare cu măsuri care cresc capacitatea tinerilor de a se conecta la realitățile 
complexe ale zonei în care locuiesc. Programul de suport trebuie conectat cu programe 
similare de mediu, cultură, sport, dezvoltare personală. 

- Un serviciu de orientare și consiliere pentru tineri, cu antene locale în fiecare 
localitate urbană din zonă și în fiecare comună-sediu de GAL 

- Un serviciu de prevenire a separării copiilor de familie, cu antene locale în fiecare 
localitate urbană din zonă și în fiecare comună-sediu de GAL 

- Un serviciu specializat și multi-disciplinar de recuperare și îngrijire pentru copiii și 
adulții cu dizabilități, care să poată gestiona o cazuistică variată (persoane cu dizabilități 
fizice, senzoriale, intelectuale, TSA, boli rare etc).  

- O echipă mobilă multidisciplinară de îngrijire la domiciliu, care să poată acoperi 4-5 
localități la nivelul unei echipe, cu un sediu de coordonare în orașul principal din zona 
respectivă 

- Echipe delocalizate de intervenție în cazuri de abuz, neglijență, violență domestică, 
ajustate ca dimensiune la numărul de cazuri de risc din zona respectivă. Aceste echipe 
trebuie să dispună de capacitate de intervenție rapidă, de un spațiu adecvat pentru 
preluarea cazurilor de urgență,  de proceduri de cooperare cu toate agențiile 
responsabile în gestionarea situațiilor potențialilor beneficiari (DGASPC, SPAS, Insp. 
Poliție, Insp. Școlar etc.).  

- Cel puțin 3 adăposturi pentru victimele violenței domestice la nivelul județului, în 
zona de nord, centru, est. 

- Cel puțin câte un serviciu zonal (multidisciplinar) de monitorizare și suport a 
copiilor și tinerilor care se află în conflict cu legea, în cooperare cu serviciile de 
probațiune 
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- Un serviciu de transport adaptat pentru persoane cu mobilitate redusă – la nivelul 
a cel puțin o rețea de transport public intrajudețean. 

- Garanțiile pentru tineri și programele de mobilitate a tinerilor trebuie de asemenea 
susținute, pentru a facilita accesul lor la resursele importante (de informare, ocupare, 
locuire, servicii publice) ale județului. 

b. In fiecare localitate urbană trebuie dezvoltate, acolo unde nu există: 

- Un număr adecvat de locuri în creșe și grădinițe, pentru copiii din localitatea 
respectivă; 

- Cel puțin un serviciu complex  de diagnostic și intervenție timpurie pentru copiii cu 
tulburări în dezvoltare 

- Cel puțin un serviciu respiro pentru familiile care au în îngrijire persoane cu 
dizabilități, boli rare, adicții sau boli cronice 

- Cel puțin un serviciu de educație pentru sănătate adresat copiilor și tinerilor, 
coordonat de către Direcția de Sănătate Publică și implementat în colaborare cu 
Inspectoratul Școlar, SPAS, rețeaua medicilor de familie 

- un program de dezvoltare a spațiului locativ, privind locuințele sociale13 

- Cel puțin o cantină socială, cu capacitate variabilă în funcție de specificitățile sezoniere 

- Cel puțin un adăpost de zi și de noapte pentru persoanele fără adăpost, modulabil, 
adaptat și pentru găzduirea persoanelor în situații de criză umanitară sau urgență 

- Un serviciu de transport adaptat pentru persoane cu mobilitate redusă – la nivelul 
a cel puțin o rețea de transport public urban + o companie acreditată de taximetrie 

- Un număr suficient de locuri în cluburile copiilor, precum și programe culturale și 
sportive (inclusive) pentru copii și tineri, inclusiv pentru cei din sistemul de protecție 
specială, pentru copiii cu dizabilități sau CES, copiii din zonele marginalizate14. 

 
2/ Dezvoltarea serviciilor sociale integrate în mediul rural și la nivelul GAL-urilor 

 
În mediul rural, un pachet integrat  (minim)  de servicii de suport ar trebui dezvoltat, mai 
ales în contextul implementării programului SPOR15, precum și a Pachetului de măsuri anti-
sărăcie16 a Guvernului (lansat pe 17 februarie 2016). 

Acest pachet trebuie să conțină servicii de asistență socială primară, suport educațional și 
asistență medicală primară, adaptate să facă față cerințelor specifice ale familiilor din zone 

13 Vezi și Programul Național Anti-sărăcie, măsura F1, Locuințe sociale 
14 Vezi și Programul Național Anti-sărăcie, măsura 6.7 
15 Program asociat Strategiei de Incluziune Socială 2015-2020. El va fi implementat în România începând cu anul 2017. 
16 Guvernul României, Pachetul Național Anti-Sărăcie. http://gov.ro/ro/obiective/strategii-politici-programe/pachetul-
national-anti-saracie&page=1 . Vezi și măsura F6, Echipa comunitară de intervenție integrată 
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marginalizate, pe lângă cazuistica obișnuită. Cel mai frecvent, pachetul de servicii sociale 
comunitare, care a fost identificat ca necesar la nivelul localităților județului Sibiu în cadrul 
prezentului proiect, conține următoarele servicii: 

a. La nivelul unui GAL:  

- Un serviciu zonal de consiliere școlară și orientare vocațională, cu antene locale în 
fiecare școală sau liceu. Acest serviciu ar trebui să gestioneze, pe de o parte, situațiile de 
dificultate școlară în ciclul primar și gimnazial, prevenirea abandonului școlar, precum și 
orientarea vocațională din ciclul gimnazial și liceal. 

- Un serviciu zonal de educație pentru sănătate,  adresat copiilor și tinerilor, coordonat 
de către Direcția de Sănătate Publică și implementat în colaborare cu Inspectoratul 
Școlar, SPAS, rețeaua medicilor de familie. 

- Un program de dezvoltare a locuințelor sociale, precum și unul de îmbunătățire a 
condițiilor de locuit existente17  

Opțiune: introducerea granturilor sociale (microcreditare) poate fi o soluție 
viabilă în județul Sibiu, pentru componenta de locuire sau pentru cea de 
îmbunătățire sustenabilă a subzistenței familiilor din zonele marginalizate. 
Această soluție a fost testată în perioada 2012-2014 de către organizația SOS 
Satele Copiilor în județele Bacău, Sibiu și Ilfov/București, cu rezultate foarte 
încurajatoare.  

- Un serviciu de orientare și consiliere pentru tineri, cu antene locale în fiecare   
comună-sediu de GAL 

- O echipă mobilă multidisciplinară de îngrijire la domiciliu, care să poată acoperi 4-5 
localități la nivelul unei echipe, cu un sediu de coordonare în comuna-sediu de GAL sau în 
comuna cu un număr mai mare de beneficiari. Beneficiarii acestuoi serviciu sunt atât 
copiii și tinerii cu dizabilități, cât și persoanele adulte cu dizabilități și persoanele 
vârstnice dependente.  

De la un GAL la altul, această echipă poate fi dublată de un serviciu suplimentar de „masă 
pe roți”, atunci când numărul beneficiarilor singuri și dependenți devine semnificativ. 

 
b. La nivelul fiecărei comune, suplimentar față de serviciile zonale descrise mai sus, ar trebui să 

existe, conform nevoilor identificate în cadrul proiectului: 

- Un centru de zi sau un serviciu de zi echivalent acestui centru, care să poată prelua 
în îngrijire, pe timpul zilei, copiii care nu frecventează școala sau grădinița și care sunt 
supuși unei situații de risc (neglijare, foame, igienă precară etc.). Acest serviciu ar 
permite dezvoltarea unor deprinderi și abilități ale copiilor, care să faciliteze 
(re)integrarea lor ulterioară în mediul școlar, dar ar avea și o funcție de suport pentru 
părinți. Ei ar putea gestiona mai bine treburile gospodărești, sau căutarea unui loc de 
muncă, dacă ar lăsa copiii în siguranță într-un astfel de serviciu de zi. Centrul de zi poate 

17 Vezi Programul Național anti-sărăcie, măsurile F1 și F2 
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fi integrat unui serviciu comunitar multi-funcțional18, așa încât să poată fi alăturat unui 
complex de servicii sociale pentruu întreaga familie și pentru comunitate. 

- Un serviciu de consiliere, mediere și suport pentru accesul pe piața muncii a 
tinerilor inactivi sau a șomerilor în căutarea unui loc de muncă, inclusiv a celor 
neindemnizați 

- O echipă de asistență primară integrată (de tip SPOR) 

- Un program integrat de îmbunătățire a infrastructurii și condițiilor de locuire din 
zonele marginalizate. Acest program ar trebui să dispună de finanțare combinată 
(națională și europeană) și să adreseze nevoile prioritare ale populației din satele 
sibiene, cu precădere a locuitorilor idn zonele marginalizate: de exemplu, în zonele ate 
vizitate de către echipa de proiect, prioritățile de intervenție enunțate de locuitori au fost 
sistematic următoarele: 

o Îmbunătățirea căilor de acces în gospodării (ulițe, poteci care trebuie asfaltate 
sau pavate) 

o Creșterea numărului (și îmbunătățirea calității) surselor de apă potabilă 
o Construirea foselor septice în gospodării 
o Achiziția mașinilor de spălat semi-automate pentru familiile numeroase 
o Reparațiile sau îmbunătățirea semnificativă a calității locuințelor. 

Acest tip de investiție în calitatea locuirii este prioritară în mediul rural și ea poate 
genera efecte secundare pozitive în toate celelalte domenii de incluziune: accesul la 
educație și ocupare, ameliorarea stării de sănătate a populației în situații de risc, accesul 
la servicii de suport. 

Caseta 1 - Exemple de măsuri recomandate la nivelul Regiunii Nord Est, pentru creșterea 
eficienței serviciilor sociale din mediul rural, în urma unui proces similar de diagnoză 
realizat în anul 2015 (selecție de măsuri extrase din  Studiul diagnostic ”Nevoile de servicii 
sociale și securitate comunitară în mediul rural din Regiunea Nord Est, Salvați Copiii, Iași, mai 
2015) 

 Înfiinţarea în fiecare comună a unei ferme de animale, proprietate a primăriei, de la care să 
fie aprovizionate lunar şi la preţuri foarte mici, cu produse specifice, persoanele sărace ale 
satelor componente. În felul acesta se vor creea câteva locuri de muncă, dar, mai ales, se va 
îmbunătăţi calitatea hranei locuitorilor.   

 Instituirea şi subvenţionarea măsurii intitulate “Prânzul la şcoală” pentru toți copiii 

 Constituirea unui “Grup local de iniţiativă” în cadrul fiecărui sat, ca alternativă la consiliul 
consultativ existent deja. Persoane de vază din comunitate (preot, cadre didactice, 
întreprinzători locali ş. a.) care nu fac parte din acest consiliu vor analiza săptămânal sau ori 
de câte ori este nevoie problemele de maximă urgenţă (incendii, alunecări de teren, decese 
neaşteptate, deteriorarea podurilor etc.) şi vor mobiliza consătenii pentru intervenţii 
imediate de contracarare.   

 Alcătuirea unor broşuri de informare a sătenilor în care să fie incluse ofertele 

18 Vezi Pachetul Național Anti-sărăcie, Măsura 65.3, Centre comunitare multi-funcționale. În județul Iași, acest tip de 
complex a fost ilustrat prin modelul ”Casei serviciilor sociale”, în care toate serviciile sociale ale unei comune, cu funcție 
compatibilă și complementară,  se organizează într-un spațiu comun, adaptat pentru acoperirea nevoilor diferitelor 
categorii de beneficiari 
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 locale şi zonale de servicii sociale şi de securitate, precum şi condiţiile care trebuie 
îndeplinite pentru a putea apela la ele. 

 Punerea în comun a serviciilor sociale , de exemplu, în Casa Serviciilor Sociale, convenţiile 
stabilind obligaţiile reciproce privind problemele organizatorice, resursele umane, materiale 
şi financiare la dispoziţie, între instiruțiile sau entitățile juridice care gestionează serviciile 
respective. 

 
O listă a nevoilor specifice identificate în diferitele localități ale județului este prezentată în 
anexa 1. 

Un grafic sintetizând pachetele minime de servicii necesare la nivel zonal, urban și rural este 
prezentat mai jos: 
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Servicii zonale (pachet recomandat): 

 

Un serviciu de suport educațional pentru 
copii și adulți, cu antene locale (coord. 
CJRAE, DGASPC, SPAS) 

Un serviciu de orientare și consiliere pentru 
tineri, cu antene locale (coord. ANOFM, 
DGASPC, SPAS) 

Un serviciu de prevenire a separării copiilor 
de familie,  

Un serviciu specializat și multi-disciplinar 
de recuperare și îngrijire pentru copiii și 
adulții cu dizabilități,   

O echipă mobilă multidisciplinară de 
îngrijire la domiciliu,   

Echipe delocalizate de intervenție în cazuri 
de abuz, neglijență, violență domestică,   
(coord.DGASPC) 

Cel puțin 3 adăposturi pentru victimele 
violenței domestice la nivelul județului, în 
zona de nord, centru, est. (coord.DGASPC) 

Cel puțin câte un serviciu zonal 
(multidisciplinar) de monitorizare și suport 
a copiilor și tinerilor care se află în conflict 
cu legea, în cooperare cu serviciile de 
probațiune 

Un serviciu de transport adaptat pentru 
persoane cu mobilitate redusă   

Garanțiile pentru tineri și programele de 
mobilitate a tinerilor   

 

Servicii în mediul urban (pachet minim) 

Un număr adecvat de locuri în creșe și grădinițe, pentru copiii din localitatea respectivă; 

Cel puțin un serviciu complex  de diagnostic și intervenție timpurie pentru copiii cu 
tulburări în dezvoltare 

Cel puțin un serviciu respiro pentru familiile care au în îngrijire persoane cu dizabilități, boli 
rare, adicții sau boli cronice 

Cel puțin un serviciu de educație pentru sănătate adresat copiilor și tinerilor, coordonat de 
către Direcția de Sănătate Publică și implementat în colaborare cu Inspectoratul Școlar, 
SPAS, rețeaua medicilor de familie 

Uun program de dezvoltare a spațiului locativ, privind locuințele sociale1 

Cel puțin o cantină socială, cu capacitate variabilă în funcție de specificitățile sezoniere 

Cel puțin un adăpost de zi și de noapte pentru persoanele fără adăpost, modulabil, adaptat 
și pentru găzduirea persoanelor în situații de criză umanitară sau urgență 

Un serviciu de transport adaptat pentru persoane cu mobilitate redusă – la nivelul a cel 
puțin o rețea de transport public urban + o companie acreditată de taximetrie 

Un număr suficient de locuri în cluburile copiilor, precum și programe culturale și 
sportive (inclusive) pentru copii și tineri, inclusiv pentru cei din sistemul de protecție 
specială, pentru copiii cu dizabilități sau CES, copiii din zonele marginalizate 

Servicii în mediul rural (pachet minim) 

 Un centru de zi sau un serviciu de zi echivalent acestui centru, care să poată prelua în 
îngrijire, pe timpul zilei, copiii care nu frecventează școala sau grădinița și care sunt supuși 
unei situații de risc (neglijare, foame, igienă precară etc.).   

Un serviciu de consiliere, mediere și suport pentru accesul pe piața muncii a tinerilor 
inactivi sau a șomerilor în căutarea unui loc de muncă, inclusiv a celor neindemnizați 

O echipă de asistență primară integrată (de tip SPOR) 

Un program integrat de îmbunătățire a infrastructurii și condițiilor de locuire din 
zonele marginalizate. 

Servicii zonale în mediul rural (la nivelul GAL) 

Un serviciu zonal de consiliere școlară și orientare vocațională, cu antene locale în fiecare școală sau liceu.   

Un serviciu zonal de educație pentru sănătate,    

Un program de dezvoltare a locuințelor sociale, precum și unul de îmbunătățire a condițiilor de locuit existente  

Un serviciu de orientare și consiliere pentru tineri,   

O echipă mobilă multidisciplinară de îngrijire la domiciliu, cu/fără masă pe roți 

  

Graficul 14 – Pachetele minime de servicii sociale recomandate la nivel județean (zonal) și local, în mediul urban și rural 
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3/ Recomandări privind relația dintre DGASPC și SPAS-uri 
 

SPAS-urile au capacități limitate de acțiune la nivel social, datorită unor cauze binecunoscute 
deja la nivel național: 

 lipsa finanțării de la bugetul de stat, pentru serviciile sociale din orașe și comune 
 lipsa personalului de specialitate, în numărul și calificarea necesare unei astfel de 

structuri 
 lipsa programelor de formare continuă la nivel local, județean sau național, care să 

conducă la creșterea competențelor personalului SPAS 
 politica de personal nemotivantă, care conduce la plecarea din sistem a numeroși 

lucrători sociali. 
În aceste condiții, este greu de crezut că noile reglementări privind relația SPAS-DGASPC, 
elaborate la nivelul Ministerului Muncii în 2015, vor putea fi implementate cu succes19. Deși 
această reglementare vizează colaborarea dintre cele două instituții în special în raport cu 
monitorizarea copiilor care au părinți plecați în străinătate, implementarea ei ridică serioase 
semnale de îngrijorare privind capacitatea tuturor SPAS-urilor de a putea acoperi 
responsabilitățile desemnate prin această hotarâre. 

Este nevoie de o acțiune concertată și susținută din partea Consiliului Județean, a DGASPC și a 
consiliilor locale, pentru a crește eficiența SPAS-urilor în județul Sibiu, și pentru a articula mai 
bine competențele de la nivel județean cu nevoile de la nivel local. 

Recomandările principale pentru creșterea eficienței colaborării celor două structuri sunt 
următoarele: 

1. Dezvoltarea unor antene (echipe) locale de suport pentru SPAS-uri, în toate 
orașele județului, care să se poată deplasa ușor în localitățile rurale și să asigure suport 
tehnic, metodologic și eventual servicii specializate la acest nivel: consiliere psihologică, 
orientare vocațională etc.,  precum și management de caz, evaluarea nevoilor locale de 
servicii sociale. 

2. Dezvoltarea unor programe de formare susținute, periodice (minimum o dată la 6 
luni), eficiente și aplicate din punct de vedere al conținuturilor, pentru personalul din 
SPAS-uri, dar și pentru personalul din DGASPC (inclusiv echipele locale) 

3. Dezvoltarea în comun, de către Consiliul Județean și consiliile locale, de servicii 
sociale care pot răspunde unor cerințe specifice în comunități, atunci când acestea 
depășesc competențele sau resursele echipelor SPAS (de exemplu, servicii de intervenție 
specializată sau prevenire a situațiilor de abuz, neglijare,  servicii de combatere a 
violenței domestice, servicii de suport pentru persoanele cu dizabilități, monitorizarea 
persoanelor în conflict cu legea etc). 

19 HG 691/2015 - Procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi Metodologia de lucru privind colaborarea dintre direcţiile 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistență socială 
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La acest set de servicii sociale organizate și gestionate în comun, ar trebui elaborate 
metodologii specifice de furnizare concretă a serviciilor (cu repartizarea rolurilor, 
instrumente de lucru, indicatori de rezultat, proceduri de monitorizare și evaluare etc.) 

Unul din serviciile realizate în comun, în afara serviciilor directe către beneficiari, ar 
trebui să fie evaluarea periodică a nevoilor locale de măsuri de protecție socială (cu 
proceduri specifice, instrumente de lucru, modele de rapoarte etc.). 

4. Menținerea persoanelor de contact de la nivelul DGASPC, pentru personalul din SPAS-
uri, pentru probleme specifice diferitelor departamente tematice ale direcției. 

5. Realizarea unui sistem comun de monitorizare a cazurilor, care să simplifice 
raportarea multiplă și circuitul datelor despre beneficiarii de asistență socială. 
Realizarea unui sistem informațional județean, pe durată limitată, până la actualizarea 
sistemului informațional național din domeniul asistenței sociale.  

6. Realizarea unor parteneriate tripartite dintre DGASPC, SPAS-uri și organizații ale 
societății civile, respectiv agenții conexe din domeniul sănătății, locuirii, ocupării, 
culturii și sportului, care să poată ameliora furnizarea de servicii sociale și integrate în 
localitățile județului. Acordurile de parteneriat trebuie să cuprindă responsabilități și 
roluri clare pentru parteneri, în fiecare din situațiile de riscsau pentru fiecare categorie 
de beneficiari pe care aceste instituții le gestionează. 
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Fiecare din aceste direcții de acțiune ar putea fi analizate de către echipele DGASPC și SPAS, cu 
formularea unor acțiuni și etape concrete de realizare, agreate de ambele părți. O investiție 
semnificativă în colaborarea DGASPC – SPAS ar conduce, în opinia noastră, în creșterea rapidă a 
eficienței intervențiilor sociale din comunități și la reducerea substanțială a cazurilor complexe 
sau a beneficiarilor care rămân în afara plasei de suport. 
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Graficul 15 – Elementele cheie ale parteneriatului DGASPC-SPAS, recomandate de echipa proiectului de diagnoză socială 
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