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ACRONIME UTILIZATE
Denumire completă

Acronim
AAPL
UAT
CJ
CL
DGASPC
AJPIS
AJOFM
AM
MFE
INS
L
HG
OUG
OG
ISJ
ONG
OPA
POS
POEO
POIDS
POR
POAD
SPAS
UE
BVC
BS
BL
VMG
ASF
AI
TSG
AU
AS
IC
MF

Autoritate administrație publică locală
Unitate administrativ-teritorială
Consiliul judeţean
Consiliul local
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă
Autoritatea de management
Ministerul Fondurilor Europene
Institutul Național de Statistică
Lege
Hotărâre de Guvern
Ordonanță de urgență a Guvernului
Ordonanța Guvernului
Inspectoratul Școlar al Județului
Organizaţii neguvernamentale
Organizaţii private acreditate
Programul Operațional Sănătate
Programul Operațional Educație și Ocupare
Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială
Programul Operațional Regional
Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate
Serviciul public de asistență socială
Uniunea Europeană
Buget de venituri și cheltuieli
Bugetul de stat
Bugetul local
Venit minim garantat
Alocație pentru susținerea familiei
Ajutor de încălzire
Tichete sociale grădiniță
Ajutoare de urgență
Alocația de stat
Indemnizație pentru creșterea copilului
Medic de familie
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INTRODUCERE

În contextul inexistenţei unui consens privind termenul de „servicii sociale” utilizat la nivel
european, mai ales în condiţiile în care fiecare stat membru are dezvoltate propriile sisteme de
protecţie socială, termeni ca servicii sociale (social services), bunăstare socială (social welfare),
protecţie socială (social protection), asistență socială (social assistance, social work), îngrijire
socială (social care), servicii sociale personale (personal social services) în cazul serviciilor
destinate acoperirii unor nevoi individuale, au fost folosiţi pentru a defini aproape aceleaşi concepte
- în relaţie cu serviciile sociale.
Scopul serviciilor sociale, tradiţional recunoscut, este de a permite persoanelor, grupurilor şi
colectivităţilor să-şi rezolve problemele care apar în cadrul procesului de adaptare la o societate în
permanentă evoluţie, să identifice cauzele care pot conduce la compromiterea echilibrului de
funcţionare socială şi să acţioneze în vederea ameliorării condiţiilor economice şi sociale ale
categoriilor ţintă.
Principalele categorii de persoane identificate ca posibile grupuri ţintă ale sistemelor de
servicii sociale privesc copiii, tinerii în dificultate şi delincvenţii juvenili, persoanele cu dizabilităţi,
persoanele vârstnice, persoanele dependente de consum de droguri, alcool sau alte substanţe toxice,
victimele violenţei în familie, persoanele şi familiile fără venituri, unele categorii de genul
refugiaţilor, imigranţilor, populaţia romă, deţinuţi pe perioade îndelungate, ș.a.
Strategia de dezvoltare a sistemului de asistenţă şi protecţie socială reprezintă un instrument
de organizare şi evaluare a dezvoltării sectorului public de asistenţă socială în acord cu principiile şi
obiectivele cuprinse în legislația europeană și națională, în strategiile naționale privind incluziunea
socială, reducerea sărăciei, promovarea și respectarea drepturilor grupurilor vulnerabile, precum și
în strategiile regionale și județene privind dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local.
Scopul Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Comuna Șoarș este de a dezvolta un
sistem funcțional de servicii care să sprijine persoanele vulnerabile în vederea depășirii situațiilor de
dificultate, urmărind prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții
și promovarea incluziunii sociale.
Realizarea acestui scop implică implementarea unor măsuri de asistență socială pentru
garantarea drepturilor fiecărei persoane vulnerabile de a beneficia de servicii sociale adecvate,
precum și posibilitatea de acces la beneficii sociale într-un mod egal și nediscriminatoriu atunci
când situația o impune.
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CAPITOLUL I:

CONTEXTUL STRATEGIC ACTUAL

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din comuna Șoarș pentru perioada 2022-2026 este în
concordanță cu strategiile europene și naționale, cu direcțiile de acțiune regionale și județene,
precum și cu nevoile sociale identificate la nivelul comunității.

1. Politica de coeziune 2021-2027
Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai puțin
dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurilor se bazează încă, în mare
măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel
scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai
bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de
la UE. Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să
autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și dimensiunea urbană a
politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un nou
program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat autorităților urbane, sub
denumirea Inițiativa urbană europeană.
Premise
•

Menținerea sistemului de management și control al fondurilor europene aferent politicii de
coeziune din perioada de programare 2014-2020

•

Îmbunătăţirea şi simplificarea anumitor aspecte pentru a veni în sprijinul beneficiarilor
politicii de coeziune

•

Descentralizarea implementării şi creșterea leadership-ului din partea tuturor actorilor
implicați
Principii

➢ O mai bună coordonare între proiectele/operațiunile finanțate luând în calcul noile
provocări
➢ O abordare unitară în termeni de proceduri/practici prin comasarea tuturor autorităţilor de
management în cadrul MFE care va asigura coordonarea orizontală a structurilor de
management
➢ O simplificare şi mai bună coordonare pentru funcția de AM şi funcția contabilă prin
integrarea celei din urmă în cadrul AM
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➢ Concentrarea şi asigurarea continuității expertizei
➢ O adaptare reală a intervenţiilor la nevoile şi specificul regional prin descentralizarea

gestiunii și implementării la nivelul ADR-urilor
➢ O abordare inovativă şi integrată prin elaborarea programelor multifond

Cinci priorități investiționale mijlocite optim de UE
Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea
întreprinderilor mici și mijlocii
Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și
investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor
climatice
Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea
calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a
accesului egal la sistemul de sănătate
Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la
nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.

Europă mai
inteligentă

Europă mai
conectată

Europă mai
verde

Europă mai
apropiată de
cetățenii săi

Europă mai
socială

Figura nr. 1 – Priorități de investiții 2021 - 2027
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În cadrul celei de-a patra priorități investiționale - „O Europă mai socială”, identificăm
obiectivele specifice aferente domeniului social, după cum urmează:
❖ Ocupare
Obiective specifice:
➢ Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în căutarea unui
loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și grupurile dezavantajate pe
piața muncii, persoane inactive, prin promovarea angajarii pe cont propriu și a economiei
sociale
➢ Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru a evalua și anticipa
necesarul de competențe și a asigura asistența personalizată și în timp real, urmărind
asigurarea medierii/plăsării (matching), tranziției și a mobilității forței de muncă
➢ Promovarea participării echilibrate după gen pe piața muncii și a asigurării echilibrului
dintre viața profesională și cea privată
➢ Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor,
a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate, precum și a unui mediu de lucru sănătos
și adaptat care să reducă riscurile la adresa sănătății
❖ Educație
Obiective specifice:
➢ Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și formare
pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, inclusiv a
competențelor digitale
➢ Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii,
completarea studiilor și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate,
începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu educația și formarea
generală și profesională și până la învățământul terțiar
➢ Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a unor oportunități flexibile de
perfecționare și reconversie profesională pentru toți, luând în considerare competențele
digitale
❖ Incluziune socială
Obiective specifice:
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➢ Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și a comunităților
marginalizate, cum ar fi romii
➢ Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și accesibile;
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecția
socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență
medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă durată
➢ Promovarea integrării sociale a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială,
inclusiv a persoanelor cele mai defavorizate și a copiilor
➢ Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistență materială de bază
persoanelor celor mai defavorizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere
❖ Sănătate
Obiective specifice:
➢ Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și accesibile;
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecția
socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență
medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă durată
Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)
Scopul programului este de a sprijini incluziunea socială a persoanelor aparținând grupurilor
vulnerabile, mai ales ale celor în risc ridicat, inclusiv prin reducerea decalajului rural-urban în ceea
ce privește sărăcia și excluziunea socială și creșterea accesului la servicii de calitate pentru
populația vulnerabilă, urmărind obiectivele generale:
1. Creșterea accesului la servicii sociale pentru populația vulnerabilă, cu precădere din mediul rural
prin înființarea și dezvoltarea de servicii sociale la nivel local;
2. Creșterea calității serviiciilor sociale destinate persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile prin
asigurarea cu personal de specialitate bine pregătit la nivel local și infrastructura adecvată;
3. Reducerea gradului de excluziune socială pentru grupurile vulnerabile prin oferirea de suport și
servicii accesibile pentru depășirea situațiilor de dificultate în care se află;
4. Creșterea capacității sistemului național de asistență socială de a răspunde la nevoile populației
vulnerabile prin dezvoltarea capacității furnizorilor de servicii sociale publici și privați la nivel
local;
5. Creșterea capacității autorităților locale de a identifica și evalua nevoile sociale ale comunității
într-un mod participativ și de a elabora planuri de acțiune adecvate.
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Rezultatele așteptate la nivel de program sunt:
1. Sprijinirea implementării a aproximativ 40 de Strategii de dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității;
2. Asigurarea de locuințe sociale pentru cel puțin 2300 de persoane vulnerabile;
3. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor destinate veteranilor;
4. Dezvoltarea

unei

infrastructuri

specifice

pentru

protejarea

memoriei

victimelor

Holocaustului și promovarea nondiscriminării;
5. Dezvoltarea unui centru pentru tineri vulnerabili, pentru menținerea motivației rămânerii în
școală;
6. Asigurarea accesului la servicii primare de asistență socială pentru cel puțin 40% din
populația României (aproximativ 2000 de UAT din mediul rural);
7. Creșterea capacității serviciilor de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu cu cel puțin 2000
de îngrijitori pentru persoanele vârstnice din mediul rural;
8. Sprijin pentru clarificarea situației juridice pentru cel puțin 100 de așezări informale (rural);
9. Creșterea capacități de găzduire pentru situații de urgență/calamități cu cel puțin 7000 de
locuri;
10. Dezvoltarea capacității serviciilor destinate copiilor cu probleme de comportament prin
înființarea a trei centre pilot;
11. Susținerea financiară a cel puțin 4700 de tineri la părăsirea sistemului instituționalizat în
vederea integrării sociale și ocupării unui loc de muncă;
12. Susținerea financiară a cel puțin 470.000 de copii școlari (ciclul primar și gimnazial),
proveniți din familii sărace, pentru participarea la tabere, inclusiv a asistenţilor personali ai
copiilor cu dizabilităţi;
13. Creșterea capacității serviciilor de zi pentru copii cu cel puțin 141 de servicii nou create de
care vor beneficia cel puțin 47000 de copii;
14. Susținerea financiară a cel puțin 20000 de familii monoparentale;
15. Dezvoltarea unui serviciu de tip Call center pentru persoane vulnerabile;
16. Creșterea capacității serviciilor de îngrijire pentru persoane vârstnice din mediul urban
pentru cel puțin 2000 de beneficiari;
17. Dezvoltarea infrastructurii pentru 75 de comunități de sprijin pentru locuire temporară
pentru cel puțin 1500 persoane vârstnice vulnerabile;
18. Creșterea capacității serviciilor de sprijin și suport pentru încadrarea pe piața muncii a cel
puțin 4700 de persoane adulte cu dizabilități prin înființarea a 47 de centre de servicii;
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19. Creșterea capacității serviciilor de sprijin pentru asigurarea suportului în luarea deciziilor
pentru persoane cu capacitate restrânsă de exercițiu prin înființarea a 47 de echipe județene
care vor sprijini cel puțin 47000 de beneficiari;
20. Creșterea capacității serviciilor mobile de recuperare pentru persoanele cu dizabilități prin
înființarea a 47 de echipe mobile care vor oferi servicii pentru cel puțin 7000 beneficiari;
21. Creșterea capacității serviciilor de recuperare pentru copiii cu dizabilități cu cel puțin 47 de
centre de care vor beneficia cel puțin 4700 de copii pe an;
22. Sprijin pentru cel puțin 49500 de persoane cu dizabilități, prin acordarea de echipamente/
tehnologie asistivă;
23. Creșterea capacității serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele cu dizabilități prin
dezvoltarea rețelei de asistenți personali profesioniști cu cel puțin 1175 de Asistenți
Personali Profesioniști;
24. Creșterea capacității serviciilor alternative de tip familial prin înființarea de noi locuințe
protejate pentru persoane cu dizabilități cu cel puțin 3200 de locuri nou create;
25. Creșterea capacității serviciilor de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități prin înființarea
a 80 de servicii noi care vor oferi servicii pentru cel puțin 5000 de beneficiari pe an;
26. Înființarea a 85 de servicii de tip respiro pentru 3.000 de copii cu dizabilități și familiile lor;
27. Creșterea capacității serviciilor pentru migranți prin extinderea cu 12 noi centre regionale de
integrare și 12 centre regionale de cazare, precum și un nou centru de cazare cu 500 de
locuri;
28. Creșterea capacității serviciilor pentru victimele traficului de persoane și ale violenței
domestice prin extinderea cu 42 de noi locuințe protejate pentru prima categorie de victime
și 6 pentru cea de-a doua și servicii de asistență pentru cel puțin 10000 de victime ale
violenței domestice și 2000 de victime ale traficului de persoane;
29. Creșterea capacității serviciilor pentru persoane dependente de alcool sau droguri prin
înființarea a 47 de servicii de care vor beneficia cel puțin 2000 de persoane;
30. Creșterea capacității serviciilor pentru persoanele eliberate din penitenciar prin înființarea a
47 de servicii de sprijin la nivel național;
31. Creșterea capacității serviciilor pentru persoanele fără adăpost prin înființarea a 47 de
servicii la nivel național;
32. Creșterea calității serviciilor pentru toate categoriile de beneficiari prin asigurarea formării
specialiștilor din serviciile sociale publice și private;
33. Asigurarea de ajutor material pentru peste 1.000.000 de persoane dezavantajate;
34. Asigurarea de ajutor material pentru aproximativ 1200000 de copii.
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Astfel, vor fi sustinute comunitățile marginalizate din mediul rural, inclusiv persoanele vârstnice
(Prioritatea 3, către care se alocă și cea mai mare parte din anvelopa financiară a programului),
persoanele vârstnice din mediul urban (Prioritatea 5), copiii, inclusiv familiile monoparentale cu
copii în întreținere (Prioritatea 4), persoanele cu dizabilități (Prioritatea 6) și alte grupuri vulnerabile
(Prioritatea 7) precum persoanele fără adăpost, victimele violenței domestice, persoanele eliberate
din penitenciar, migranții și persoanele dependente de alcool și droguri, cea din urmă categorie fiind
în creștere în România.
Pentru a încuraja comunitățile locale să dezvolte abordări integrate de jos în sus, programul
finanțează, prin Prioritatea 1 strategiile de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității. Această prioritate vine în sprijinul comunităților cu provocări locale specifice și
stimulează capacitatea de schimbare prin încurajarea dezvoltării și descoperirii potențialului
neexploatat din comunități, creșterea participării și a implicării în construirea comunității.
Programul își propune să lase la dispoziția grupurilor de acțiune locală (GAL) deciziile
referitoare la mărimea grupului țintă și obiectivele ce se doresc atinse (in linie cu obiectivele de
politică FSE+), fie că doresc să creeze mai multe locuri de muncă, să diminueze rata abandonului
școlar sau să înființeze un centru comunitar, în funcție de nevoile și specificitatea populației locale,
conform obiectivelor specifice FSE+ ce pot fi alese în cadrul strategiilor. Dacă din punct de vedere
al intervențiilor tip FSE+, strategiile DLRC se vor prezenta foarte divers, elementele comune vor fi
constituite de componenta FEDR, respectiv toate vor prezenta o investiție în turism (mapare
turistică, mici reabilitări etc), în considerarea potențialului turistic ridicat, dar insuficient exploatat
și investiția în infrastructura socială în legatură directă cu măsurile tip FSE propuse spre finanțare în
cadrul strategiei.
În prezent, în România, precum și în alte țări, numărul insuficient de locuințe sociale
accentuează disparitățile între comunități și agravează procesele de integrare. Prin Prioritatea 2 se
va finanța atât infrastructura destinată locuințelor sociale, aceasta fiind o foarte importantă măsură
de suport pentru grupurile vulnerabile din mediul urban, cât și alte infrastructuri destinate protejării
dreptului la demnitate socială a unor grupuri specifice, precum veteranii și comunitatea evreiască.
Prioritatea 3 va sprijini populația rurala aflată sub incidența cea mai mare a riscului de sărăcie
și excluziune socială. Astfel, se urmărește dezvoltarea sistemului de asistență socială primară, cu
asistenți sociali și tehnicieni în asistența socială la nivel local, precum și prin asigurarea intervenției
integrate prin dezvoltarea rețelei de aistență medicală comunitară și a consilierilor școlari. În acest
fel se asigură accesul la servicii pentru populația din mediul rural, mediul în care sunt identificate și
cele mai multe probleme sociale în rândul grupurilor vulnerabile (copii, persoane vârstnice,
minoritatea romă, persoane cu dizabilități, familii monoparentale și familii cu mulți copii).
12
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Cunoscute fiind problemele cu care se confruntă persoanele vârstnice și lipsa serviciilor pentru
această categorie, se urmărește dezvoltarea serviciilor de îngrijire pentru persoanele vârstnice la
nivel local în mediul rural. În acest context, vor fi două masuri, una de sprijin pentru UAT din
mediul rural în evaluarea nevoilor și realizarea planurilor de acțiune pentru dezvoltarea serviciilor
sociale și una pentru dezvoltarea serviciilor la nivel local. De asemenea, va exista o măsură
complementară, orientată pentru sprijinirea autorităților locale pentru reglementarea statutului
juridic al așezărilor informale (inclusiv minoritatea romă) pentru cel puțin 100 de așezări.
Pentru a crește capacitatea de reacție a autorităților județene în caz de calamități și alte situații
de urgențe, o măsura va urmări sprijinirea autorităților județene pentru a crește capacitatea de cazare
pentru intervenții în aceste situații.
Sărăcia copiilor este o consecință a sărăciei familiilor lor. În toate țările UE copiii sunt cel mai
vulnerabil grup, media UE28 (24.3%) ilustrând faptul că 1 din 4 copii se află în risc de sărăcie sau
excluziune socială, însă în România situația este mai precară, 2 din 5 copii aflându-se în risc de
sărăcie sau excluziune socială (38.1%)1.
În mediul rural există 185 de centre de zi pentru copii (copii în risc de separare, copii cu
dizabilități etc), 25 dintre ele fiind centre de zi pentru familii cu copii (MMPS, mai 2020).
Ca răspuns la această situație și în întâmpinarea prevederilor strategiilor naționale, prin
Prioritatea 4, se urmărește dezvoltarea de măsuri care să contribuie la reducerea deprivării
materiale care afectează copiii (inclusiv prin sprijinirea famililor monoparentale), reducerea riscului
de separare a copilului de familie, precum și dezvoltarea de servicii specializate pentru copii.
Prin Prioritatea 5 vor fi sprijinite persoanele vârstnice, categorie afectată de sărăcie
(veniturile provenind din pensii fiind reduse în România), de boli cronice, de izolare, de excluziune
socială și de lipsa serviciilor sociale de îngrijire dedicate.
Numărul total de servicii de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu, licențiate, este de doar 259
la nivel național, iar căminele rezidențiale pentru persoane vârstnice licențiate sunt insuficiente (557
în toată țara, conform MMPS 2020). Din cele 259 de servicii de îngrijire vârstnici, doar 86 se află în
mediul rural.
Aproximativ 6-7% din populaţia în vârstă a României are nevoie de servicii de îngrijire la
domiciliu, însă doar 0,23% beneficiază efectiv de astfel de servicii. Persoanele vârstnice fără sprijin
din partea familiei sunt expuse unui risc mai mare al sărăciei şi excluziunii sociale, în special
femeile în vârstă2.

Raport de țară 2020 pentru România – Document de lucru al serviciilor Comisiei
Studiu național desfășurat prin proiectul Servicii sociale pentru fiecare vârstnic”, 2018-2019 – Program Operațional Capacitate
Administrativă
1
2
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Numărul persoanelor vârstnice fără sprijin familial se aşteaptă să crească pe viitor, mai ales din
cauza migraţiei în masă peste hotare a populaţiei active. Prin urmare, în contextul îmbătrânirii
accelerate a populației, asigurarea unui spectru larg de servicii adaptate nevoilor specifice
vârstnicilor trebuie să constituie o prioritate pentru politica socială a României.
Măsurile preconizate vor urmări sprijinul direct prin servicii de îngrijire la domiciliu pentru
persoane vârstnice din mediul urban (îngrijirea vârstnicilor din mediul rural fiind sprijinită în
Prioritatea 3), servicii care vor ținti persoanele vârstnice cu venituri reduse, fără susținători legali
sau cu susținători care nu au venituri suficiente, precum și prin dezvoltarea de măsuri destinate
susținerii strategiei privind îmbătrânirea activă, corelat cu organizarea și funcționarea unui sistem
național de coordonare și monitorizare a persoanelor vârstnice izolate, fără susținători legali. De
asemenea, va fi dezvoltată infrastructura de sprijin pentru locuire temporară a vârstnicilor
vulnerabili.
Persoanele cu dizabilități vor fi sprijinite prin Prioritatea 6. Această categorie de persoane este
expusă unui risc crescut de sărăcie și excluziune socială, unele dintre persoanele cu dizabilități, în
special cele cu dizabilități intelectuale sau psihosociale aflându-se într-un raport de tip „cerc vicios”
cu sărăcia. Rata medie UE28 a persoanelor cu dizabilități în risc de sărăcie și excluziune socială
este de 28,7%, în vreme ce în România este de 37,6%. În rândul persoanelor cu dizabilități care sunt
încadrate în muncă, la nivel european rata medie de sărăcie este de 11%. Comparativ, în România
aceasta este de 20,4%, România ocupând al doilea loc în Europa (Eurostat 2018).
La 30.06.2019, numărul total de persoane cu dizabilităţi în România a fost de 833.131. Dintre
acestea, 97,88% (815.463 persoane) se află în îngrijirea familiilor şi/sau trăiesc independent
(neinstituţionalizate) şi 2,12 % (17.668 persoane) se află în instituţiile publice rezidenţiale. Numărul
persoanelor cu handicap grav reprezintă 39,39% din total, iar cele cu handicap accentuat 49,39%.
În România a fost pilotată cu succes funcționarea în județul Dolj a unei echipe mobile pentru
persoanele cu dizabilități, POIDS propunându-și să extindă acest model în toate cele 41 de județe și
în sectoarele capitalei, luând în considerare și faptul că, pentru acest grup vulnerabil, există doar 29
centre de recuperare de tip ambulator în România.
De asemenea, se va finanța dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor alternative de tip familial,
prin înființarea de noi locuințe protejate (inclusiv centre de pregătire pentru viața independentă),
centrele de zi (în comunitate) și centrele tip respiro.
Totodată se va avea în vedere și susținerea unor măsuri destinate oferirii de suport pentru
încadrarea în muncă, dar și pentru cei care au nevoie de sprijin în exercitarea capacităţii juridice.
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În vederea dezvoltării serviciilor pentru persoane cu dizabilități va exista o măsura de sprijin
pentru formarea Asistenților Personali Profesioniști care să vină în întâmpinarea prevederilor legale
și ale strategiei în domeniu.
Tehnologiile asistive (rampe electrice, softuri citire pentru nevăzători etc) pentru persoane cu
dizabilități au un preț ridicat ce nu poate fi acoperit de majoritatea celor în nevoie de un asemenea
dispozitiv. În perioada 2014-2020 au fost finanțate prin Programul Operațional Capital Uman
asemenea dispozitive, dar doar pentru o parte dintre persoanele cu vârste între între 18 și 64 de ani,
Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 dorind să acopere și nevoile minorilor și ale
vârstnicilor cu dizabilități în această privință.
La nivelul întregului program se va avea în vedere asigurarea accesibilității mediului fizic,
informațional și comunicațional.
Prin Prioritatea 7 vor fi implementate măsuri pentru alte grupuri aflate în risc de excluziune
socială.
Persoanele care ies din regimul de detenție: în ianuarie 2017, din totalul persoanelor
încarcerate în România, 38,09% sunt recidivişti și 23,52% sunt cu antecedente penale (amenzi
penale, infracțiuni în timpul în care erau minori etc) – sursa Administrația Națională a
Penitenciarelor. Această statistică, de 61%, plasează România printre țările cu cea mai mare rată a
recidivei din UE. Numeroase studii internaționale subliniază legătura între criminalitate și situația
socio-economică, recidiva fiind generată nu doar de slaba eficiență a sistemului, ci de lipsa șansei
de a se putea reintegra cu succes în comunitate după ce se eliberează din penitenciar. Reinserția
socială a acestor persoane proaspăt eliberate din închisoare nu a constituit o preocupare în România,
cei mai mulți dintre ei aflându-se și în situații economice grave. Lipsa asistenței postpenale
contribuie și ea la recidiva.
Reinserția în comunitate a foştilor deţinuţi poate fi facilitată prin măsurile dedicate din cadrul
POIDS urmărind readaptarea corectă a acestora la societate, prin pachete de măsuri de consiliere și
orientare.
Persoane dependente de alcool și droguri: România nu deține un sistem național dedicat
monitorizării consumului de alcool, consecințelor sociale și economice în rândul populației generate
de acest consum sau a impactului politicii anti-alcool, deși această situație a fost sesizată în
documentul de fundamentare a Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei
pentru perioada 2015-2020. Conform OMS, în România se consumă 12,6 l de alcool pur per capita,
față de media de 11,3 a UE. În 2017, 2,16% dintre decesele din România erau datorate consumului
de alcool, una dintre cele mai mari rate din Europa. În România nu există, în prezent, rețea
consolidată de servicii specializate (în prezent, există doar două centre de tratament specializat, la
15
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Bucureşti şi Târgovişte) pentru persoanele cu consum problematic de alcool și niciun UAT din
mediul rural nu are servicii specializate pentru aceste persoane.
Conform Agenției Naționale Antidrog, între 2017 și 2019 populația consumatoare de droguri a
crescut cu 14,4%. Doar consumul de heroină este constant, crescând consumul pentru toate celelalte
droguri. Prevalența infecțiilor cu HIV între consumatorii de droguri injectabile, admiși la tratament
în anul 2018, a crescut cu 2,5% față de anul anterior și cu 15% incidența hepatitei C printre aceștia.
Ponderea consumatorilor de droguri autodeclarați din cadrul penitenciarelor reprezintă
aproximativ 10% din populația penitenciară.
Pentru aceste persoane măsura vizează dezvoltarea de servicii de suport la nivel național.
Victime trafic de persoane: România este ţară generatoare, dar şi de tranzit, a marilor reţele de
trafic de persoane, situându-se pe primul loc în topul celor 5 state de la nivelul UE, raportat pentru
perioada 2015-2016, care au acordat asistență victimelor. În cazul traficului intern, 69% dintre
victime sunt traficate în scop sexual.
Victime violență domestică: Conform statisticii OMS, la nivelul UE, una din patru femei au
fost victime ale violenței fizice și/sau sexuale ale partenerului și una din zece femei au fost victime
ale violenței sexuale cauzată de o persoană străină, iar în România, trei din patru femei au fost
victime ale violenței domestice. În România doar 3 UAT-uri rurale au servicii sociale pentru
prevenirea violenței domestice.
Măsurile care vin în întâmpinarea nevoilor acestor categorii de persoane vulnerabile se referă la
creșterea capacității serviciilor de adăpost de urgență la nivel național.
Persoane fără adăpost: Este dificil de estimat numărul persoanelor fără adăpost, ele nefiind
incluse în sondajele care vizează gospodăria, deoarece, prin definiție acestea vizează doar
persoanele care locuiesc în gospodării private. În consecință, persoanele fără adăpost nu figurează
în statistici ale celor cu risc de sărăcie sau excluziune socială. Există o lipsă și mai acută de
informații cu privire la caracteristicile personale ale persoanelor în cauză (vârstă și gen) și perioada
de când sunt fără adăpost. În România nu există o strategie națională de colectare a datelor privind
persoanele fără adăpost și singurii indicatori generali de incluziune socială sunt disponibili la nivel
național, politicile publice în privința persoanelor fără adăpost bazându-se pe rezultatele studiilor și
cercetărilor efectuate de ONG-uri care activează în domeniu.
O estimare din anul 2005, cu un grad satisfăcător de acurateţe, anunța că numărul persoanelor
fără adăpost în România care trăiau pe străzi, în canale, în locuri publice sau în adăposturi de noapte
este între 11000 şi 140003. Dintre aceștia, aproximativ 5000 sunt în București, iar numărul paturilor

3

Dan Adrian, Dan Mariana, Persoanele fără adăpost – o estimare a numărului acestora, Revista Calitatea Vieții,, XVI, nr. 1–2, 2005,
p. 101–122 (p.16 din studiu)
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în adăposturile de noapte sunt insuficiente, respectiv doar 330 la nivelul Capitalei (2778 locuri în
toată țara, conform MMPS, Registrul Serviciilor sociale, mai 2020).
Implicarea autorităților locale este redusă în România datorită lipsei fondurilor și a personalului
specializat.
Măsurile destinate persoanelor fără adapost din cadrul POIDS vor urmări dezvoltarea capacității
de intervenție pentru această categorie, în mediul urban, serviciile dezvoltate urmând să fie integrate
cu serviciile de suport existente la nivel local.
Migranți: Politica privind integrarea socială a străinilor este strâns legată de politica privind
imigraţia, ordinea şi siguranţa publică, urmărind menţinerea coeziunii sociale.
În România, în iulie 2017, erau înregistraţi 68553 imigranți, reprezentând 0,35% din totalul
populației, dintre aceștia 4,63% (3174 pers) fiind străini care au primit o formă de protecţie în
România (formă protecție = protecție temporară, subsidiară, statut refugiat etc).
În 2017 România a înregistrat 4820 cereri de azil (trend în creștere față de anul anterior), dintre
aceștia 1309 persoane primind o formă de protecţie. La aceștia s-au adaugat 172 persoane
transferate din Grecia, 2 din Italia și 43 din Turcia.
În urma evenimentelor petrecute în Siria, România înregistrează un număr crescut de persoane
care obţin o formă de protecţie şi se înscriu în programul guvernamental de integrare.
Prin măsurile prevăzute se urmărește dezvoltarea capacității de cazare pentru migranți la nivel
național în vederea asigurării tuturor condițiilor și respectării cadrului legal.
Prioritatea 8 – ajutor material pentru persoanele dezavantajate
În baza definiţiei naţionale a sărăciei absolute, aproximativ 5% din populaţie nu îşi permite să
achiziţioneze un nivel minim de consum de bunuri și servicii. O treime din populaţie se confruntă
cu lipsuri materiale grave şi nu îşi permite lucruri considerate necesare sau chiar necesare pentru o
viaţă decentă, conform standardelor statelor membre ale UE. În sprijinul acestor persoane vin
măsurile Priorității 8, pentru cele mai defavorizate persoane, obiectivul vizat în cadrul acestei axe
fiind creșterea calității prin acordarea de vouchere pentru achiziționarea de alimente sau masă caldă.
O măsură va fi adresată copiilor, astfel încât la naștere sau la începerea ciclului școlar primar,
familiile să fie sprijinite material. Vor fi sprijiniți aproximativ 200000 de copii/an, proveniți din
familii cu venituri reduse prin asigurarea unui ajutor tip voucher “nou născut” sau “micul școlar”.
În aprilie 2020 în România existau 132 de cantine sociale licențiate (63 publice și 69 private),
dintre acestea doar 19 în mediul rural. Prin această măsura, aproximativ 1000000 de persoane
dezvantajate vor beneficia de voucher pentru masa caldă/alimente.

17

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2026 – Comuna Șoarș

Acțiunile din cadrul acestor operațiuni vor fi însoțite de măsuri de acompaniere, inclusiv prin
asistența socială, medicală, educație sanitară din partea serviciilor deja existente în comunitate,
finanțate sau nu prin proiecte europene.
Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)
Programul Operațional Educație și Ocupare este un program ce prezintă o viziune integrată
privind accesul la învățământ și accesul pe piața muncii. Acest program operațional își propune să
modernizeze instituțiile și serviciile oferite pieței muncii, să promoveze participarea
echilibrată, după gen, pe piața muncii, să asigure echilibrul dintre viața profesională și cea
personală, dar și să ducă la o mai bună adaptare a lucrătorilor la schimbările rapide de pe piața
muncii.
Domeniile de intervenție ale POEO sunt:
•

Ocuparea tinerilor: informare NEETs, centre /cluburi de tineret / rețele de lucrători de
tineret, pachete integrate de măsuri active personalizate și adaptate nevoilor tinerilor;

•

Educație: prevenirea abandonului școlar timpuriu, accesibilitatea educației;

•

Ocupare: Accesul la ocupare pentru toți, creșterea ocupării în rândul femeilor, antreprenoriat
și economie socială, anticipare competențe, dialog social / capacitate parteneri, sănătatea și
securitatea în muncă, îmbătrânirea activă.

Programul operațional sănătate (POS)
Obiectiv general: Îmbunătățirea accesibilității, eficacității, eficienței și rezilienței sistemului de
sănătate.
Obiective specifice:
➢ Îmbunătățirea eficacității serviciilor medicale de urgență
➢ Creșterea accesului la servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în
regim ambulatoriu
➢ Îmbunătățirea accesibilității și eficacității serviciilor de reabilitare/recuperare, serviciilor de
îngrijire paliativă, serviciilor de îngrijire pe termen lung
➢ Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii
➢ Îmbunătățirea eficacității și eficienței serviciilor medicale prin investiții în cercetare și în
digitalizarea sistemului medical
➢ Creșterea gradului de utilizare a metodelor moderne și inovative de investigație, intervenție
și tratament

18

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2026 – Comuna Șoarș

2. Strategii naționale
2.1. Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030
România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii
Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale
Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul Summitului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Concluziile Consiliului UE, adoptate în
data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru
Dezvoltare Durabilă” reprezintă documentul politic asumat de statele membre ale UE privind
implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 877/2018 a fost adoptată Strategia Națională pentru Dezvoltarea
Durabilă a României 2030.
Prin această strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și
implementarea setului de 17 ODD. Strategia susține dezvoltarea României pe trei piloni principali,
respectiv economic, social și de mediu. Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe
inovație, optimism, reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod
echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat.
Strategia reprezintă modalitatea de conectare practică, de articulare a României la parteneriatele
naționale, regionale, europene și globale specifice. Totodată, ca efect al participării voluntare a
României la raportările periodice cu privire la stadiul implementării Agendei 2030, Strategia
contribuie la creșterea credibilității, eficacității și impactului politicilor implementate.

Figura nr. 2 – Obiectivele de dezvoltare durabilă
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Ne vom opri în cele ce urmează asupra primelor 5 obiective care sunt relevante pentru domeniul
social.
Obiectivul 1: Fără sărăcie
Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context
Ținte 2030
❖ Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii
❖ Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă
❖ Consolidarea sistemului național unitar al serviciilor de intervenție de urgență, reabilitare
ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, accidente industriale sau
evenimente climatice extreme

Obiectivul 2: Foamete zero
Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și
promovarea unei agriculturi sustenabile
Ținte 2030
❖ Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar cu nivelul înregistrat în
anul 2014
❖ Finalizarea cadastrului agricol
❖ Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018
❖ Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a animalelor
de fermă și domestice și a speciilor sălbatice înrudite
❖ Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone
❖ Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole
❖ Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a plantelor
medicinale și fructelor de pădure în zona montană
❖ Menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu caracteristici specifice în
ceea ce priveşte originea geografică
Obiectivul 3: Sănătate și bunăstare
Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă
Ținte 2030
❖ Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere pentru promovarea
prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri
20
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❖ Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor și
registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile medicale,
pentru a asigura populației accesul rapid la servicii medicale de calitate, la tratamente și
medicamente și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor
❖ Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la sân sau de col
uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și
defavorizate
❖ Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze sub media UE
❖ Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fiecare vaccin,
prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între autorități, medici, pacienți,
organizații internaționale cu experiență în acest domeniu, reprezentanți ai companiilor în
domeniu, precum și alți factori interesați
❖ Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui mediu în care
cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor
❖ Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli transmisibile
❖ Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile prin prevenire
și tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale
❖ Reducerea mortalității cauzate de boli cronice
❖ Reducerea consumului de substanțe nocive
Obiectivul 4: Educație de calitate
Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul
vieții pentru toți
Ținte 2030
❖ Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional
❖ Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o mai mare
libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea ponderii de materii
opționale
❖ Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru
promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de
viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și nonviolenței, aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă
❖ Accentuarea rolului, în procesul educațional, al educației civice, a principiilor şi noţiunilor
despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre valorile democrației și
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pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea
percepției „celuilalt”, despre importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de violenţă
în școli
❖ Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare-învățare la
folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educațional
❖ Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și dotate;
pregătirea personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de pe
piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, inclusiv cu mediul de afaceri
❖ Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot parcursul
vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale de cunoaștere în
vederea apropierii României de media performanțelor din statele membre ale UE
❖ Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile locale;
continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea programe
❖ Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, inclusiv
competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și
antreprenoriatul
❖ Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor
❖ Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și specializare și
accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți durabile

Obiectivul 5: Egalitate de gen
Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor și al fetelor în societate
Ținte 2030
❖ Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe
❖ Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și
private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare
❖ Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea
posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și
publică
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2.2. Planul Național de Redresare și Reziliență
Prin oportunitățile de redresare și reziliență ale Uniunii Europene, din instrumentul
„UrmătoareaGenerațieUE” (NextGenerationEU), România a elaborat planul său de reforme și
modernizare pentru cele 29,2 miliarde euro.
Planul răspunde nevoilor sectoriale din principalele domenii economico-sociale, fiind
promovate o serie de reforme importante care să conducă la creșterea capacității de adaptare la
situațiile de criză. Reformele și investițiile sectoriale se întrepătrund prin abordări integrate și
sustenabile care converg spre strategiile statului român:
❖ Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;
❖ Strategia Națională de Sănătate 2021-2027;
❖ Strategia Națională pentru prevenirea situațiilor de urgență 2016-2025;
❖ Strategia Națională de Renovare pe Termen Lung (2020-2050);
❖ Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR) 2018-2035;
❖ Master Planul General de Transport și planurile de mobilitate urbană;
❖ Politica Urbană a României 2020-2035;
❖ Strategia Națională a Locuirii 2018 – 2030.
Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este conceput așa încât să
asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale
României la momentul actual.
Obiectivul general al PNRR al României este corelat în mod direct cu Obiectivul general al
Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR), așa cum este inclus în Regulamentul 2021/241 al
Parlamentului European și al Consiliului, din 12 februarie 2021, Art.4.
Astfel, obiectivul general al PNRR al României este dezvoltarea României prin realizarea unor
programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză,
capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri
din Mecanismul de Redresare și Reziliență.
Obiectivul specific al PNRR este și el corelat cu cel al mecanismului, detaliat în Regulament,
și anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin NextGenerationEU în
vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții.

Structura PNRR
PNRR al României este structurat pe 15 componente care acoperă toți cei 6 piloni prevăzuți prin
Regulament:
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Tabel nr. 1 – Componentele Planului Național de Redresare și Reziliență

Piloni
Pilonul I. Tranziția verde

Componente

I.1 Sistemul de management al apei
I.2 Împădurim România și protejăm biodiversitatea
I.3 Managementul deșeurilor
I.4 Transport sustenabil
I.5 Fondul pentru Valul Renovării
I.6 Energie

Pilonul II. Transformare digitală

II.1 Cloud guvernamental si sisteme publice digitale

Pilonul III. Creștere inteligentă,

III.1 Reforme fiscale și reforma sistemului de pensii

sustenabilă și favorabilă incluziunii

III.2 Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare si
inovare

Pilonul IV. Coeziune socială și

IV.1 Fondul local pentru tranzitia verde și digitală

teritorială

IV.2 Turism și cultură

Pilonul V. Sănătate, precum și

V.1 Sănătate

reziliență economică, socială și

V.2 Reforme sociale

instituțională, în scopul, printre

V.3 Reforma sectorului public, creșterea eficienței

altele, al creșterii nivelului de

justiției și întărirea capacității partenerilor sociali

pregătire pentru situații de criză și a
capacității de reacție la criză
Pilonul VI. Politici pentru generația

VI.1. România Educată

următoare, copii și tineret, cum ar fi
educația și competențele

În cadrul Pilonului V - Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională, în
scopul, printre altele, al creșterii nivelului de pregătire pentru situații de criză și a capacității de
reacție la criză, vom prezenta Componenta V.2 Reforme sociale, aceasta fiind de referință pentru
domeniul serviciilor sociale.
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Componenta V.2 Reforme sociale
Obiectiv general:
Creșterea gradului de integrare și de acces la serviciile sociale și de inserție socio-profesională a unor
categorii defavorizate, dezvoltarea unor politici active de stimulare a formalizarii muncii și de creștere a
impactului și calității serviciilor de asistență socială și de ocupare, coroborat cu stimularea accesului pe
piața forței de muncă prin dezvoltarea unor formule flexibile de lucru și a unor măsuri de activare în zona
economiei sociale
Obiective specifice:
Asigurarea cadrului legal necesar desfășurării activității de prevenire a separării copilului de familie și
sprijinirea familiei în ceea ce privește creșterea și îngrijirea copilului expus riscului de separare.
Asigurarea “drepturilor egale tuturor persoanelor vulnerabile, cu precădere cu dizabilităţi și a altor
lucrători vulnerabili de a trăi în comunitate, cu şanse egale cu ale celorlalţi” prin oferirea de servicii
sociale și de inserție specifice și integrate care răspund nevoilor lor și care să le crească gradul de
independență.
Creșterea gradului de acoperire și de adecvare a prestațiilor sociale și coroborarea acestora cu măsuri de
activare pe piața muncii.
O acțiune integrată pentru reducerea sărăciei, includerea pe piața forței de muncă a grupurilor
vulnerabile, inclusiv cele aflate în risc de excluziune din cauza sărăciei, reducerea fenomenului muncii
nedeclarate pentru categorii vulnerabile, precum și creșterea rolului economiei sociale în reducerea
gradului de sărăcie și creșterea nivelului de incluziune socială a grupurilor vulnerabile.
Reforme:
Reforma 1 - Crearea unui nou cadru legal pentru oferirea de soluții adecvate sprijinirii familiilor care
trăiesc în sărăcie, cu copii în întreținere, astfel încât aceștia să poată fi menținuți în familie
Reforma 2 - Reforma sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități: intensificarea acțiunilor
de creștere a rezilienței sociale în comunitate, având ca scop prevenirea instituționalizării și îmbunătățirea
calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități
Reforma 3 – Implementarea Venitului Minim de Incluziune
Reforma 4 – Introducerea tichetelor de muncă și formalizarea muncii în domeniul lucrătorilor casnici
Reforma 5 - Îmbunătățirea și modernizarea legislației privind economia socială
Investiții:
Investiția 1 - Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii în situații de risc
Investiția 2 – Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități
Investiția 3 - Operaționalizarea sistemului instituțional și tehnic pentru implementarea Venitului Minim
de Incluziune
Investiția 4 - Operaționalizarea introducerii tichetelor de muncă în domeniul lucrătorilor casnici
Investiția 5 – Implementarea unor scheme de granturi pentru sprijinirea economiei sociale
Cost estimat: 216 milioane euro
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2.3. Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei
În luna decembrie 2020, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică
proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială
și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027 și a Planului de acțiune pentru perioada 2021-2027.
Strategia națională pentru incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027
reprezintă un factor catalizator al eforturilor și angajamentului Guvernului României asumate
pentru dezvoltarea durabilă a României în orizontul 2030 și totodată, pentru asigurarea unei vieți
echitabile, demne și prospere locuitorilor săi, oferind cadrul general de intervenție pentru atingerea
coeziunii sociale și combaterea provocărilor complexe generate de sărăcie și excluziune socială și
accentuate de criza economică ce se întrevede în contextul pandemiei de SARS-CoV-2, acordând o
atenție specială incluziunii grupurilor vulnerabile.
Strategia este adaptată cadrului de referință european și internațional. Astfel, respectând
exigențele europene ce decurg din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene,
Strategia este în acord cu obiectivele naționale asumate pentru implementarea Strategiei Europa
2020 (prin Programul Național de Reformă) și a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a ONU
(transpusă în Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030), cu recomandările
rezultate în cadrul procesului Semestrului European în domeniul sărăciei și excluziunii sociale,
aliniindu-se deopotrivă principiilor și drepturilor înscrise în Pilonul european al drepturilor sociale
adoptat în cadrul Summitului social pentru creștere și locuri de muncă echitabile de la Göteborg din
17 noiembrie 2017 și care vizează egalitate de șanse și acces pe piața forței de muncă, condiții de
muncă echitabile, protecție și incluziune socială. Această corespondență permite totodată încadrarea
obiectivelor Strategiei în obiectivele de politică de la nivel european, în cadrul cărora vor fi
susținute investițiile din fonduri europene nerambursabile, în perioada de programare 2021-2027.
Strategia fixează în cadrul Planului său de acțiune pentru perioada 2021-2027 noile direcții și
măsuri în contextul unei arhitecturi solide a obiectivelor asumate, construite în jurul unui obiectiv
general care propune ca, până în anul 2027, numărul de persoane expuse riscului de sărăcie sau
excluziune socială să fie redus cu cel puțin 10% față de anul 2020.
Provocările inerente evoluției oricărei societăți generează adesea dezechilibre socio-economice
neprevăzute la nivelul populației (pierderea locului de muncă, a locuinței, a capacității fizice etc.),
uneori segmente importante și în special grupurile vulnerabile, confruntându-se cu sărăcia monetară
generată de o insuficiență a veniturilor. Din aceste considerente, primul obiectiv strategic vizează
combaterea situațiilor tranzitorii de sărăcie monetară pentru ca acestea să nu se transforme în
probleme structurale de sărăcie și excluziune socială, cu accent pe asigurarea unor cuantumuri
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adecvate ale veniturilor pentru acoperirea necesităților de bază ale populației (implementarea
Venitului Minim de Inserție, salarii și pensii adecvate, actualizarea Indicatorului Social de
Referință). Totodată, având ca premise principalele riscuri cu care oamenii continuă să se confrunte
prin parcurgerea diferitelor etape ale ciclului lor de viață, Strategia se sprijină pe un set de obiective,
măsuri și acțiuni programate pentru următorii șapte ani ce contribuie la consolidarea demersurilor
strategice desfășurate în domeniu în perioada 2015-2020 și care subsumează:
•

investiții sociale, intervenții directe asupra principalelor cauze de transmitere a sărăciei pe
mai multe generații (obiectivul strategic nr. 2);

•

modernizarea sistemului de protecție socială (obiectivul strategic nr. 3) și totodată,

•

îmbunătățirea capacității administrative (obiectivul strategic nr. 4) pentru coordonarea
acestor măsuri în acord cu exigențele europene.

În lumina acestor considerente, grupul țintă al Strategiei naționale de incluziune și reducere a
sărăciei pentru perioada 2021-2027 și al Planului de acțiune pentru perioada 2021-2027 este
reprezentat de grupul persoanelor sărace și aflate în risc de excluziune socială, inclusiv al
persoanelor care, din cauza unor circumstanțe neprevăzute se confruntă cu situații tranzitorii de
sărăcie sau excluziune socială.
Scopul final este reducerea ponderii populației aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială.
Obiectivele și măsurile specifice au în vedere următoarele categorii:
•

Persoanele aflate în risc de sărăcie (AROP)/sărăcie relativă – venituri care se situează sub
pragul de 60% din venitul median, exprimat per adult echivalent. Astfel, obiectivul este ca până
în anul 2027 să se obțină reducerea numărului acestor persoane cu minim 10% față de valoarea
de referință aferentă anului 2020. Concomitent cu reducerea numărului de persoane aflate în
sărăcie relativă obiectivul Strategiei este de a reduce nivelul de inegalitate a veniturilor, măsurat
prin indicele Gini;

•

Persoanele aflate în deprivare materială severă (DMS). În anul 2018, aproximativ 3.2
milioane de persoane se aflau în DMS, însă având în vedere trendul de scădere (în anul 2007
aproximativ 8 milioane de persoane se aflau în DMS, iar în 2016 aproximativ 4.7 milioane)
obiectivul este ca până în anul 2027 să se obțină reducerea numărului acestor persoane cu cel
puțin 20% față de valoarea de referință aferentă anului 2020;

•

Persoane care locuiesc în gospodării cu intensitate scăzută a muncii (ISM). În anul 2018
aproximativ 1,1 milioane de persoane locuiau în gospodării ISM, obiectivul pentru 2027 fiind
reducerea numărului acestor persoane cu cel puțin 20% față de valoarea de referință aferentă
anului 2020;
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•

Persoane care sunt considerate ca aparținând unor grupuri vulnerabile: copii și tineri aflați
în perioada de pregătire a reintegrării în societate după o perioadă de protecție specială (inclusiv
lipsiți de sprijin parental); persoane vârstnice (singure sau dependente și/sau cu nevoi de
îngrijire de lungă durată); persoane cu dizabilități (copii și adulți); persoane cu un nivel scăzut
de educație; persoane care locuiesc în zone urbane sau rurale marginalizate; șomeri de lungă
durată; alte grupuri vulnerabile (categorii identificate în studiul diagnostic realizat în vederea
fundamentării Strategiei, precum: persoane de etnie romă, persoane fără adăpost, persoane
lipsite de libertate, persoane liberate aflate în perioada de reintegrare socială, refugiați, persoane
victime ale traficului de ființe umane, persoane consumatoare de droguri etc.). Din acest punct
de vedere, prezenta Strategie este complementară strategiilor sectoriale (privind ocuparea forței
de muncă, etc);

•

Persoane care din cauza unor circumstanțe neprevăzute se confruntă cu situații tranzitorii
de sărăcie monetară (generate în principal de lipsa veniturilor) sau excluziune socială.
Categoriile menționate se pot suprapune. De exemplu, o parte dintre persoanele menționate mai

sus se află și în sărăcie relativă și în deprivare materială severă și locuiesc într-o gospodărie cu o
intensitate scăzută a muncii. De asemenea, pot să facă parte din grupurile vulnerabile enumerate.
Astfel, orientată spre investițiile în oameni (persoane vulnerabile și în nevoie, copii, tineri, adulți,
persoane vârstnice etc), educație și formare, protecție socială și totodată spre prevenție, Strategia
propune un cadru care să asigure oportunități și egalitatea de șanse necesare pentru ca aceștia să-și
poată maximiza potențialul de care dispun pentru o dezvoltare personală armonioasă, inserție stabilă
pe piața muncii și îmbătrânire activă și nu în ultimul rând, incluziune socială.
Pentru combaterea fenomenului sărăciei și excluziunii în rândul copiilor (0-17 ani), care, similar
de altfel tuturor țărilor din Uniunea Europeană, rămâne cel mai vulnerabil grup, actuala Strategie
continuă, prin consolidare, abordarea simultană atât a sărăciei copiilor, cât și pe cea a adulților din
aceeași gospodărie utilizată în cadrul strategiei anterioare (2015-2020), punând însă accent pe
promovarea transversală a acestei abordări, la nivelul tuturor obiectivelor sale strategice.
În egală măsură, Strategia țintește, prin măsuri integrate, rezultate care să reflecte reducerea
decalajelor mari manifestate între mediul rural și cel urban, precum și progresul social și la nivelul
zonelor sărace și a comunităților marginalizate socioeconomic, inclusiv la nivelul așezărilor
informale reglementate de legislația românească.
Nu în ultimul rând, Strategia urmărește creșterea performanței administrative în ceea ce privește
alinierea politicilor, în atingerea obiectivelor, precum și pentru o acoperire și echitate cât mai
extinse a rezultatelor din sectorul muncă și protecție socială, prin regândirea mecanismelor de
coordonare inter-instituționale în domeniu, consolidare instituțională, optimizare a sistemului de
28

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2026 – Comuna Șoarș

acordare a serviciilor sociale cu beneficiile sociale, susținerea sistemului de servicii sociale în
contextul promovării dialogului bazat pe implicarea activă a beneficiarilor și factorilor interesați.
Priorități-cheie
Prioritățile avute în vedere de Strategia națională de incluziune și reducere a sărăciei pentru
perioada 2021-2027 sunt generate de provocările specifice actualei stări de fapt privind sărăcia și
excluziunea socială în România și care vizează, în principal, ocuparea, nivelul scăzut de educație și
formare, nevoile persoanelor dependente, îmbătrânirea populației, dialogul social deficitar,
necesitatea consolidării capacității administrative în sectorul muncă și protecție socială, în pofida
progreselor obținute prin implementarea Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și
Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020 și care, totodată sunt accentuate de criza economică
ce se întrevede în contextul pandemiei de SARS-CoV-2. Necesitatea abordării integrate și
multidimensionale a acestor provocări reclamă, în acord cu prioritățile guvernamentale actuale în
ceea ce privește incluziunea și combaterea sărăciei, susținerea următoarelor priorități-cheie:
1. asigurarea dreptului la asistență socială și a aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei
copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane,
grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, sau în risc de excluziune socială, la nivelul fiecărei
localități, prin:
a. funcționarea serviciului public de asistență socială (SPAS) în fiecare unitate administrativteritorială cu asistent social angajat/contractat;
b. reglementarea prin lege a atribuțiilor de asistență socială care sunt partajate între stat și
autoritățile administrației publice locale la nivel de comună, oraș, municipiu și județ, cu respectarea
principiilor și regulilor de descentralizare prevăzute de Codul administrativ;
c. sprijinirea acordării de către SPAS a serviciilor de asistență comunitară pentru combaterea
sărăciei și excluziunii sociale;
d. program național de sprijinire a SPAS în implementarea atribuției de inițiere și coordonare a
măsurilor pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale prevăzută de Legea asistenței sociale nr.
292/2011, cu modificările și completările ulterioare, de legile speciale și de prezenta strategie;
e. asigurarea din bugetul județean sau după caz, prin bugetul de stat, a sumelor necesare
cheltuielilor de personal pentru asistenţii sociali din cadrul serviciilor publice de asistență socială
care deservesc localități defavorizate, pentru realizarea evaluărilor și elaborarea planurilor de
intervenție, cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu
modificările și completările ulterioare, și asigurarea managementului de caz în cadrul serviciilor de
asistență comunitară pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale;
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f. instituirea unui mecanism de indexare care determină revizuirea beneficiilor de asistență
socială într-o manieră previzibilă și acordarea acestora ca măsură de asistență socială în cadrul
planului inițial de intervenție elaborat de asistentul social;
g. funcționarea consecventă și eficientă a Mecanismului județean de incluziune socială;
h. elaborarea și implementarea de programe comunitare și intercomunitare pentru combaterea
sărăciei și excluziunii sociale care să acopere domeniile cheie în combaterea sărăciei și excluziuinii
sociale: asistență socială, sănătate, educație, locuire, ocupare;
i. sprijinirea dezvoltării de servicii sociale publice și private, creșterea accesului la servicii
sociale, de ocupare și de sănătate, de calitate și sustenabile;
j. reducerea disparităților între copiii în risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii;
k. asigurarea accesului egal la educație, favorabilă incluziunii, dar și la învățarea pe tot
parcursul vieții, cu accent pe accesul la educația timpurie, pe prevenirea neșcolarizării, a
abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, precum pe îmbunătățirea accesului și a participării
la educație a elevilor dezavantajați socioeconomic, a elevilor de etnie romă și/sau a celor cu
dizabilități și/sau CES;
l. asigurarea accesului la locuire decentă, inclusiv prin îmbunătățirea accesului la locuințe
sociale și tarife sociale pentru utilități;
m. combaterea efectelor excluziunii sociale asupra persoanelor vârstnice (mai ales dependente)
aflate în risc de sărăcie sau în altă situație de vulnerabilitate;
n. reducerea sărăciei și integrarea socio-economică a persoanelor din comunitățile
marginalizate, inclusiv cele în care există populație de etnie romă;
2. reducerea disparităților sociale și economice la nivelul comunităților locale, prin plasarea
dezvoltării locale sub responsabilitatea comunității;
3. consolidarea și sprijinirea antreprenoriatului social și a economiei sociale;
4. îmbunătățirea mecanismelor de dialog social;
5. îmbunătățirea procesului de elaborare a politicilor active de ocupare bazate pe dialog social
real, printr-o mai bună integrare cu educația și serviciile sociale, cu accent pe valorificarea
potențialului tinerilor pe piața muncii, precum și pe creșterea capacității de inserție profesională a
persoanelor cu dizabilități și a lucrătorilor în vârstă;
6. îmbunătățirea protecției sociale pentru cei care sunt încadrați în muncă precară și/sau
informală, a muncitorilor expuși abuzurilor din partea angajatorilor sau intermediarilor care
facilitează procesul de angajare, a șomerilor și a persoanelor cu venituri reduse.
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Procesul de fundamentare și elaborare a Strategiei naționale de incluziune și reducerea sărăciei
pentru perioada 2021-2027 a avut drept repere direcțiile și obiectivele următoarelor documente
strategice de referință elaborate până la această dată:
• Obiectivele de Politică (OP) ale Uniunii Europene;
• Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a
echității sociale și a rezilienței;
• Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and SociaL Committee and the Committee of the Regions „Youth Employment Support:
a Bridge to Jobs for the Next Generation”, COM(2020) 276 final;
• Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor, „Conturarea viitorului digital al Europei”, COM/2020/67 final;
• Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social
European, Planul de acțiune al UE 2017-2019 „Combaterea diferenței de remunerare între femei și
bărbați”, COM/2017/0678 final;
• Agenda 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul
Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015;
• Concluziile Consiliului UE, adoptate în data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei:
răspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă”;
• Pilonul European al Drepturilor Sociale, adoptat la data de 17 noiembrie 2017 de către
Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană;
• Agenda Urbană a Uniunii Europene;
• Strategia Europa 2020;
• Recomandarea Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înființarea unei garanții pentru tineret;
• Programul Comunitar „Conecting Europe Facility” (CEF) TELECOM;
• Documentele rezultate în urma procesului Semestrul European;
• Programul de Guvernare;
• Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;
• Planul strategic instituţional al Ministerului Muncii și Justiției Sociale, 2018-2021;
• Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020;
• Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 20212027;
• Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 20142020;
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• Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice
pentru perioada 2015 – 2020;
• Strategia naţională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016 – 2020;
• Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați
și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021;
• Strategia națională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020-2024;
• Strategia Națională Antidrog pentru perioada 2013-2020;
• Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii;
• Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2017-2020.

Scop
Scopul final al strategiei este reducerea ponderii populației aflate în risc de sărăcie sau
excluziune socială, până în anul 2027, cu cel puțin 10% față de anul 2020.
Strategia națională de incluziune și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027 stabilește 1
Obiectiv General (OG) și 4 Obiective Strategice (OS) care sunt în acord cu obiectivele României
asumate pentru implementarea Strategiei Europa 2020 (prin Programul Național de Reformă) și a
Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a ONU (prin Strategia națională pentru dezvoltarea
durabilă a României 2030).
OG Reducerea cu cel puțin 10% față de anul 2020 a numărului de persoane expuse riscului de
sărăcie sau excluziune socială, până în anul 2027
OS. 1 Un trai decent pentru toți, în temeiul principiului „Nimeni nu este lăsat în urmă”;
OS. 2 Investiţii sociale pentru promovarea coeziunii;
OS. 3 Protecție socială pe tot parcursul vieţii unei persoane;
OS. 4 Îmbunătățirea capacității administrative pentru coordonarea politicilor în plan național în
acord cu exigențele europene.
Pentru fiecare obiectiv strategic sunt identificate și promovate obiective specifice, direcții de
acțiune și rezultatele așteptate, toate aceste elemente regăsindu-se cuprinse în Planul de Acțiune al
Strategiei pentru perioada 2021-2027.
OS. 1 Un trai decent pentru toți, în temeiul principiului „Nimeni nu este lăsat în urmă”
Obiectivul specific 1.1. Asigurarea unor cuantumuri adecvate ale veniturilor minime pentru o
viață demnă şi un trai decent, cu următoarele direcții de acțiune:
1.1.1. Asigurarea dreptului la asistență socială pentru cetățenii din fiecare localitate;
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1.1.2. Actualizarea ISR și revizuirea modalității de actualizare a cuantumurilor unor beneficii de
asistență socială;
1.1.3. Asigurarea unui sistem de pensii adecvat și sustenabil;
1.1.4. Asigurarea unor salarii adecvate din muncă prin implementarea agendei privind munca
decentă;
1.1.5.Revizuirea definițiilor deprivarea materială severă, deprivare materială și a riscului de
sărăcie și excluziune socială (AROPE) față de schimbările economice și sociale impuse de
pandemia Covid 19.
Obiectivul specific 1.2. Dezvoltarea și concertarea unor măsuri economice, sociale și
administrative care să contribuie la reducerea sărăciei și creșterea incluziunii sociale, cu
următoarele direcții de acțiune:
1.2.1. Includerea prevederilor referitoare la prevenirea polarizării sociale, a segregării
economice și etnice, a segregării spațiale, referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor
etc. în strategia de dezvoltare economică a UAT, în programele de acțiune comunitară, în criterii de
atribuire a contractelor publice, pentru darea în folosință gratuită a spațiilor sau în alte acțiuni ale
administrației în limitele legale etc.;
1.2.2. Accesibilizarea informației publice pentru toți cetățenii (neadresându-se exclusiv
persoanelor cu dizabilități);
1.2.3. Dezvoltarea parteneriatelor public-public și public-privat în combaterea sărăciei și
excluziunii sociale;
1.2.4. Participarea socială și economică a grupurilor vulnerabile;
1.2.5. Creșterea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de interes public general;
1.2.6. Asigurarea continuității activității și a măsurilor de redresare și reziliență în sistemul de
servicii sociale în contextul Covid-19 sau a altor situații speciale.
OS. 2 Investiţii sociale pentru promovarea coeziunii
Obiectiv specific 2.1. Educație și formare eficiente, echitabile și incluzive, cu următoarele
direcții de acțiune:
2.1.1. Consolidarea sistemului național de burse, extinderea măsurilor de ajutor social și a altor
mecanisme financiare;
2.1.2. Creșterea capacității comunității educaționale de a furniza servicii educaționale adecvate
la diversitatea nevoilor educaționale;
2.1.3. Stimularea participării la îngrijirea și educația timpurie a copiilor;
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2.1.4. Asigurarea unei abordări unitare a programelor aferente învățământului obligatoriu și de
calitate pentru evitarea insuccesului și abandonului școlar;
2.1.5. Asigurarea unui mediu educaţional sigur, tolerant, incluziv şi divers;
2.1.6. Creșterea relevanței ofertelor educaționale și de formare pe piața muncii în contextul
îmbunătățirii participării la învățare pe tot parcursul vieții (ÎPV);
2.1.7. Dezvoltarea competențelor digitale la toate nivelele de educație, în vederea reducerii
decalajelor digitale și a creșterii incluziunii socioeconomice.
Obiectiv specific 2.2. Ocupare deplină, echitabilă și incluzivă în contextul promovării creșterii
economice competitive, cu următoarele direcții de acțiune:
2.2.1. Personalizarea programelor de formare și a serviciilor de sprijin pentru participarea pe
piața muncii în funcție de caracteristicile grupurilor vulnerabile prin colaborarea între serviciile
publice de interes general, în principal SPAS, AJOFM, CJRAE;
2.2.2. Sprijinirea inițiativelor de promovare a spiritului antreprenorial, a inițiativelor
antreprenoriale și a economiei sociale;
2.2.3. Stimularea creării noilor locuri de muncă;
2.2.4. Reducerea ocupării în sectorul informal, cu accent pe scăderea numărului de lucrători pe
cont propriu și lucrători familiali neremunerați din agricultură și a celor care emigrează cu scopul
practicării de munci informale;
2.2.5. Susținerea și extinderea turismului, cu accent pe turismul sau activitățile de agrement în
mediul rural;
2.2.6. Dezvoltarea și extinderea accesului la piața muncii pentru populația din mediul rural;
2.2.7. Creșterea eficacității dialogului social;
2.2.8. Îmbunătățirea condițiilor de muncă;
OS. 3 Protecție socială pe tot parcursul vieţii unei persoane
Obiectiv specific 3.1. Un sistem de sănătate mai eficace, mai accesibil și mai rezilient, cu
următoarele direcții de acțiune:
3.1.1. Consolidarea sistemului de sănătate;
3.1.2. Asigurarea accesului echitabil și nediscriminatoriu, la servicii de sănătate de calitate şi
cost eficace, precum și la medicație, în special pentru grupurile vulnerabile;
3.1.3. Îmbunătățirea sănătății publice și a performanței serviciilor preventive;
3.1.4. Îmbunătățirea colaborării intersectoriale pentru o stare de sănătate mai bună a populației,
în special a grupurilor vulnerabile.
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Obiectiv specific 3.2. Locuințe și servicii de bază adecvate, sigure, într-un mediu sănătos și la
prețuri accesibile, cu următoarele direcții de acțiune:
3.2.1. Creșterea accesului la locuințe adecvate pentru toate categoriile de persoane, în special
pentru tineri și alte grupuri vulnerabile, precum și pentru persoanele care locuiesc în așezări
infomale;
3.2.2. Stabilirea de criterii la nivel național pentru acordarea de locuințe sociale;
3.2.3. Creșterea calității condițiilor de locuire pentru categoriile cu venituri reduse și
vulnerabile;
3.2.4. Acțiuni integrate de reducere a inegalităților teritoriale și integrarea comunităților
marginalizate din zonele rurale;
3.2.5. Reducerea fenomenului de segregare spațială rezidențială.
Obiectiv specific 3.3. Servicii sociale, integrate, orientate spre promovarea unui trai
independent în comunitate, cu următoarele direcții de acțiune:
3.3.1. Dezvoltarea serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile concomitent cu creșterea
accesului acestora la servicii sociale;
3.3.2. Consolidarea dezvoltării rețelei de servicii sociale la nivel local;
3.3.3. Dezvoltarea și/sau consolidarea abordării integrate a intervenției și a modului de furnizare
a serviciilor publice la nivel comunitar;
3.3.4. Eliminarea/ diminuarea discriminării grupurilor vulnerabile;
3.3.5. Promovarea incluziunii sociale în zonele rurale și urbane marginalizate.
OS. 4 Îmbunătățirea capacității administrative pentru coordonarea politicilor în plan
național în acord cu exigențele europene
Obiectiv specific 4.1 Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităților și instituțiilor din
sectorul muncă și protecție socială, cu următoarele direcții de acțiune:
4.1.1. Consolidarea capacității de planificare strategică cu integrarea deplină a tuturor
inițiativelor de inovare socială și dezvoltarea unui sistem integrat de monitorizare și evaluare;
4.1.2. Consolidarea mecanismelor de coordonare din sectorul muncă și protecție socială;
4.1.3. Creșterea capacității instituționale a serviciilor de asistență socială prin racordarea la
tehnologia digitală;
4.1.4. Consolidarea și optimizarea sistemului electronic de acordare a asistenței sociale.
Obiectivul specific 4.2 Eficientizarea coordonării politicilor naționale în acord cu exigențele
UE, cu următoarea direcție de acțiune:

35

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2026 – Comuna Șoarș

4.2.1. Eficientizarea sincronizării cu agenda UE pentru promovarea incluziunii sociale și a
reducerii sărăciei.
Obiectiv specific 4.3 Promovarea implicării active a părților interesate în procesul elaborării
politicilor publice nationale și locale, cu următoarele direcții de acțiune:
4.3.1. Promovarea consultării cu beneficiarii și cu părțile interesate implicate în sectorul muncă
și protecție socială și a participării lor active;
4.3.2. Încurajarea dialogului cu sectorul privat;
4.3.3. Eficientizarea procesului de participare a copiilor, adolescenţilor şi tinerilor în adoptarea
deciziilor care îi privesc.

3. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru 2021 - 2027
Județul Brașov face parte din Regiunea de dezvoltare Centru. Strategia de dezvoltare a Regiunii
2021-2027 stabilește ca domeniu strategic – Domeniul strategic 3 ,,Resurse umane, incluziune
socială, ocupare și sănătate”, cu următoarele priorități, obiective specifice și măsuri asociate.
Obiectivul strategic: Creșterea coeziunii sociale a Regiunii Centru prin îmbunătățirea
incluziunii sociale, creșterea accesului la servicii de educație, sănătate și facilitarea integrării pe
piața muncii
Priorități specifice:
P.3.1. Îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței ofertei educaționale regionale, a
serviciilor şi accesului la educație la toate nivelurile

Obiectiv specific:
Creșterea nivelului general de educație și îmbunătățirea calității și relevanței procesului de
formare profesională
3.1.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale și a procesului educational în
acord cu nevoile actuale de competențe și cerințele pieței muncii
3.1.2. Modernizarea infrastructurii și a procesului de educație în sistemul de învățământ
profesional și tehnic
3.1.3. Sprijinirea modernizării învățământului terțiar
3.1.4. Digitalizarea educației și formării profesionale
3.1.5. Creșterea accesului la educație a grupurilor dezavantajate social
3.1.6. Stimularea participării adulților la educația continuă și dezvoltarea sistemului de învățare
pe parcursul întregii vieți
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Figura nr. 3 – Regiunea de dezvoltare Centru
Una dintre provocările cu care se confruntă Regiunea Centru este problema deficitului de
educație și a creșterii abandonului școlar la grupurile dezavantajate social. Indicatorul referitor la
părăsirea timpurie a școlii, în Regiunea Centru, a crescut de la 17,9% la 21,1% în perioada 20132017 – aceste valori fiind aproape duble față de cele la nivelul Uniunii Europene.
Fără a dispune de date statistice oficiale, dar utilizând mai multe surse concordante de
informații, putem aprecia că problema nivelului educațional scăzut și creșterea abandonului școlar
afectează într-o măsură mult mai mare grupurile dezavantajate social (familiile cu venituri reduse,
copiii din mediul rural, comunitățile de romi) decât restul populației.
Abordarea accesului la educație în cazul grupurilor vulnerabile trebuie gândită într-o manieră
diferită și este necesar să se înceapă cu identificarea nevoilor educaționale specifice elevilor din
grupurile vulnerabile.
Un grup țintă important pentru succesul măsurilor de prevenire a abandonului școlar este format
din părinții copiilor provenind din grupuri vulnerabile și din persoanele care au în grijă copiii ai
căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Aceștia trebuie să beneficieze de măsuri de sprijin,
consiliere și educație parentală în vederea conștientizării importanței continuării și finalizării
studiilor.
O altă măsură în vederea prevenirii abandonului școlar și combaterii părăsirii timpurii a școlii
trebuie să vizeze derularea unor acțiuni de conștientizare a actorilor educaționali cu privire la
necesitatea deschiderii sistemului către grupurile vulnerabile și aplicarea strategiilor de adaptare
curriculară la nevoile elevilor cu cerințe educaționale speciale. Prioritatea privind creșterea
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accesului la educație a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile include un ansamblu coerent
de măsuri care, în esență, facilitează adaptarea sistemului educațional la cerințele specifice ale
diferitelor categorii vulnerabile, pe de o parte și oferă suport material elevilor și familiilor acestora
pentru parcurgerea ciclurilor educaționale, pe de altă parte.
În perioada 2021-2027 se preconizează implementarea următoarelor tipuri de acțiuni și măsuri:
➢ reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale pentru elevii din grupurile
vulnerabile;
➢ asigurarea dotărilor și echipamentelor necesare, inclusiv a softurilor educaționale;
➢ derularea de servicii de consiliere și orientare școlară și profesională;
➢ adaptarea curriculumului, precum și dezvoltarea de materiale educaționale;
➢ servicii de mentorat;
➢ pregătirea personalului care oferă servicii de educație și îngrijire, inclusiv servicii suport;
➢ formare pentru cadrele didactice care lucrează cu elevi cu cerințe educaționale
speciale/dizabilități;
➢ sprijinirea dezvoltării metodelor, tehnicilor didactice și adaptarea acestora la nevoile elevilor
din grupurile vulnerabile;
➢ implementarea unor programe flexibile de tip ”A doua șansă”;
➢ servicii de educație și îngrijire pentru antepreșcolari (inclusiv acoperirea cheltuielilor de
funcționare);
➢ identificarea nevoilor educaționale specifice studenților aparținând grupurilor vulnerabile,
inclusiv prin oferirea unor măsuri de acompaniere, consiliere etc.
Pentru a asigura șanse cât mai mari de reușită măsurilor de ordin educațional, este necesară
implementarea, în paralel, a unei palete ample de măsuri de natură socială, cu accent pe elevii
aparținând grupurilor vulnerabile, pentru a-i stimula să finalizeze învățământul obligatoriu și apoi
să-și continue studiile profesionale și liceale.
Aceste măsuri pot fi grupate pe următoarele obiective specifice:
•

asigurarea serviciului de transport al elevilor din mediul rural către școli/licee;

•

asigurarea costurilor cu internatul, transport, burse;

•

oferirea de măsuri de acompaniere pentru copiii aparținând grupurilor vulnerabile
(vouchere, îmbrăcăminte, încălțăminte etc.);

•

asigurarea intervențiilor conexe celor educaționale (sănătate, sănătate mintală, recuperare
etc.);

•

dezvoltarea de programe de tip „Școală după școală”, care să includă suport educațional,
consiliere și activități recreative și de socializare.
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P.3.2. Sprijinirea măsurilor active de ocupare și modernizarea pieței muncii
Obiectiv specific: creșterea gradului regional de ocupare a populației în vârstă de muncă
În perioada următoare, eforturile la nivel regional pentru atingerea obiectivului de creștere a
ocupării trebuie să se focalizeze pe câteva priorități specifice: încurajarea antreprenoriatului, a
întreprinderilor sociale și a ocupării pe cont propriu, facilitarea accesului pe piața muncii a
categoriilor dezavantajate social prin măsuri specifice de sprijin, stimularea perfecționării și
reconversiei profesionale, încurajarea mobilității teritoriale a forței de muncă, încurajarea
îmbătrânirii active, modernizarea mecanismului și diversificarea serviciilor de intermediere și
plasare a forței de muncă.
3.2.1. Sprijinirea antreprenoriatului ca măsură de creștere a ocupării
3.2.2. Sprijinirea accesului pe piața muncii a persoanelor din grupurile dezavantajate social
3.2.3. Stimularea intrării tinerilor pe piața muncii
3.2.4. Modernizarea mecanismului și diversificarea serviciilor de intermediere și plasare a forței
de muncă
3.2.5. Dezvoltarea și modernizarea sistemului de formare profesională continuă
3.2.6. Încurajarea mobilității geografice a forței de muncă
3.2.7. Încurajarea menținerii pe piața muncii a lucrătorilor vârstnici
Modificările structurale suferite de economia regională, restrângerea sau chiar dispariția unor
activități economice și apariția altora impun pentru multe persoane active nu doar schimbarea fizică
a locului de muncă, ci chiar schimbarea profesiei, această situație presupunând achiziții profesionale
noi și învățarea rapidă a unei profesii noi. În plus, ca urmare a progresului tehnologic foarte rapid,
metodele de lucru și cunoștințele profesionale necesare pentru desfășurarea de către angajați a
activităților economice se schimbă cu o frecvență din ce în ce mai mare. Pentru a rămâne
competitivă și pentru a-și menține un grad satisfăcător de ocupare, Regiunea Centru trebuie să
dispună de o forță de muncă bine pregătită, dar și mai ușor adaptabilă la viitoarele cerințe ale pieței
muncii. Mobilitatea profesională scăzută și participarea redusă a forței de muncă la programe de
formare continuă sunt limitări importante care determină rigidizarea pieței regionale a muncii.
O măsură complementară sprijinirii antreprenoriatului este susținerea întreprinderilor sociale și
încurajarea ocupării pe cont propriu (lucrătorul pe cont propriu este persoana care exercită o
activitate economică într-o afacere individuală fără a angaja niciun salariat). În mod similar
pachetelor de măsuri care vizează susținerea antreprenoriatului, în perioada următoare ar trebui
implementate programe și măsuri care susțin auto-ocuparea, precum și crearea și funcționarea
întreprinderilor sociale.
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Referitor la susținerea întreprinderilor sociale (înființare și dezvoltare) facem mențiunea că este
recomandabil ca acest sprijin să fie corelat cu alte măsuri complementare, ca parte a strategiilor
dezvoltate în cadrul DLRC (dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității), fără însă a
fi limitat la zonele acoperite de astfel de strategii. Pentru a asigura sustenabilitatea acestor afaceri
trebuie ca sprijinul pentru întreprinderile sociale create să fie extins prin promovarea produselor,
serviciilor sau lucrărilor executate și de asemenea prin acordarea de suport în identificarea unor
piețe de desfacere pentru aceste întreprinderi. La nivelul Regiunii Centru se înregistrează diferențe
considerabile între grupele de vârstă, mediile de rezidență sau nivelul de educație. Ratele de ocupare
mult mai scăzute decât media se înregistrează în cazul tinerilor și în particular ale celor din
categoria NEETs (Not in Education, Employment or Training), în cazul persoanelor de peste 55 ani,
în rândul populației din mediul rural și îndeosebi în rândul persoanelor cu un nivel scăzut al
studiilor absolvite, precum și în cazul persoanelor provenind din comunitatea Romă.
Pentru a facilita accesul pe piața muncii al persoanelor aparținând categoriilor sociale
menționate mai sus este nevoie de un sprijin complex și diferențiat, sub forma unor pachete de
măsuri de ocupare în vederea integrării acestora pe piața muncii care să cuprindă diferite măsuri
combinate:
➢ servicii personalizate de profilare, informare, consiliere și orientare;
➢ sprijin în găsirea unui loc de muncă/mediere/plasare pe piața muncii urmărind integrarea
socioprofesională a persoanelor vulnerabile pe piața muncii;
➢ îmbunătățirea nivelului de competențe prin programe de formare profesională/ucenicie la
locul de muncă/stagii/alte programe de pregătire;
➢ furnizarea unor pachete de măsuri de evaluare și certificare a competențelor în vederea
asigurării mobilității în carieră și pe piața muncii;
➢ servicii de evaluare și certificare, după caz, a competențelor obținute în contexte informale
sau nonformale;
➢ furnizarea de servicii de acompaniere socio-profesională, alături de cele de ocupare, pentru
categoriile de persoane dezavantajate în piața muncii;
➢ furnizarea de servicii de acompaniere socio-profesională, și formare profesională în meserii
tradiționale, alături de cele de ocupare, pentru comunitatea romă și nu numai.
P.3.3. Dezvoltarea infrastructurii, creșterea accesului și îmbunătățirea serviciilor acordate
persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile
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Obiectivul specific: Creșterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin acces în mod egal
la infrastructură socială și serviciile aferente adaptate nevoilor persoanelor aparținând grupurilor
vulnerabile și comunităților marginalizate sau dezavantajate
Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei este un proces dinamic, complex și de
multe ori sensibil și dificil care poate fi facilitat de continuarea finanțării investițiilor în
infrastructura socială care contribuie la creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru
grupurile vulnerabile.
Principalele provocări în contextul incluziunii sociale la nivelul Regiunii Centru sunt
îmbătrânirea populației, menținerea fenomenului de sărăcie, incluziune redusă pe piața muncii, rată
ridicată a abandonului școlar, procent ridicat de populație romă afectată de sărăcie. Astfel, cele mai
importante consecințe ale problemelor sociale pentru categoriile de persoane vulnerabile sunt:
diminuarea calității vieții, scăderea siguranței sociale, reducerea coeziunii sociale.
Amintim că la nivelul României au fost considerate principalele grupuri vulnerabile: persoanele
sărace, copiii și tinerii lipsiți de îngrijire și sprijin parental, persoanele vârstnice singure sau
dependente, romii, persoanele cu dizabilităţi, persoanele care trăiesc în comunități marginalizate,
alte grupuri vulnerabile. în general, grupurile vulnerabile sunt cele excluse de pe piaţa forţei de
muncă, din sistemul de educaţie, sănătate, locuire, şi/sau alte servicii.
La nivelul Regiunii Centru s-au implementat o serie de proiecte de investiții în infrastructura de
servicii sociale cu impact pozitiv în special în dezvoltarea la nivel local. Este în continuare nevoie
de un acces mai mare în rândul grupurilor vulnerabile, precum și a persoanelor care trăiesc în
comunități marginalizate la infrastructura de servicii sociale, în special în localitățile urbane mici și
zonele rurale. Este nevoie de o creștere a gradului de acoperire cu servicii sociale pentru toți
potențialii beneficiari, în special în ce privește serviciile sociale integrate.
Pentru perioada de programare 2021-2027, în portofoliul de proiecte la nivelul Regiunii Centru
au fost incluse 47 de proiecte în domeniul social, ce reprezintă 8% din numărul total de proiecte pe
toate domeniile, cele mai multe fiind în județele Mureș (32%), Alba (30%), Brașov (15%), Covasna
(13%), la popul opus Sibiu (9%) și Harghita (2%).
Din analiza portofoliului de proiecte reiese că la nivelul Regiunii Centru este nevoie de o
continuare a investițiilor în infrastructura socială prin proiecte care vizează achiziție imobil,
construcție, extindere, reabilitare, modernizare, dezvoltare, dotare și/sau amenajare.
Există proiecte potențiale prin care se dorește înființarea/construcția/dezvoltarea/amenajarea de:
cămine pentru persoane vârstnice, centru de tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie,
centre respiro, centre de plasament pentru copii, centre de zi/de terapie ocupaţională/de recuperare
pentru copii şi adulţi cu dizabilităţi, case de tip familial, centru pentru dezvoltarea deprinderilor de
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viaţă independentă, locuințe sociale pentru persoane defavorizate, adăposturi de noapte, centru de
intervenție în situații de urgență, centru comunitar multifuncțional pentru persoanele defavorizate,
centru adăpost pentru familii, persoane și copii aflați în dificultate, centru de îngrijire pentru
persoane vârstnice, centre de zi care lucrează cu un procent ridicat de romi, cantină socială, centru
de asistență și sprijin pentru persoanele în dificultate. De asemenea, menționăm proiecte care au ca
obiectiv principal înființarea de noi servicii sociale, de pildă, cum sunt cele care asigură tranziția
persoanelor cu dizabilități din sistemul instituționalizat în comunitate sau dezvoltarea serviciilor
sociale, precum cele pentru persoanele adulte cu dizabilități, de îngrijire la domiciliu, la nivel
comunitar în urma procesului de dezinstituționalizare, de îngrijire familială și a serviciilor de
îngrijire în cadrul comunității.
Amintim și proiectele prin care se dorește creșterea incluziunii sociale a persoanelor cu
dizabilități mentale, a persoanelor fără adăpost, a persoanelor în risc de sărăcie din zone
marginalizate, a persoanelor vulnerabile cu risc de marginalizare socială, a copiilor din comunități
vulnerabile. De asemenea, sunt considerate utile și proiecte ce vizează dezvoltarea resurselor umane
în domeniul social și sprijinirea consolidării reţelei de asistenți maternali.
Priorități specifice:
3.3.1. Extinderea, construcția, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii
sociale
Investițiile în modernizarea infrastructurii sociale și serviciile aferente au un impact pozitiv în
dezvoltarea socială facilitând în același timp o mai bună incluziune socială și un acces egal pentru
toți la servicii sociale.
În perioada 2021-2027 este nevoie de continuarea investițiilor în infrastructura socială prin
finanțarea proiectelor ce vizează extinderea, construcția, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea și
dotarea următoarelor tipuri de infrastructură socială pe categorii de beneficiari:
• infrastructura pentru copii: case de tip familial, centre de zi pentru copii, centre de zi pentru
consiliere și sprijin pentru părinți și copii, etc.
• infrastructura pentru persoane vârstnice: centre rezidențiale (cămine), centrele de zi, unităţile
de îngrijire la domiciliu, centre sociale (în special centre multifuncționale), cantine sociale,
centre de preparare şi distribuire a hranei
• infrastructura pentru persoane cu dizabilități: centre de zi, locuințe protejate, centre de tip
„respiro”, centre și servicii de abilitare/reabilitare
• infrastructura pentru alte grupuri vulnerabile: asigurarea condițiilor de locuire temporară
(locuințe protejate (LP), centre de primire în regim de urgență (CPRU), locuințe sociale,
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adăposturi temporare, etc.), centre comunitare de intervenție integrată, centre multifuncționale,
cantine sociale, etc.
3.3.2. Dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale integrate și a altor servicii adaptate
nevoilor comunităților și persoanelor din grupuri vulnerabile
În vederea creșterii calității serviciilor sociale, care să răspundă nevoilor și așteptărilor
beneficiarilor, în baza prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul
serviciilor sociale, în 2014 s-a demarat procedura de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, iar
începând cu 2016 s-a realizat licențierea serviciilor sociale în funcție de specificul acestora.
Serviciile sociale au caracter proactiv și presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în
relație cu situația socioeconomică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social de viață al
acesteia. Pornind de la nevoile fiecărei persoane, serviciile sociale pot avea o adresabilitate mai
largă, la nivel de grup sau comunitate. Există la nivel regional și local foarte multe contexte în care
este necesară implementarea de proiecte ce vizează servicii sociale dezvoltate și acordate în sistem
integrat cu alte tipuri de servicii, precum cele de ocupare și integrare pe piața muncii, de sănătate,
socio-medicale, psihologice, educaționale, precum și cu alte servicii sociale de interes general, în
funcție de caz. Furnizate integrat, aceste servicii pot preveni sau combate sărăcia, excluziunea
socială sau alte situații de vulnerabilitate. În plus, este necesar ca serviciile sociale integrate să fie
implementate pe categorii principale de grupuri vulnerabile sau comunități dezavantajate.
În vederea reducerii sărăciei și excluziunii sociale este nevoie la nivelul Regiunii Centru, în
special în mediul rural și localitățile urbane mici, de continuarea, extinderea, diversificarea sau
dezvoltarea investițiilor privind serviciile comunitare integrate. Există atât la nivel local și regional,
cât și la nivel național și internațional multe provocări în procesul de diminuare, chiar eradicare a
sărăciei extreme și a excluziunii sociale, însă în cele mai multe contexte serviciile integrate sunt un
răspuns la nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile.
Concret, este necesară finanțarea de proiecte care vizează dezvoltarea și acordarea de servicii
sociale integrate cu accent, în funcție de caz, pe următoarele domenii:
• educație: o mai bună integrare în sistemul de învățământ cu accent pe creșterea gradului de
cuprindere în învățământ și reducerea absenteismului și abandonului școlar, cât și pe dobândirea
unor competențe și meserii/calificări profesionale în rândul elevilor și tinerilor aparținând grupurilor
dezavantajate și comunităților marginalizate. Este nevoie de o creștere a nivelului de educație,
începând de la educația timpurie de nivel ante-preșcolar și preșcolar, învățământ primar și secundar,
inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii. În plus, este nevoie de un sistem în care
persoane vulnerabile, în special persoane cu dizabilități să poată avea o mai bună claritate cu privire
la competențele profesionale sau vocaționale în termeni de calitate și compatibilitate privind
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cerințele pe piața muncii, dar și identificare și valorificarea de potențiale abilități, competențe,
aptitudini.
• ocuparea forței de muncă: o mai facilă integrare pe piața muncii și creșterea gradului de
ocupare în rândul persoanelor vulnerabile sau cele ce provin din comunități marginalizate, precum
și scăderea ratei șomajului de lungă durată. Concret, prin activități de consiliere, orientare, formare
profesională, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, subvenționarea
angajatorilor pentru angajarea persoanelor aparținând acestor categorii, participarea la programe de
ucenicie și stagii, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe contpropriu etc. Este nevoie de o mai mare promovare a egalității de șanse privind integrarea pe piața
muncii prin identificarea de oportunități de ocupare, oferirea de servicii de sprijin și acompaniere,
prin conștientizarea mediului economic și a comunității cu privire la abilitățile drepturile și
beneficiile sociale ale integrării pe piața muncii a persoanelor vulnerabile. În plus, există un
potențial mare în identificarea și valorificarea aptitudinilor persoanelor vulnerabile prin încurajarea
și susținerea antreprenoriatului prin idei de proiecte ce se încadrează în domeniul larg al economiei
sociale care, la rândul său, contribuie la procesul de incluziune socială. De asemenea, ar trebui
acordată o atenție mai mare proiectelor ce vizează dezvoltarea și accesul la servicii de integrare
profesională individualizată, adaptate nevoilor reale ale persoanelor vulnerabile, în special cele
afectate puternic de șomaj și diverse privațiuni (acces limitat la servicii socio-medicale, condiții
decente de locuire, etc.).
• medical: monitorizarea stării de sănătate, acces la servicii medicale primare, de prevenție sau
de ocrotire a sănătății, sprijin în recuperare și reabilitare mai facilă în condițiile unei/unor afecțiuni
medicale
• condiții de viață și locuire: există câteva categorii în rândul persoanelor aparținând grupurilor
vulnerabile și comunităților marginalizate care se confruntă cu deprivare materială sau risc de
sărăcie, pentru acestea fiind necesar sprijin care să asigure îmbunătățirea condițiilor de locuit,
inclusiv reabilitarea locuințelor și/sau legalizarea asigurării de utilități, sprijin material pentru
acoperirea unor nevoi vitale persoanelor care se află în diferite privațiuni (exemplu: alimente,
materiale igienice și sanitare, îmbrăcăminte, rechizite școlare pentru elevi, etc.), în special
asigurarea de costuri de întreținere temporară
• juridic: acordare de asistență juridică pentru reglementări acte, consiliere și advocacy
• psiho-social și respectarea drepturilor omului: sprijinirea participării la viața socială,
respectarea drepturilor omului, promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării,
îndepărtarea barierelor mentale privind prejudecăți asociate cu diverse categorii de persoane
vulnerabile, promovarea multiculturalismului în egală măsură (atât etnicilor romi, cât și alte
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naționalități), integrare prin terapie ocupațională, servicii de socializare și petrecere a timpului liber.
În esență, este nevoie de o mai mare dezvoltare a abilităților de integrare socială și profesională în
special în rândul persoanelor cu vulnerabilitate socială multiplă. Un potențial îl reprezintă și
identificarea și valorificarea de sisteme alternative de dezvoltare socială. În plus, amintim și
importanța dobândirii de abilități de integrare socială ca urmare a participării la cursuri de formare
DVI (deprinderi viața independentă). În dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale integrate
este necesară sprijinirea proiectelor în care se pune accentul pe inițiative locale privind crearea unor
echipe comunitare de intervenție integrată, cu accent pe echipe multidisciplinare formate, după caz,
din: consilier școlar, mediator școlar, asistenți sociali, tehnicieni de asistență socială, medic,
asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari, consilier juridic, advocacy, mediatori romi, etc.
Problematica integrării socio-economice a persoanelor vulnerabile și a comunităților
marginalizate (inclusiv migranți) este foarte complexă, sensibilă, dinamică și câteodată destul de
subiectivă, chiar și în contextul unor abordări pragmatice și obiective. Acest aspect nu este doar la
nivelul Regiunii Centru, ci și la nivel național și în foarte multe situații și la nivelul Uniunii
Europene, pe plan internațional și global. Este nevoie în continuare de o creștere calitativă și
cantitativă a proiectelor la nivel regional, județean și local, ce vizează facilitarea integrării sociale și
economice a persoanelor din categoria grupurilor vulnerabile sau din comunitățile marginalizate
(inclusiv migranți). Astfel, sunt necesare proiecte și programe care facilitează creșterea nivelului de
educație (ex. programe pentru elevi de tip ”Școala după școală”, ”After school”, etc.), creșterea
competențelor profesionale (ex. proiecte de calificare și orientare în carieră), stimularea spiritului
antreprenorial (ex. înființarea și dezvoltarea de întreprinderi sociale), etc. De asemenea, o prioritate
ar trebui acordată proiectelor ce vizează dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale în vederea
reintegrării socio-profesionale în urma dezinstituționalizării copiilor și persoanelor cu dizabilități.
Este nevoie de o deschidere mai mare spre proiecte prin care se pot dezvolta, diversifica și
moderniza servicii sociale care să faciliteze explorarea și dezvoltarea vocaţională a persoanelor cu
dizabilităţi. Deși numărului persoanelor cu dizabilități încadrate în muncă a crescut cu un sfert în
perioada 2013-2017 (+26,1%), ponderea persoanelor cu dizabilități încadrate în muncă din totalul
adulților cu dizabilități este foarte mică, înregistrând o ușoară creștere de la 5,4% la 6,0%.
O necesitate o reprezintă implementarea de proiecte strategice la nivel regional cu aplicabilitate
la nivel local și care vizează înființarea și dezvoltarea serviciilor de prevenție pentru grupurile
vulnerabile, în special activități de consiliere adresate persoanelor ce prezintă riscuri sociale. În
urma unui studiu realizat de Banca Mondială s-a ajuns la concluzia că la nivel național ”serviciile
locale de prevenţie, informare şi consiliere au un impact foarte redus, în mare parte din cauza
deficitului de asistenţi sociali şi a insuficientei pregătiri profesionale a personalului existent. Nu
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există metodologii de evaluare sau monitorizare a situaţiei diferitelor grupuri vulnerabile din fiecare
localitate, nici metodologii pentru detectarea precoce a cazurilor cu risc. Asistenţa socială nu se
acordă în baza unor planuri şi obiective clare, ci doar atunci când apare un caz. Asistenţii sociali
desfăşoară rareori muncă de teren deoarece sunt copleşiţi de sarcinile administrative aferente
activităţii de acordare a prestaţiilor sociale.”
În esență sunt necesare investiții și în ce privește dezvoltarea, diversificarea și modernizarea
serviciilor sociale aferente, atât pentru infrastructura fără componentă rezidențială (precum: centre
de zi, centre multifuncționale, centre de tip „respiro”, centre de consiliere, centre/servicii de
abilitare/reabilitare, cantine sociale, centre comunitare de intervenţie integrată, etc.), cât și
infrastructura rezidențială (precum: locuințe/case de tip familial (CTF), centre rezidențiale,
apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.). Un mare accent ar trebui pus și pe serviciile
sociale nou-înființate ca urmare a investițiilor în infrastructură (în special construcție, modernizare,
extindere, dotare).
În perioada 2021-2027 este nevoie de înființarea, dezvoltarea și/sau diversificarea serviciilor
sociale cu accent pe:
• servicii sociale integrate și a altor servicii adaptate nevoilor persoanelor din grupuri
vulnerabile, comunități defavorizate sau marginalizate;
• servicii de prevenție pentru persoanele care prezintă riscuri sociale;
• facilitarea integrării socio-economice a persoanelor vulnerabile și a comunităților
marginalizate (inclusiv migranți) prin programe ce facilitează creșterea nivelului de educație și a
competențelor profesionale, dezvoltarea psiho-socială și o mai bună integrare pe piața muncii,
inclusiv prin încurajarea antreprenoriatului social;
• reintegrarea socio-profesională a copiilor și a persoanelor cu dizabilități ca urmare a reducerii
instituționalizării acestor tipuri de peroane vulnerabile.
3.3.3. Creșterea capacitații administrației și altor structuri publice și private de a furniza servicii
de calitate și adaptate nevoilor persoanelor din grupurile vulnerabile
Unele dintre cele mai mari provocări întâlnite în procesul de creștere a capacitații administrației
și altor structuri publice și private de a furniza servicii de calitate sunt atingerea standardelor
necesare privind calitatea competențele profesionale, informatizarea și digitalizarea serviciilor
sociale, dezvoltarea de servicii adaptate nevoilor persoanelor din grupurile vulnerabile, precum și
facilitarea accesului la acestea, dezvoltarea și valorificarea proiectelor în parteneriat cu accent pe
componenta cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul social, etc.
La nivelul Regiunii Centru este nevoie de o creștere a calității competențelor profesionale, în
special în rândul angajaților autorităţilor locale cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale.
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Proiecte strategice la nivel regional în domeniul formării profesionale a personalului din
domeniul asistenței sociale pot avea un impact pozitiv vizibil în implementarea mult mai obiectivă
și pragmatică a politicilor și strategiilor din domeniul asistenței sociale, cât și în ce privește
furnizarea serviciilor în comunitate în urma unei atente analize a nevoilor comunității și categoriilor
vulnerabile.
În plus, astfel de proiecte pot fi o soluție la probleme majore ca urmare a formării profesionale
insuficiente a personalului din domeniul asistenţei sociale la nivel local. Precizăm că, în general,
activitatea domeniului asistenței sociale la nivel local reprezintă în mare parte activități de
management și implementare a birocrației privind gestionarea prestațiilor financiare (precum:
venitul minim garantat, ajutorul pentru încălzirea locuinței, alocația copilului și alocațiile familiale,
etc.), precum și vizite la domiciliu. Sunt situații la nivel local din Regiunea Centru în care este
nevoie de o mai bună corelare a pregătirii profesionale cu responsabilitățile locului de muncă. Este
nevoie de o atenție mai sporită în ce privește atât pregătirea inițială cât și cea continuă a
personalului care activează în domeniul asistenței sociale, fie că sunt furnizori publici sau privați de
servicii sociale. De asemenea, este nevoie de o mai bună cunoaștere a nevoilor de formare și
perfecționare profesională la nivel de instituție, mai ales în contextul schimbărilor legislative și a
nevoilor reale existente în comunitate.
Creșterea capacitații administrației și altor structuri publice și private care activează în domeniul
serviciilor sociale poate fi facilitată prin implementarea de proiecte ce vizează dezvoltarea de
programe de perfecționare și formare profesională continuă care la rândul său pot avea un impact
pozitiv în vederea eficientizării serviciilor sociale (mai ales la nivel comunitar). Concret, este
necesară finanțarea unor activități de formare profesională, în special formare continuă cu accent
pe: cursuri de perfecționare, cursuri de specializare, schimb de bune practici. De asemenea, ar fi
necesară o deschidere și pentru dezvoltarea unei culturi a formării profesionale în domeniul
asistenței sociale prin programe de Internship. Mai mult, există un potențial al proiectelor, care
vizează promovarea la nivel atât local și regional, cât și național și internațional a bunelor practici în
domeniul asistenței sociale și posibilitatea de a iniția, dezvolta sau extinde parteneriate cu furnizori
de servicii sociale sau instituții din domenii conexe. O provocare o reprezintă și recrutarea forţei de
lucru specializate în domeniul asistenţei sociale. În plus, există o pondere mare a absolvenților care
au obținut diplome universitare în domeniul asistenței sociale care refuză posibilitatea participării la
concursuri de angajare în domeniul de pregătire în localități rurale. Astfel, există foarte multe
situații, în special în zona rurală și localitățile urbane mici unde există un deficit de personal, resurse
și capacități necesare pentru a implementa activități de asistență socială.
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În contextul progresului științific și tehnologic, activitățile de management din domeniul social
precum și dezvoltarea și implementarea de servicii sociale de calitate și adaptate nevoilor
persoanelor din grupuri vulnerabile pot fi eficientizate prin dezvoltarea de platforme informatice cu
accent pe digitalizarea serviciilor. De asemenea, un potențial ridicat îl are și dezvoltarea de aplicații
informatice în domeniul social în cadrul unor proiecte în parteneriat cu mediul economic și cel de
cercetare - dezvoltare - inovare.
O prioritate pentru următoarea perioadă de programare ar trebui acordată elaborării și
implementării strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității care vizează
atât dezvoltarea de servicii (sociale, educaționale, de sănătate, de ocupare, etc.) cât și infrastructura
(socială, sportivă, educațională, de agrement sau turistică) care, într-o abordare integrată, facilitează
incluziunea socială a grupurilor dezavantajate.
În perioada 2021-2027 este nevoie la nivelul Regiunii Centru de o creștere semnificativă a
capacitații administrației și altor structuri publice și private de a furniza servicii de calitate și
adaptate nevoilor persoanelor din grupurile vulnerabile prin proiecte care vizează:
• facilitarea accesului la formare profesională continuă a personalului cu atribuții în domeniul
social, în special servicii sociale integrate, prin susținerea, finanțarea și implementarea de
programe de perfecționare și formare profesională continuă: cursuri de perfecționare, cursuri de
specializare, schimb de bune practici, internship, etc.;
• dezvoltarea, implementarea și asigurarea sustenabilității de platforme electronice ce vizează
informatizarea și digitalizarea serviciilor;
• dezvoltarea de proiecte de CDI pentru realizarea de aplicații cu utilizare în domeniul social;
• facilitarea accesului persoanelor din grupuri vulnerabile la servicii sociale personalizate,
adaptate nevoilor;
• creșterea capacității de elaborare și implementare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunității.
P.3.4. Extinderea și modernizarea infrastructurii de sănătate, creșterea accesului și
îmbunătățirea serviciilor de sănătate, cercetare-dezvoltare, inovare în sănătate
Obiectivul strategic:
Îmbunătățirea accesului, a eficienței și calității serviciilor medicale oferite populației inclusiv
prin dezvoltarea de noi instrumente bazate pe CDI și creșterea capacității acestuia de adaptare la
situații precum criza COVID-19
Este o certitudine că o stare bună de sănătate este un element esențial al bunăstării umane,
reprezentând atât o valoare în sine, cât și un element cheie al capitalului uman, care la rândul său
48

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2026 – Comuna Șoarș

contribuie la procesul de dezvoltare socio-economică, în special creșterea competitivității
economice la nivel regional și local.
Asigurarea accesului la infrastructura și serviciile de sănătate este un obiectiv esențial în
perioada 2021-2027 pentru Regiunea Centru prin continuarea finanțării proiectelor de investiții ce
vizează extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii de sănătate, atât la nivel
local, cât și județean şi regional, precum și dezvoltarea serviciilor de sănătate specializate, inclusiv
dezvoltarea bazelor de tratament și recuperare din stațiunile balneare; dotarea spitalelor și unităților
medicale cu aparatură și instrumente moderne de diagnostic și tratament; creșterea accesului la
programe de prevenție;
3.4.1. Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii de sănătate de la nivel
regional, județean şi local
3.4.2. Creșterea accesului la servicii medicale pentru persoanele vulnerabile și comunitățile
marginalizate
Sănătatea şi sărăcia sunt puternic interconectate şi interdependente, cea din urmă având un
impact negativ reflectat în multe cazuri într-o sănătate precară care, la rândul său, afectează
capacitatea de muncă a persoanei, ducând la probleme financiare și dificultăți în a acoperi costurile
de tratament și îngrijiri medicale.
Accesul la sănătate, în mod particular accesul la servicii medicale de bază, reprezintă un aspect
esențial în creșterea calității vieții persoanelor vulnerabile și comunităților marginalizate, alături și
de alte nevoi elementare privind educația, hrana, condiții decente de locuire și acces la utilități
publice, igiena, siguranţa, serviciile sociale, etc. Indiferent de mediu, context și vulnerabilități este
nevoie ca aceste persoane să fie încurajate și sprijinite, atât să trăiască demn și să-și asume
responsabilitatea pentru propria viață, cât și să participe activ la viaţa comunităţii din care fac parte.
• creșterea accesibilității serviciilor de sănătate în special în zonele sărace și izolate prin
construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea, dotarea centrelor comunitare integrate sociomedicale. Aceste investiții pot contribui la creșterea accesului la serviciile de asistență medicală
comunitară, care abordate integrat (cu accent și pe serviciile sociale și educaționale), pot avea
un impact pozitiv mare în rândul persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile
• creșterea accesului elevilor și preșcolarilor/antepreșcolarilor la servicii medicale prin
înființarea/modernizarea și dotarea cabinetelor medicale școlare și asigurarea personalului
necesar
• înființarea/dezvoltarea unităților medicale mobile pentru a deservi categorii de persoane
vulnerabile, precum persoane vârstnice sau persoane cu dizabilități
• dezvoltarea de aplicații inteligente pentru a gestiona și monitoriza starea de sănătate.
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3.4.3. Digitalizare și sprijin pentru cercetare, dezvoltare, inovare în sănătate
Printre tipurile de intervenții care pot contribui la creșterea performanțelor serviciilor de
sănătate susținute în perioada 2021-2027 se află:
• Dezvoltarea serviciilor de sănătate digitale; amintim cele de tip eHealth (eSănătate), mHealth
(servicii mobile de sănătate), telemedicina, teleîngrijiri, imagistică, inteligență artificială,
management digital, etc.
• Dezvoltarea de soluții digitale în diagnosticul, investigarea, tratamentul și monitorizarea
pacienților
• Crearea de noi tehnologii, aplicații, produse în medicină prin dezvoltarea inovării deschise
bazată pe crearea de soluții la nevoile sistemului de sănătate (ex. platforme de inovare deschisă)
• Investiții în infrastructura de cercetare și dezvoltare din regiune și transferarea rezultatelor
cercetărilor medicale în piață
• Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului medical și nemedical din unitățile sanitare
3.4.4. Creșterea capacității instituționale a administrației publice, unităților medicale și
organizațiilor specializate de a răspunde nevoilor de sănătate ale populației și a dezvolta un
parteneriat pentru sănătate definite conform OUG nr. 18/2017
O componentă esențială a sistemului de sănătate este resursa umană calificată și asigurarea
oportunităților de perfecționare profesională continuă. În egală măsură, autoritățile locale trebuie să
se implice mai mult în dezvoltarea de programe și politici de sănătate pentru populație prin
dezvoltarea parteneriatului cu organizațiile cheie în aplicarea și promovarea lor: școli, universități,
spitale, agenți economici, ONG-uri și atragerea acestora în abordarea unor teme de interes la nivel
regional.
Intervențiile prevăzute:
•

Formarea personalului din administrația locală, județeană, ONG-uri unități medicale

•

Dezvoltarea în parteneriat de programe de sănătate: ex. pentru un stil de viață sănătos,
programe de prevenție pentru a răspunde nevoilor locale

•

Realizarea de studii pentru fundamentarea deciziilor privind intervențiile în îmbunătățirea
stării de sănătate a populației

•

Campanii de informare și educare a populației pe teme legate de sănătate

•

Susținerea programelor de perfecționare și instruire a personalului medical și nemedical, a
personalului care asigură asistență comunitară pentru dezvoltarea abilităților de comunicare
cu pacienții, competențe digitale și alte competențe necesare pentru a crește calitatea
serviciilor medicale, inclusiv competențe lingvistice pentru a crește accesul la servicii de
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sănătate pentru populația aparținând minorităților etnice Indicatorii de monitorizare a
priorității

4. Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale 2019-2023 – județul Brașov
Scopul Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Brașov este de a dezvolta un
sistem funcțional de servicii care să sprijine persoanele vulnerabile în vederea depășirii situațiilor de
dificultate, să prevină și să combată riscul de excluziune socială, de a crește calitatea vieții și de a
promova incluziunea socială a acestora. Se vor implementa măsuri de asistență socială pentru
garantatea dreptului fiecărei persoane vulnerabile de a beneficia de servicii sociale adecvate, astfel
încât drepturile lor să poată fi exercitate pe deplin și nediscriminatoriu. Realizarea acestui scop
necesită mobilizarea tuturor resurselor existente la nivelul județului, responsabilizarea și implicarea
factorilor relevanți, prin dezvoltarea de parteneriate eficiente, în vederea dezvoltării capacității
individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea
principiilor de coeziune și incluziune socială.
Obiective generale și specifice
1. Protecția copilului
I. Îmbunătățirea accesului copiilor la servicii sociale de calitate în județul Brașov
1. Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale și a calității serviciilor furnizate copiilor la
nivelul județului Brașov
2. Creșterea capacității beneficiarilor de a accesa și utiliza serviciile destinate copilului și
familiei
II. Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații
vulnerabile la nivelul județului Brașov
l. Prevenirea separării copilului de familie
2. Eficientizarea sistemului de servicii de ingrijire de tip familial
3. Continuarea tranziției de la îngrijirea instituțională a copiilor la îngrijire comunitară
4. Creșterea calității serviciilor fumizate de DGASPC Brașov în domeniul adopțiilor
5. Dezvoltarea serviciilor pentru copiii cu comportament deviant/delincvent
6. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru alte categorii de copii aflați în situații de vulnerabilitate
(romi, copii cu adicții, copii ai străzii, copii cu părinți plecați în străinătate)
III. Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență
1. Dezvoltarea la nivel județean a unui sistem eficient de cornbatere și reducere a fenomenelor
de violență de orice natură asupra copilului
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2. Persoane adulte
2.1 Persoane adulte cu dizabilități
I. Îmbunătățirea calității serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități
1. Asigurarea accesului tuturor persoanelor cu dizabilități în condiții de egalitate la toate
resursele comunității
2. Continuarea procesului de dezinstituționalizare concomitent cu prevenirea instituționalizării
și dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru viața independentă și integrare în comunitate
(înființarea și/sau dezvoltarea/diversificarea tipurilor de servicii sociale acordate care să răspundă
nevoilor specifice grupului țintă)
3. Promovarea accesibilității în toate domeniile vieții pentru asigurarea exercitării de către
persoanele cu dizabilități a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
II. Combaterea riscului de excluziune socială în vederea creșterii calității vieții persoanelor cu
dizabilități
1. Promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități
2. Facilitarea integrării profesionale a persoanelor cu dizabilități
2.2 Persoane vârstnice
I. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane vârstnice
1. Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice
2.3 Alte persoane/familii aflate în situații de risc
I. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru alte persoane/familii aflate în situații de risc
1. Eficientizarea procesului de integrare socială și profesională a tinerilor care părăsesc sistemul
de protecție a copilului
2. Dezvoltarea unui sistem eficient în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie
3. Îmbunătățirea sistemului de protecție, asistență și reintegrare socială a victimelor traficului de
persoane
4. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru alte categorii de persoane aflate în situații de dificultate
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CAPITOLUL II:

LEGISLAȚIA APLICABILĂ SERVICIILOR SOCIALE

Prezenta Strategie este elaborată cu respectarea legislaţiei internaționale și române în vigoare:
•

Declarația Universală a Drepturilor Omului;

•

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (1950);

•

Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului (1989);

•

Declarația Națiunilor Unite cu privire la eliminarea violenței împotriva femeilor, adoptată în
anul 1993;

•

Carta socială europeană revizuită, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată prin Legea nr.
74/1999;

•

Convenția de la Haga privind protecția copiilor și cooperării în materia adopției internaționale;

•

Carta Socială a Organizației Națiunilor Unite privind egalizarea șanselor pentru persoanele cu
handicap (art. 15 - partea a doua);

•

Recomandarea Consiliului Europei nr. R (92) pentru o politică coerentă pentru egalizarea
șanselor pentru persoanele cu handicap, 1992;

•

Politica de coeziune 2021-2027;

•

Convenția cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, cu
modificările ulterioare;

•

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a protocoalelor
adiționale la această convenție, ratificată prin Legea nr. 30/1994, cu modificările ulterioare;

•

Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014
privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;

•

Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a
unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
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•

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

•

Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2021-2027;

•

Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale – Județul Brașov;

•

Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

•

Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;

•

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

•

Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;

•

Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată;

•

Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor,
cu modificările și completările ulterioare;

•

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

•

Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

•

Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările și completările
ulterioare;

•

Legea nr. 488/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea și
completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;

•

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea personaelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

•

Legea nr. 7/2007 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind
susținerea familiei în vederea creșterii copilului;

•

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

•

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și
completările ulterioare;

•

Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare;

•

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul
vulnerabil de energie;
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•

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară
pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și
completările ulterioare;

•

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2017, cu modificările și completările ulterioare;

•

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

•

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în
vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate POAD,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2021;

•

Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de
discriminare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2002, republicată, cu modificările
ulterioare;

•

Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și
completările ulterioare;

•

Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu
modificările și completările ulterioare;

•

Hotărârea Guvernului nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a
săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal;

•

Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă
socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;

•

Hotărârea Guvernului nr. 522/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.
430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătățire a situației romilor;

•

Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
Legii 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificările și completările ulterioare;

•

Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de
incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, cu
modificările ulterioare;
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•

Hotărârea Guvernului nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii 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 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea
dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de
asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;

•

Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu
modificările și completările ulterioare;

•

Hotărârea Guvernului nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru
grădiniţă, cu modificările și completările ulterioare;

•

Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu
modificările și completările ulterioare;

•

Hotărârea Guvernului nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară;

•

Ordinul secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului nr.
286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a
Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;

•

Ordinul secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului nr.
288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în
domeniul protecției drepturilor copilului;

•

Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 424/2014
privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale;

•

Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, al ministrului
sănătății și al ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 1985/1305/5805/2016
privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării
copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu
cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi
şi/sau cerinţe educaţionale special;

•

Ordinul ministrului afacerilor interne și al ministrului muncii și justiției sociale nr.
146/2578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către
polițiști;
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•

Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor
minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;

•

Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii
violenței domestice;

•

Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor
specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu
dizabilități.
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CAPITOLUL III:

PROFILUL SOCIO-ECONOMIC AL COMUNEI ȘOARȘ

1. CARACTERISTICI TERITORIALE
1.1.Așezare geografică
Comuna Șoarș este situată în partea de nord-vest a județului Brașov, la circa 15 km de
municipiul Făgăraș și 80 km de municipiul Brașov, reședința județului.
Comuna Șoarș se învecinează cu comuna Mândra spre sud, cu comuna Jibert spre nord, comuna
Ticus spre est și comuna Cincu spre Vest.
Aflată la o altitudine de 490 m, comuna ocupă o suprafață de 134 kmp.
Comuna este compusă din 5 sate:
•

Șoarș - reședința de comună;

•

Felmer – sat recunoscut pentru importante
descoperiri arheologice;

•

Bărcuț - o binecunoscută zonă apicolă și pentru
creșterea oilor;

•

Rodbav – renumit pentru stațiunea
balneoclimaterică Băile Rodbav;

•

Seliștat – renumit pentru Biserica evanghelică
fortificată.
Figura nr. 4 – Șoarș, județul Brașov

1.2. Repere istorice
Prima atestare documentară a satului Şoarş (Scharosch – aşa cum îl ştiau localnicii mai demult)
datează încă din secolul XI, când se spune că 30 de saşi au populat zona şi au construit o bazilică.
Câteva secole mai târziu, regiunea a fost invadată de turci, iar micul locaş de cult – ars. Totuşi saşii
nu au plecat de aici. În secolul XV, timp de aproape 100 de ani, au construit o biserică fortificată, în
care să se poată adăposti tot satul de invazia otomanilor. Iar biserica evanghelică de aici şi zidurile
ei au ţinut piept multor războaie şi cotropitori, până în anul 1900, când zidurile împrejmuitoare au
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fost dărâmate. Biserica însă a rămas, împreună cu Turnul de Slănină şi şcoala veche şi dăinuie şi
astăzi, parcă împotriva timpului.
Biserica săsească – punct de întâlnire
În mijlocul satului se înalţă falnic cel mai important monument: biserica evanghelică, ce dăinuie
încă din anul 1493, aproape neschimbată. Aici se ţin slujbe doar vara, din două în două săptămâni,
pentru că preotul are o parohie mare, ce cuprinde cinci sate din jur. Iarna, credincioşii se adună în
casa parohială, tot din două în două săptămâni.
Biserica este un adevărat monument de arhitectură, construit în stil gotic, cu altarul închinat
Sfântului Iakob. Cele patru clopote datează din secolul XVIII, când au fost înlocuite cele originale,
montate la construirea bisericii. Foarte mulţi turişti calcă pragul monumentului, aşa că îngrijitorul,
domnul Wilhelm Bertleff, a adunat documentaţie în limbile germană şi engleză pentru a-i mulţumi
pe aproape toţi.
Turnul de slănină
Un obicei exclusiv săsesc, ce se regăseşte în multe dintre satele Ţării Făgăraşului este păstrarea
slăninii în comun. Biserica din Şoarş are un loc special de păstrare a acestui aliment, care se
numeşte chiar „Turnul de Slănină“. Era un adevărat ritual: „pe vremuri, în Şoarş existau patru
vecinătăţi, sau cartiere şi tot aşa erau împărţite bucăţile de slănină, pe numere de casă. Nimeni nu
avea voie să meargă când dorea să îşi ia slănina. Era un om pentru fiecare vecinătate şi doar el avea
voie să taie, doar într-o anumită zi pe săptămână: iarna era duminica dimineaţa, iar vara sâmbăta
dimineaţa.
Acum nu mai duce nimeni slănina aici, chiar dacă se păstra foarte bine, ca în frigider. A mai
rămas doar o bucată, care e aici de câţiva ani şi se tot minunează de ea turiştii“, povestește cu
nostalgie Wilhelm Bertleff.

1.3. Relieful
Comuna Șoarș este formată din 2 zone, situate una în podișul Hârtibaciului și una în
depresiunea din bazinul mijlociu al Oltului, despărțite prin Valea Șoarșului. Zona situată în Podișul
Hârtibaciului deține 48% din suprafața comunei, iar în depresiunea Oltului 52%.

1.4. Clima
Comuna Șoarș se află într-un climat de deal continental moderat, a cărei climă este influențată
de circulația maselor de aer vestici și nordici.
Temperatura medie anuală este de 7,8 grade C.
Media anuală a precipitațiilor este de 650-700 mm în cea mai mare parte a teritoriului.
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1.5. Hidrografie
Rețeaua hidrografică este bogată, dar fiind o zonă în mare parte deluroasă, apele ce o străbat au
un debit mic.
Întregul teritoriu se încadrează în bazinul mijlociu al Oltului și bazinul superior al Hârtibaciului,
apele fiind drenate spre acesta prin valea Șoarșului și a Bărcuțului.
În general pânza de apă freatică este situată la adâncimi mai mari de 5 m, dar apar frecvent
izvoare de coastă, care supra-umezesc insular solurile, favorizând declanșarea alunecărilor de teren.
1.6.Vegetația și fauna
Flora este specifică zonei de podiș și deal, caracteristică climatului de deal continental-moderat.
Fauna comunei nu diferă de cea a județului Brașov, fiind bogată în faună cinegetică.

Foto nr. 1 – Șoarș, județul Brașov
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2. INDICATORI DEMOGRAFICI
2.1. Populația comunei Șoarș
La recensământul populației României din anul 2011, comuna Șoarș înregistra un număr de
1.755 locuitori, din care 905 de sex masculin și 850 de sex feminin.
Luând în considerare datele4 statistice furnizate de Institutul Național de Statistică, putem
prezenta evoluția populației comunei Șoarș după cum urmează:
Tabelul nr. 2 – Evoluția populației comunei Șoarș în perioada 2012-2020

An

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Populație

2085

2102

2109

2113

2153

2175

2183

2186

2179

Graficul nr. 1 – Evoluția populației comunei 2012-2020

Evoluția populației comunei Șoarș în perioada 2011-2020
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2179

1755

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

Anul
2018

Anul
2019

Anul
2020

Datele privind populația comunei Șoarș prezentată în cuprinsul Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2026
sunt preluate de pe website-urile http://www.recensamantromania.ro/ și statistici.insse.ro
4

61

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2026 – Comuna Șoarș

Din datele prezentate se constată faptul că populația comunei se înscrie pe un trend ușor
ascendent, determinat de mișcarea sa naturală și migratorie.
În ceea ce privește repartiția pe sexe a populației comunei, populația de sex masculin este
majoritară, ceea ce rezultă din tabelul și graficul de mai jos:
Tabelul nr. 3 – Structura populației pe sexe în perioada 2011-2020

Sex

Masculin

Feminin

2011

905

850

2012

1058

1027

2013

1073

1029

2014

1080

1029

2015

1082

1031

2016

1108

1045

2017

1119

1056

2018

1123

1060

2019

1123

1063

2020

1123

1056

Graficul nr. 2 – Structura populației pe sexe în perioada 2011-2020
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Conform recensământului efectuat în 2011, repartiția populației pe satele componente ale
comunei Șoarș era următoarea:
Tabelul nr. 4 – Repartiția populației pe satele componente

Nr.
crt.
1.

Șoarș

Număr
locuitori
513

2.

Bărcuț

352

3.

Felmer

442

4.

Rodbav

270

5.

Seliștat

178

Număr total locuitori comună

1755

Sat component

Graficul nr. 3 – Repartiția populației pe satele componente – RPL 2011

Structura populației pe localitățile componente
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La momentul actual, populația stabilă pe grupe de vârstă și sexe se prezintă astfel:
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Tabelul nr. 5 – Structura populației pe vârste și sexe - 2020

Număr locuitori
M
F

Grupa de
vârstă

Grupa de
vârstă

Număr locuitori
M
F

Sub 5 ani

85

77

45-49 ani

72

77

5-9 ani

76

71

50-54 ani

73

77

10-14 ani

84

67

55-59 ani

66

45

15-19 ani

66

59

60-64 ani

58

49

20-24 ani

89

70

65-69 ani

37

44

25-29 ani

73

77

70-74 ani

21

31

30-34 ani

102

93

75-79 ani

13

26

35-39 ani

85

68

80-84 ani

15

24

40-44 ani

88

58

Peste 85 ani

20

43

Graficul nr. 4 – Structura populației pe vârste și sexe - 2020

Populația comunei pe grupe de vârstă și sexe - anul 2020
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Conform datelor comunicate de Direcția Județeană de Statistică Brașov5, durata medie de viață a
populației județului se prezintă astfel:

5

Sursa: https://brasov.insse.ro/
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Tabelul nr. 6 – Durata medie de viață a populației județului în perioada 2011-2019
Anul

Ambele sexe

Masculin

Feminin

2011

75,78

72,25

79,29

2012

76,10

72,56

79,60

2013

76,29

72,86

79,71

2014

76,57

73,39

79,67

2015

76,56

73,21

79,87

2016

76,93

73,59

80,20

2017

76,94

73,78

80,02

2018

77,01

73,68

80,30

2019

77,40

74,24

80,49

Tabelul nr. 7 – Structura populației în funcție de etnie - 2011
Etnie

Români

Maghiari

Romi

Germani

Populație

1444

40

173

38

Informație
nedisponibilă
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Graficul nr. 5 – Structura populației în funcție de etnie - 2011

Structura populației comunei Șoarș în funcție de etnie
Români

Maghiari

Romi

Germani

Informație nedisponibilă

2%

2%

10%

4%

82%
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Din punct de vedere etnic, majoritatea locuitorilor este reprezentată de români (circa 82,28%),
existând minorități de romi (9,86%), maghiari (2,28%) și germani (2,17%). Pentru circa 3,42 % din
populație, apartenența etnică nu este cunoscută.
Saşii sunt pe cale de dispariţie
În acest moment, în Şoarş mai există doar 22 de saşi. Un număr mic faţă de cei 804 de dinainte
de al doilea război mondial. Au plecat destui atunci, dar cei mai mulţi au plecat imediat după
Revoluţia din 1989. Majoritatea caselor lor, trainice, pentru că au fost construite cu grijă, stau
falnice, parcă neatinse de trecerea timpului. N-au rezistat însă toate… Unele sunt doar ruine, semn
că totuşi au trecut câteva decenii de când nimeni nu le-a mai călcat pragul.
Fii rătăcitori…
Există însă şi excepţii: câţiva saşi, care au emigrat de peste 15 ani în Germania, s-au întors acum
în satul natal, îşi renovează vechile case părinteşti şi chiar plănuiesc să-şi petreacă aici ultima parte
din viaţă. Este şi cazul lui Gunther Krempels, un sas născut şi crescut în Şoarş. Acesta îşi renovează
casa părintească încă din anul 1999 şi vrea ca atunci când va fi gata să arate exact ca acum 100 de
ani. Însă confortul va fi unul de tip occidental. Vrea să facă în curte o fântână cu cumpănă, însă deja
a terminat sistemul modern de canalizare al locuinţei. Munca pe care a început-o este grea şi
durează, însă omul nu se grăbeşte: mai are timp până la pensie. Singurul lucru la care a renunţat este
muntele, pasiunea sa de o viaţă: de acum încolo, încă vreo câteva concedii, va veni în România
pentru a termina casa din Şoarş.
Din datele înregistrate la recensământul din 2011 a rezultat că majoritatea locuitorilor
sunt ortodocși (90,88%), dar există și minorități de adventiști de ziua a șaptea (1,25%), luterani de
confesiune augustană (1,03%) și evanghelici-luterani (1,03%). Pentru 3,42% din populație, nu este
cunoscută apartenența confesională.
Referitor la studiile absolvite, se poate remarca faptul că, din totalul populației stabile de 10 ani
și peste:
▪

69% este absolventă a învățământului primar și gimnazial;

▪

6% a absolvit învățământul profesional și de ucenici;

▪

14% - învățământul liceal;

▪

1% - învățământul postliceal și de maiștri;

▪

2% - învățământul superior;

▪

8% - fără școală absolvită.
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În anul 2011 au fost înregistrate 50 de persoane analfabete, din care 29 de sex femeiesc.
Tabelul nr. 8 – Nivelul de educație al populației - 2011
Învățământ Postliceal
superior
și de
maiștri
Populație
30
12
Nivel

Liceal

204

Profesional
Inferior
și de
(gimnazial)
ucenici
90
705

Primar

317

Fără
școală
absolvită
125

Graficul nr. 6 – Nivelul de educație al populației – 2011

În continuare prezentăm situația privind mișcarea naturală a populației comunei Șoarș în
perioada 2011-2020, evidențiind sporul natural.
Sporul natural este un indicator demografic dependent de natalitate și mortalitate, care se
calculează pe baza diferenței dintre rata de natalitate și rata de mortalitate generală într-o anumită
perioadă de timp, sau diferența dintre numărul născuților vii și cel al deceselor în rândul unei
populații determinate într-o perioadă de timp.
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Tabelul nr. 9 – Mișcarea naturală a populației comunei Șoarș

Categorie
Născuți vii
Decedați
Spor natural

2011
27
23
4

2012
26
30
-4

2013
35
26
9

2014
19
24
-5

2015
43
32
11

2016
33
25
8

2017
38
23
15

2018
29
27
2

2019
25
26
-1

2020
26
27
-1

Sporul natural la nivelul comunei Șoarș este fluctuant în ultimii 10 ani, înregistrându-se valori
mai degrabă pozitive, numărul născuților vii fiind mai mare decât cel al persoanelor decedate.
La recensământul din anul 2011, în comuna Șoarș s-a înregistrat un număr de 651 gospodării
ale populației, numărul mediu de persoane pe o gospodărie a populației fiind de 2,60. Totodată, s-au
înregistrat 871 clădiri cu locuințe.
Tabelul nr. 10 – Locuințele și suprafața locuibilă în comuna Șoarș6

2011

Locuințe
existente
936

Suprafața locuibilă – m2
arie desfășurată
40.340

2012

936

40.340

2013

936

40.340

2014

936

40.340

2015

938

40.494

2016

939

40.548

2017

942

40.776

2018

942

40.776

2019

942

40.776

2020

942

40.776

Având în vedere faptul că în comuna Șoarș nu există o rețea de distribuție a gazelor naturale,
energia termică atât în gospodării cât și în instituțiile publice, se obține cu ajutorul combustibilului
solid.

6

Sursă date: website statistici.insse.ro
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Tabelul nr. 11 – Dotarea și dependințele locuințelor la recensământul din anul 20117
Din totalul de 936 locuințe convenționale:

Număr

Procent

-

cu bucătărie în locuință

679

72,5%

-

cu baie în locuință

183

19,6%

-

cu alimentare cu apă

174

18,6%

-

cu instalație electrică

873

93,3%

-

cu instalație de canalizare

161

17,2%

-

cu încălzire centrală

19

2%

La nivel de țară8, în ultimii ani se constată o ușoară creștere a migrației interne din mediul urban
spre mediul rural:
Tabelul nr. 12 – Migrația internă din mediul urban spre mediul rural la nivel național

Număr populație care
migrează din mediul
urban în mediul rural
Rata migrației interne
urban-rural

2017

2018

2019

109.403

109.155

113.785

11,3

11,3

11,8

O imagine a procesului de migrare în perioada 2011-2020 la nivelul comunei Șoarș o putem
desprinde urmărind datele prezentate în tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 13 – Mișcarea migratorie a populației comunei Șoarș

Categorie
Stabiliri de
reședința
Plecări cu
reședința

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

13

8

6

11

12

57

16

20

25

47

15

13

9

23

16

12

20

14

10

22

Sursă date: recensamantromania.ro/
Datele sunt extrase din Breviarul
https://insse.ro/cms/ro/tags/romania-cifre
7
8

statistic

al
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Stabiliri cu
domiciliul
Plecări cu
domiciliul
Emigranți
definitivi
Imigranți
definitivi

36

63

39

51

59

47

40

47

29

36

46

45

38

42

31

36

47

47

39

38

1

3

2

1

0

1

0

2
1

1

5

În perspectivă, evoluţia populaţiei trebuie proiectată ţinând seama de mai mulţi factori decisivi
în stabilirea nivelului de evoluţie.
O serie de factori de „atractivitate” sporită pentru creşterea economică - agricultura, mica
industrie, turismul, serviciile, etc. - vor juca un rol însemnat în echilibrarea structurilor demoeconomice.
Potenţialul de dezvoltare economică a comunei va atrage în perspectivă un număr de locuitori
cu o uşoară tendinţă de creştere, datorită migraţiei de la oraş spre mediul rural, datorită apropierii
comunei de municipiul Făgăraș, a creșterii numărului de gospodării, precum și datorită
oportunităţilor privind dezvoltarea mediului de afaceri cu activităţi locale.

3. ANALIZA SITUAȚIEI SOCIO-ECONOMICE

3.1.Economia
Economia comunei Șoarș are un pronunțat caracter agricol, bazându-se pe cultura mare și
creșterea animalelor.
3.1.1. Agricultura
Agricultura cunoaște un mare grad de diversificare, principalele culturi fiind: cerealele (în
special, grâu, ovăz, secară), legumele, plantele tehnice (sfecla de zahăr) și plantele furajare (trifoi,
lucernă, sfeclă furajeră). Principalele animale care se cresc sunt: ovinele, taurinele și porcinele.
Satul Bărcuț este cunoscut ca zonă apicolă și pentru creșterea oilor.
După anul 1991, prin aplicarea prevederilor Legii nr. 18/1991, întreaga suprafață agricolă și
întregul efectiv de animale existent la cele 3 unități CAP, a trecut în proprietatea cetățenilor
comunei.
Agricultura fiind principala ocupație a locuitorilor comunei, nu este totuși suficient de
dezvoltată, nici ca nivel de producție, nici ca dotare cu utilaje agricole, forța de muncă fiind foarte
îmbătrânită.
70

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2026 – Comuna Șoarș

Îmbătrânirea populației rurale, reducerea mecanizării și chimizării, duc spre accentuarea
procesului involutiv prin care trece agricultura comunei.
Apreciem că agricultura comunei este una de subzistență și semisubzistență. Producția rezultată
din surplusul din gospodării și din activitatea fermierilor se predau către procesatorii de lapte și
către procesatorii specializați în valorificarea cărnii.
3.1.2. Turismul
Analizând activitatea economică a comunei, nu putem să nu amintim de potențialul turistic al
acesteia. Înconjurată de o natură cu o diversitate impresionantă, localitatea amintește de peisajele
medievale, rar întâlnite în Europa. Crestele împădurite, pășunile și fânețele ce se întind pe terasele și
pe dealurile line, terenurile cultivate aproape de oameni și de sat, întorc parcă timpul până în Evul
Mediu. Cu o istorie mai veche de 800 de ani, Șoarșul s-a dezvoltat în jurul bisericii fortificate și
respectă tipicul arhitectural al satelor săsești din Transilvania, cu case solide din piatră sau
cărămidă, ce păstrează toate elementele specifice arhitecturii saxone, frumos ordonate de jurîmprejurul bisericii.
După anul 1990, comuna Șoarș s-a înfrățit cu localitatea La Louviere din Belgia, stabilindu-se o
rețea turistică în care sunt incluse și alte comune din alte județe. Satul Șoarș a fost inclus în ghidul
oficial Cele mai frumoase sate din România.
Nu doar peisajul frumos și armonios este punctul de maximă atracție la Șoarș, ci și Biserica
fortificată, ridicată cândva în secolul al XV-lea, frumoasă și impozantă, străjuind satul cu casele lui
vreme de secole. În apropierea Șoarșului pot fi vizitate Cetatea țărănească de la Rotbav, dar
și Bisericile fortificate de la Bărcuț și Felmer.
Satul Rodbav este cunoscut pentru stațiunea balneoclimaterică Băile Rodbav, iar satul Seliștat
pentru Biserica Evanghelică Fortificată. În satul Felmer s-au făcut importante descoperiri
arheologice.
Există pensiuni agroturistice la Șoarș și la Bărcuț. La Casa de vacanță ZiaZian din Bărcuț există
o mini-grădină zoologică, unde pot fi văzute: o cămilă, lame, ponei, căprrioare, iepuri, păuni, etc.
Tot aici se organizează pentru turiști plimbări cu cămila, ponei, cai.
Prin Biserica Evanghelică, în Bărcuț se organizează tabăra „Universitatea Copiilor” pentru copii
cu vârste între 9 și 13 ani.

3.1.3. Operatori economici
Dintre operatorii9 economici cu cifră de afaceri semnificativă din comuna Șoarș menționăm:

9

Sursă informații: https://termene.ro/; https://www.topfirme.com/; https://www.listafirme.ro/
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Tabelul nr. 14 – Operatorii economici din comuna Șoarș

Nr.
crt.

Denumire

Cod CAEN

Cifră de
afaceri 2020
lei
586.834

Profit
2020
lei
694.650

Nr. mediu
angajați

1.

REC D.V.D.
LOGISTIC SRL

4941 – Transporturi rutiere
de mărfuri

2.

MILOVIN SRL

145 – Creșterea ovinelor și
caprinelor

406.316

151.584

1

3.

PITPAN FRESH
SRL

1071 – Fabricarea pâinii,
fabricarea prăjiturilor și a
produselor proaspete de
patiserie

356.692

-92.307

5

4.

AGROFOR ORV
SRL

150 – Activități în ferme
mixte (cultura vegetală
combinată cu creșterea
animalelor)

249.722

17.181

1

5.

HÎRTIBACIU
IMPEX SRL

5630 – Baruri și alte
activități de servire a
băuturilor

233.066

23.734

1

6.

1 OFF ADV SRL

5911 – Activități de
producție cinematografică,
video și de programe de
televiziune

155.633

-109.637

1

7.

WIEDEHOPF SRL

5520 – Facilități de cazare
pentru vacanțe și perioade
de scurtă durată

140.954

22.277

2

8.

MILUCVI
SRL

TOUR 4939 – Alte transporturi
terestre de călători n.c.a.

117.402

-97.147

2

9.

PITAGROFLORIS
SRL

150 – Activități în ferme
mixte (cultura vegetală
combinată cu creșterea
animalelor)

116.160

142.118

3

10.

MOLNAR EDIL
SRL

4120 – Lucrări de
construcții a clădirilor
rezidențiale și
nerezidențiale

106.452

51.679

1
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3.2. Educația
Rețeaua școlară a comunei Șoarș pentru anul școlar 2021-2022 este următoarea:
Tabelul nr. 15 – Rețeaua școlară din comuna Șoarș, an școlar 2021-2022
Denumirea unității școlare

Nr.crt.
1.

Școala Gimnazială Șoarș

Forma
juridică
PJ*

2.

Școala Gimnazială Bărcuț

AR**

3.

Școala Primară Felmer

AR

4.

Grădinița cu program normal Șoarș

AR

5.

Grădinița cu program normal Bărcuț

AR

6.

Grădinița cu program normal Felmer

AR

7.

Grădinița cu program normal Rodbav

AR

8.

Grădinița cu program normal Seliștat

AR

*PJ = personalitate juridică; **AR = arondată

3.3. Cultura
În cele 5 sate componente ale comunei funcționează câte un cămin cultural.
Centrul pentru Tineret Bărcuț
Fondat de către Biserica Evanghelică C.A Făgăraş în 2012, Centrul pentru Tineret Bărcuț este
cunoscut la nivel regional, precum şi la nivel naţional pentru activităţile sale culturale şi de
agrement, predominant în limba germană. Situat într-un frumos peisaj, Centrul pentru Tineret a avut
în anii trecuţi ca şi concept pedagogia aproape de natură şi ofertele diferenţiate cum ar fi: taberele
de cor, teatru, şi artă. Toate acestea au avut un foarte mare succes. Centrul pentru Tineret din Bărcut
oferă cazare, săli pentru seminarii, sală de cultură cu scenă.
Terenul întins din jurul bisericii fortificate găzduieşte locul de joacă al copiilor şi oferă foarte
mult loc de joacă în aer liber.
Orășelul copiilor
Copiii își construiesc propriul oraș cu propria monedă. Ei își aleg diferite meserii. Prin prisma
caracterului real al acestei lumi de joacă, participanții adună experiență pentru lumea adulților.
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Mulţumită iniţierii şi susţinerii prin Fundaţia culturală a Germanilor dunăreni a Landului BadenWürttemberg în colaborare cu Institutul de relaţii internaţionale Stuttgart, cu Casa Estului German
din München şi cu alte instituţii, orăşelul copiilor Danubius şi-a putut deschide porţile în vara anului
2012 în Bărcuț, lângă Făgăraş pentru 90 de copii vorbitori de limbă germană cu vârste între 9 şi 12
ani din Serbia, Croaţia şi România precum şi pentru 40 de colaboratori şi îngrijitori.
În 2016 au fost deja 360 de copii (două tabere în limba germană, una în limba română) care au
fost cazaţi în casele Centrului pentru tineret din Bărcuț şi Seligstadt şi care au şi-au luat în posesie
orăşelul Danubius de pe terenul fostei şcoli germane şi a Bisericii evanghelice din Bărcuț şi l-au
umplut de viaţă.

Foto nr. 2-5 – Orășelul Copiilor din Bărcuț10

10

Sursă foto: http://www.kinderspielstadt.ro/ro/oraselul-copiilor/
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În fiecare din satele comunei există monumente istorice de artă religioasă - bisericile
evanghelice și cele ortodoxe.
Biserica fortificată Felmer
Existența

primei

biserici

din

Felmer

este

menționată documentar din anul 1494, dar părți ale
construcției de factură romanică datează din secolul al
XIII-lea, construcția bisericii începând în 1250.
În sec. XV biserica este transformată în biserică
fortificată (Kirchenkastell), prin ridicarea unei incinte
fortificate din ziduri de protecție, prevăzute cu două
bastioane.
Ultima lucrare importantă de renovare a avut loc în 1909, când a fost ridicată și școala adiacentă
incintei.
Biserica fortificată Bărcuț
Biserica evanghelică fortificată Bărcuț a fost ridicată în secolele XIVXV. A fost reconstruită ulterior din temelii la mijlocul secolului XIX.
Biserica evanghelică din Bărcuț este cunoscută prin îmbinarea
elementelor în stil baroc, precum altarul sau amvonul, cu cele neoclasice
din perioada reconstrucției.

Biserica fortificată Șoarș
Biserica actuală cu hramul Sf. lacob apare în două indulgente papale la 1449 și 1466. În anii
1506 și 1507 Biserica beneficiază de următoarele
lucrări: arcul de pe latura nordică a parterului
turnului este închis și ultimul nivel primește o
galerie de paiantă, iar deasupra bisericii se ridică
un nou nivel care deservea gurile de turnare. În
aceeași perioadă s-a ridicat incinta fortificată cu
șase turnuri și drum de strajă perimetral.
Alte lucrări de întreținere se vor efectua la cetate în anii 1727 și 1772.

75

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2026 – Comuna Șoarș

Biserica fortificată Seliștat
Prima atestare istorică a localității Seliștat este datată din anul 1206. „Selgestat” sau „Felix
locus” se numără printre primele așezări ale sașilor din Transilvania.
Biserica nu a fost niciodată „doar” un locaș de
săvârșire a liturghiei, ci și cetate de apărare, azil, iar
astăzi face parte din centrul cultural pentru tineret.
Biserica a fost clădită între anii 1300 și 1350, la
început fără turn. După atacuri nimicitoare ale armatei
turcești, biserica a fost fortificată de către sași la
sfârșitul secolului al 15-lea. Deasupra corului a fost
construit un turn în trei etaje, corpul bisericii fiind
etajat.
În urma exodului sașilor din ultimele decenii, biserica, casa parohială și școala s-au aflat mult
timp în paragină. La inițiativa părintelui dr. Johannes Klein au fost luate începând cu anul 1997
măsuri de salvare a bisericii: acoperișul a fost schimbat, au fost instalate noi streșini și orga a fost
renovată. Datorită entuziasmului multor voluntari au putut fi renovate și casa parohială și școala.

Biserica fortificată Rodbav
Biserica din Rodbav cu hramul Sf. Mihail a fost construită în prima jumătate a secolului XIII.
Spre sfârșitul secolului XV sau începutul celui de-al XVI-lea biserica trece printr-un proces de
fortificare.
Un puternic incendiu va afecta ansamblul în 1740, după această dată construindu-se bolta cu
penetrații a bisericii.
Între 1965 și 1973 se consolidează turnul-clopotniță, se redeschide portalul de vest și se execută
lucrări de reparații la bolta bisericii.
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Șoarș
Credincioșii ortodocși din zonă au reușit să își clădească mai întâi o biserică din lemn, după
posibilitățile lor modeste, care a fost înlocuită de una nouă în prima jumătate a secolului XIX,
aproximativ în anul 1840. Alături de biserică, la aproximativ 6 metri distanță, se află casa parohială
a cărei clădire datează, conform actelor aflate în arhiva parohiei, din anul 1908.
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Agenda culturală
Dintre evenimentele culturale care au loc în comuna Șoarș menționăm:
•

Balurile organizate în satele Șoarș, Bărcuț și Felmer;

•

Cetele de feciori

Se formează în seara de Sfântul Nicolae, iar activitatea lor se desfășoară până la Sfântul Ioan.
Principalele sarcini sunt organizarea jocurilor și petrecerilor tineretului, colindatul de Crăciun și
îndeplinirea diferitelor ritualuri și ceremonii.
O ceată este formată dintr-un vătaf mare, un vătaf mic, stegarul, care poartă steagul, colcer, care
are în grijă alimentele, crâșmar sau cârciumar, care răspunde de băutură, un casier care
administrează banii. Cei aleși să intre în ceată sunt cei mai de seamă feciori din sat.
După Crăciun, cetașii cheamă localnicii la baluri care au avut loc la căminele culturale din sate.
•

Însurățeii, eveniment specific satelor Bărcuț și Seliștar

„Foşnicul“ sau „Balul Însuraţilor“ este obiceiul popular care încheie seria sărbătorilor de iarnă.
Acesta este de fapt o petrecere a întregii localităţi la care merg doar cuplurile căsătorite, îmbrăcate
obligatoriu în costume populare. Sătenii duc cu ei mâncare şi băutură, pe care o împart între ei,
danseazã şi se distrează până la ziuă. Foşnicul este organizat în jurul zilei de 24 ianuarie şi
simbolizează bucuria unirii lui Cuza.

3.4. Sănătatea
Infrastructura de sănătate a comunei Șoarș este reprezentată de un dispensar medical în satul
Șoarș și o farmacie.

3.5. Piața muncii
Populaţia activă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care furnizează forţa
de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii în timpul perioadei de referinţă,
incluzând populaţia ocupată şi şomerii. Încadrarea populaţiei pe categorii, după participarea la
activitatea economică, se face conform principiului priorităţii ocupării faţă de şomaj şi a şomajului
faţă de inactivitate.
Prezentăm mai jos numărul mediu de salariați din comuna Șoarș în perioada 2011-2020.
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Tabelul nr. 16 – Forța de muncă11

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

64

66

67

65

68

78

81

95

96

78

Numărul
mediu de
salariați

Conform datelor oficiale12, la nivelul județului Brașov, la data de referință 31.08.2021, rata
șomajului era de 2,5 %.
Rata şomajului reprezintă ponderea şomerilor în populaţia activă.
În cele de mai jos prezentăm situația șomerilor din comuna Șoarș în perioada august 2020 –
august 2021.
Tabelul nr. 17 – Situația șomerilor din comuna Șoarș în perioada 08.2020 – 08.2021

08.20

09.20

10.20

11.20

12.20

01.21

02.21

03.21

04.21

05.21

06.21

07.21

08.21

T

173

179

184

187

177

179

183

189

180

187

186

180

172

M

96

100

102

104

100

101

101

103

97

101

100

99

96

F

77

79

82

83

77

78

82

86

83

86

86

81

76
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12

Sursă date: https://brasov.insse.ro/
Sursă date: https://brasov.insse.ro/
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CAPITOLUL IV:

DIAGNOZA SOCIALĂ

Pentru realizarea diagnozei sociale s-a pornit de la analiza prevederilor legislative, a
recomandărilor strategiilor naționale cu referire la întreaga problematică socială, a strategiei
existente la nivelul județului și al comunei.
A fost evaluată capacitatea furnizării serviciilor sociale în acord cu politicile, standardele și
legislația în domeniu care guvernează activitatea Compartimentului asistență socială din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Șoarș.
S-au avut în vedere:
•

domeniul de competenţă al serviciului de interes public local;

•

funcţiile şi atribuţiile acestuia în asigurarea de către autoritatea administraţiei publice locale;
a implementării politicilor sociale;

•

etapele de parcurs în realizarea atribuţiilor;

•

structura orientativă de personal şi principalele atribuţii ale personalului.

A fost evaluată capacitatea organizatorică și de personal a instituției, corelată cu standardele în
domeniu și cu numărul beneficiarilor deserviți.
Scopul demersurilor de evaluare a problematicii sociale existente în comuna Șoarș este acela al
incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile prin servicii de calitate.
Conform art. 6, lit. cc) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, procesul de incluziune socială
reprezintă ansamblul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale,
ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, sănătăţii, informării - comunicării, mobilităţii,
securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale şi asigurării participării active
a persoanelor, la toate aspectele economice, sociale, culturale şi politice ale societăţii.
Instrumentele utilizate în realizarea diagnozei sociale: colectare date din surse administrative și
statistice, extragerea de date relevante din documentele programatice la nivel județean/local, date
oficiale - Recensământul populației și al locuințelor 2011, analiza documentelor cu relevanță în
domeniu, întâlniri de lucru, formulare-tip de culegere a datelor, conform Metodologiei de culegere
și analiză în mod unitar a datelor privind infrastructura și serviciile sociale existente și necesare.
Surse:
✓ Evidențele AAPL;
✓ Website http://primariasoars.ro/;
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✓ Website brașov.insse.ro
✓ Recensământul populației și al locuințelor 2011;
✓ Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate;
✓ Atlasul statistico-descriptiv al localităților județului Brașov;
✓ Consiliul Județean Brașov;
✓ DGASPC Brașov;
✓ AJPIS Brașov;
✓ AJOFM Brașov;
✓ Ghidul primăriilor.

4.1. Analiza capacității instituționale de furnizare beneficii și servicii sociale
Conform Legii nr. 292/2011, Statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, îşi
asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative privind
beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale. Tot în acest act normativ, se prevede faptul că
pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în
nevoie socială, autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii privind organizarea,
administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale.
Prin urmare, autoritățile administrației publice locale au atribuții atât în domeniul administrării
şi acordării beneficiilor de asistenţă socială, cât și în domeniul organizării, administrării şi acordării
serviciilor sociale.
În acest sens, prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoarș nr. 43/2020 s-a actualizat
organigrama aparatului de specialitate al Primarului Comunei Șoarș, care cuprinde Compartimentul
asistență socială, subordonat Secretarului general al Comunei.
Compartimentul asistență socială
Pentru Compartimentul asistență socială este prevăzut un post de funcționar public (inspector,
clasa I, grad profesional superior).
Compartimentul de asistență socială deține certificat de acreditare seria AF nr. 002567, eliberat
la 7.12.2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în
domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, fiind autorizat să acorde
servicii sociale pe perioadă nedeterminată.
Prin cererea nr. 3589/22.09.2021, Comuna Șoarș a înaintat cerere de acreditare ca furnizor de
servicii sociale pentru serviciile sociale pe care intenționează să le înființeze în următorii 3 ani:
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Servicii asistență comunitară, cod 8899 CZ-PN-V, în acord cu prevederile Ordinului ministrului
muncii și justiției sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor
care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în
dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat
și cantinele sociale – Anexa nr. 7.
Conform Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de
personal, cu modificările și completările ulterioare, Compartimentul de asistenţă socială este
structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor
sociale, înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului, cu
scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi
aflate în nevoie socială.
Atribuţiile Compartimentului în domeniul beneficiilor de asistenţă socială sunt următoarele:
a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă
socială;
b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea
lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială;
c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform
procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte
documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;
d)

întocmeşte

dispoziţii

de

acordare/respingere

sau,

după

caz,

de

modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le
prezintă primarului pentru aprobare;
e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt
îndreptăţiţi, potrivit legii;
f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele
îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;
g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de
excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi, în
funcţie de situaţiile constatate, propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
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h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate;
i) participă la elaborarea şi fundamentarea propunerii de buget pentru finanţarea beneficiilor de
asistenţă socială;
j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Tabelul nr. 18 – Beneficiile de asistență socială acordate în perioada 2019-2021

Beneficii de asistență socială

2019

2020

2021

Ajutor social (VMG) - dosare

168

165

161

Alocație susținere familie (ASF) - dosare

120

121

120

Ajutor încălzirea locuinței (AI) - cereri

184

182

194

Ajutoare de urgență acordate de la bugetul local

3

4

2

POAD

-

623

633

Indemnizație creșterea copilului - cereri

7

7

5

Alocație de stat pentru copii - cereri

19

24

27

Tichete sociale pentru grădiniță

315

288

252

Carduri pentru masa caldă

-

35

39

Alte categorii: lemn contr.

3

5

-

Premii 50 de ani căsătorie

2

-

-

Atribuţiile Compartimentului în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor
sociale sunt următoarele:
a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale
identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o
perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o propune spre aprobare consiliului local şi răspunde
de aplicarea acesteia;
b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din
bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local, care cuprind date detaliate
privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse
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pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi
sursele de finanţare;
c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de
marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat
situaţiile de risc de excluziune socială;
e) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
f) propune primarului, în condiţiile legii, încheierea contractelor de parteneriat public-public şi
public-privat pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale;
g) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
h) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii
publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă
socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Protecției Sociale, la solicitarea
acestuia;
i) monitorizează şi evaluează serviciile sociale;
j) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul
serviciilor sociale;
k) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu
planul anual de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;
l) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind
drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
m) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu
dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege,
fiind responsabil de calitatea serviciilor prestate;
n) încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali;
evaluează şi monitorizează activitatea acestora în condiţiile legii;
o) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit
prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de
atribuire, potrivit legii;
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p) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în
vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;
q) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor
categorii de beneficiari;
r) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr.
78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;
s) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor
sociale, Compartimentul are următoarele obligaţii principale:
a) asigurarea informării comunităţii;
b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei locale
şi a planului anual de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;
c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel
judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii
sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi
evaluare a serviciilor sociale;
d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai
furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale
şi a planului anual de acţiune;
e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia
instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în
monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament
abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/
structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii, precum şi acordarea de sprijin în realizarea
vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii.
Obligaţia de informare a comunității se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie
sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afişare la sediul instituţiei a informaţiilor privind:
a) activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în
format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate etc.;
b) informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale,
acordate de furnizori publici ori privaţi;
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c) informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente
deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.
În administrarea şi acordarea serviciilor sociale, Compartimentul realizează următoarele:
a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru serviciile
sociale ale autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă;
b) primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare,
de reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privaţi de
servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;
c) evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea
identificării familiilor şi persoanelor aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat
situaţiile de risc de excluziune socială;
d) elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie care cuprind măsuri de
asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana
are dreptul;
e) realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de servicii
comunitare;
f) acordă servicii de asistenţă comunitară în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de
Compartiment în planul de acţiune;
g) recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la
serviciile sociale;
h) acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine licenţa de
funcţionare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, a standardelor minime de calitate şi a standardelor de cost.
Serviciile sociale acordate de Compartiment având drept scop exclusiv prevenirea şi
combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială sunt adresate persoanelor şi familiilor fără
venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum
şi persoanelor private de libertate şi pot fi următoarele:
a) servicii de consiliere şi informare, servicii de inserţie/reinserţie socială, servicii de reabilitare
şi altele asemenea, pentru familiile şi persoanele singure, fără venituri sau cu venituri reduse;
b) servicii sociale adecvate copiilor străzii, persoanelor vârstnice singure sau fără copii şi
persoanelor cu dizabilităţi care trăiesc în stradă: adăposturi de urgenţă pe timp de iarnă, echipe
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mobile de intervenţie în stradă sau servicii de tip ambulanţă socială, adăposturi de noapte, centre
rezidenţiale cu găzduire pe perioadă determinată;
c) centre multifuncţionale care asigură condiţii de locuit şi de gospodărire pe perioadă
determinată pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului;
d) cantine sociale pentru persoanele fără venituri sau cu venituri reduse;
e) servicii sociale în sistem integrat cu alte măsuri de protecţie prevăzute de legislaţia specială,
acordate victimelor traficului de persoane pentru facilitarea reintegrării/reinserţiei sociale a
acestora: centre de zi care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoţional şi social în
scopul reabilitării şi reintegrării sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de
asistenţă socială, suport emoţional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare
profesională, reinserţie socială etc.;
f) consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului
penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta îşi va avea domiciliul
sau reşedinţa după eliberare, precum şi servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o
măsură privativă de libertate în vederea susţinerii reinserţiei sociale a acesteia.
Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate prevenirii şi combaterii violenţei
domestice pot fi: centre de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei domestice, centre de
recuperare pentru victimele violenţei domestice, locuinţe protejate, centre de consiliere pentru
prevenirea şi combaterea violenţei domestice, centre pentru servicii de informare şi sensibilizare a
populaţiei şi centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea şi reinserţia socială a acestora, prin
asigurarea unor măsuri de educaţie, consiliere şi mediere familială, precum şi centre destinate
agresorilor.
Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor cu dizabilităţi pot fi:
a) cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor cu dizabilităţi, precum şi
centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuţiilor stabilite prin legile speciale;
b) servicii de asistenţă şi suport.
Complementar acordării serviciilor prevăzute în domeniul protecţiei persoanei cu dizabilităţi,
Compartimentul:
a) monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativteritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi
sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;
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b) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru
persoanele adulte cu dizabilităţi;
c) creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor
individuale ale persoanelor cu handicap;
d) iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare
sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
e) asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;
f) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor;
g) asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra
serviciilor disponibile pe plan local;
h) implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia
acesteia;
i) asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a
asistenţilor personali;
j) încurajează şi susţine activităţile de voluntariat;
k) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din
acest domeniu.
Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor vârstnice pot fi următoarele:
a) servicii de îngrijire personală acordate cu prioritate la domiciliu sau în centre rezidenţiale
pentru persoanele vârstnice dependente singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea;
b) servicii de consiliere, de acompaniere, precum şi servicii destinate amenajării sau adaptării
locuinţei, în funcţie de natura şi gradul de afectare a autonomiei funcţionale.
Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate protecţiei şi promovării drepturilor
copilului sunt cele de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cele menite să îi
sprijine pe aceştia în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere
familială, organizate în condiţiile legii.
Complementar acordării serviciilor prevăzute în domeniul protecţiei copilului, Compartimentul:
a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi
modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi
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informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii
şi protecției sociale;
b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii de asistenţă
socială pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi acordă
aceste servicii şi/sau beneficii de asistenţă socială, în condiţiile legii;
e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi
obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
f) asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de
alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a comportamentului
delincvent;
g) vizitează periodic la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii de
asistenţă socială şi urmăreşte modul de utilizare a prestaţiilor, precum şi familiile care au în
îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie
specială, în condiţiile legii;
i) urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită
drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de
protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;
j) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul
protecţiei copilului şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;
k) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de
tutelă referitoare la prestarea de către părinţii apţi de muncă a acţiunilor sau lucrărilor de interes
local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială.

Între UAT Comuna Șoarș și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu Agenția
Națională pentru Plăți și Inspecție Socială s-a încheiat Protocolul de colaborare, anexă la
Hotărârea Consiliului local nr. 125/27.11.2020, având ca obiect asigurarea colaborării
interinstituționale necesare în vederea consolidării capacității serviciului public de asistență socială
de a iniția, coordona și implementa măsuri de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare
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și excludere socială prin utilizarea de resurse umane adecvate contribuind astfel la consolidarea
rețelei de asistență socială prin furnizarea de servicii adaptate nevoilor populației UAT Comuna
Șoarș, în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei
și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924, finanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
– Obiectivele specifice 4.5, 4.6, 4.10, implementat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în
calitate de lider de parteneriat și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială – Partener.

Asistenții personali
În cadrul Primăriei Comunei Șoarș sunt încadrați cu contract individual de muncă 16 asistenți
personali ai persoanelor cu handicap.
Pe perioada îngrijirii şi protecţiei persoanei cu handicap grav, conform contractului individual
de muncă, asistentul personal are următoarele drepturi:
a) salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice;
b) program de lucru care să nu depăşească în medie 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână;
c) concediu anual de odihnă, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului încadrat în
instituţii publice;
d) transport urban gratuit, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 448/2006;
e) transport interurban, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 448/2006.
Pe perioada absenţei temporare a asistentului personal, UAT Comuna Șoarș are obligaţia de a
asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal.
În situaţia în care UAT Comuna Șoarș nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal,
persoanei cu handicap grav i se acordă indemnizaţia prevăzută la art. 43 alin. (1) din Legea nr.
448/2006 sau găzduirea într-un centru de tip respiro.
La acest moment, la nivelul UAT Comuna Șoarș există 5 persoane cu handicap grav pentru care
se acordă indemnizații.
Asistentul personal are următoarele obligaţii principale:
a) să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator;
b) să semneze un angajament, ca act adiţional la contractul individual de muncă, prin care îşi
asumă răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav,
respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
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c) să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în
contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu handicap
grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
d) să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze
fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
e) să comunice DGASPC Brașov, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice
modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii
de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.
Cheltuielile cu asistența socială suportate în ultimii 3 ani au fost următoarele:
Tabelul nr. 19 – Cheltuielile cu asistența socială

2019

2020

2021*

Asistenți personali persoane cu
handicap
Indemnizații
persoane
cu
handicap
Ajutoare de urgență

219,09

261,93

295,46

122,27

115,44

69,92

7,50

5,81

3,00

încălzirea

55,73

58,00

1,54

Ajutoare
locuinței

pentru

*până la 30.06.2021
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4.2.Analiza SWOT
Eﬁciența unui sistem este inﬂuențată în mare măsură de capacitatea acesteia de a înțelege și de a
se adapta la mediul ambiant, iar eﬁciența managementului presupune planiﬁcare, organizare,
control, proceduri de lucru și o legislație adecvată.
Analiza SWOT este cea mai importantă tehnică managerială pentru înțelegerea poziției
strategice a unei organizații. Scopul acesteia este de a recomanda strategiile care asigură cea mai
bună aliniere între mediul intern și extern: alegerea strategiei corecte, încât să ﬁe adaptate punctele
tari la oportunități, să reducă la minimum riscurile și să elimine punctele slabe.
SWOT - prezentare:
S - Strenght/ punctele tari ale organizației – deﬁnesc valorile pozitive și condiționările interne
care pot constitui surse pentru succesul organizației în atingerea obiectivului managerial
W - Weaknesses/ punctele slabe sau zonele de vulnerabilitate – elemente ce pot împiedica
atingerea obiectivelor
O - Opportunities/ oportunitățile sau căile prin care pot ﬁ inﬂuențate interesele organizației
T – Threats – amenințări la adresa creșterii organizației respective, aspecte negative ce apar din
supra-exploatarea resurselor organizației, ori limitările care sunt impuse organizației din partea unui
mediu extern aﬂat în schimbare
În cadrul analizei SWOT se va ține seama de faptul că:
•

punctele tari și punctele slabe sunt concepte „statice”, bazate pe parametrii descriptivi ai unei
zone, într-o perioadă determinată de timp. Ele reprezintă ceea ce există.

•

oportunitățile și amenințările au în vedere viitorul, și se referă la alegerile pe care le au de făcut
persoanele implicate în procesul de planificare. Ele reprezintă ceea ce va fi.
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ANALIZA SWOT – UAT COMUNA ȘOARȘ, JUDEȚUL BRAȘOV

PUNCTE TARI
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪

PUNCTE SLABE

Management performant al UAT;
Protocol de colaborare încheiat cu Ministerul
Muncii și Protecției Sociale și cu Agenția
Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, în
cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului
de asistență socială și combaterea sărăciei și
a excluziunii sociale”, cod SMIS 126924;
Buna organizare a serviciilor furnizate de
Compartimentul asistență socială;
Proceduri de lucru clare şi coerente pentru
buna desfăşurare a activităţii
Compartimentului asistență socială;
Asistenţi personali pentru persoanele
încadrate în grad de handicap bine instruiţi;
Acordarea de servicii de îngrijire la
domiciliu pentru persoanele vârstnice de
către Fundația Creștină Diakonia;
Funcționarea eficientă a serviciilor de
educație și culturale la nivelul comunei –
implementare Proiect integrat socio-cultural
pentru dezvoltarea serviciilor sociale și
revitalizarea tradițiilor culturale prin:
schimbare parțială a destinației etajului
căminului cultural Rodbav în vederea
înființării serviciului social pentru copii și
tineri tip „after school” și a Centrului
Cultural al Comunei Șoarș;
Rețeaua școlară accesibilă tuturor copiilor
din comună, fiind asigurate următoarele
niveluri de învățământ: preșcolar, primar,
gimnazial;
Poziționarea geografică a comunei în
apropiere de municipiul Făgăraș (15 km),
ceea ce constituie un avantaj din punct de
vedere economic și social;
Accesul comunei la căi de transport rutier;
Potențialul turistic al zonei, care determină o
evoluție pozitivă din punct de vedere
economic, dar și social, cultural etc.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
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Inexistența unei strategii de dezvoltare a
serviciilor sociale și a planului anual de
acțiune;
Personal
insuficient
în
cadrul
Compartimentului asistență socială;
Lipsa resurselor financiare necesare pentru
trimiterea la cursuri de formare și
perfecționare profesională a salariaților;
Neefectuarea de studii profesionale pentru
monitorizarea şi analiza nevoilor reale ale
comunităţii;
Inexistența personalului medical specializat
la nivelul comunei;
Inexistența unui mediator sanitar, a unui
asistent medical comunitar, care să asigure
servicii medicale și sociale în comunitățile
defavorizate, conform prevederilor legale;
La nivelul comunei nu este constituită echipă
mobilă de intervenție în cazurile de violență
domestică.
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OPORTUNITĂȚI
▪

▪

▪
▪
▪

AMENINȚĂRI

Accesarea
programelor
cu
finanţare
europeană
şi/sau
naţională
destinate
reabilitării şi extinderii clădirilor, respectiv
dotării cu echipamente a unităţilor de
învățământ, medicale, sociale, culturale etc.;
Existența programelor și fondurilor naționale
și europene accesibile pentru grupuri
dezavantajate: programe sociale, programe
de incluziune, programe educative, programe
de mică infrastructură;
Implementarea Programului operațional
pentru ajutorarea persoanelor defavorizate;
Existența la nivelul județului de modele de
bună practică în furnizarea de servicii
sociale;
Promovarea voluntariatului.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Instabilitatea legislativă
Politici neadecvate nevoilor reale
Creşterea nevoilor sociale care poate
conduce la supraîncărcarea personalului
Nivelul de trai redus poate duce la creșterea
morbidității în mediul rural
Creșterea disparităților socio-economice,
având în vedere lipsa măsurilor de integrare
a grupurilor vulnerabile
Concentrarea specialiştilor, ca număr şi timp
de lucru, în unităţile medicale din mediul
urban şi dezechilibrarea sistemului public de
sănătate
Migrația populației active la oraș sau chiar în
străinătate

4.3. Tipuri de situații de dificultate, vulnerabilitate, dependență sau risc social
Conform Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015 – 2020,
principalele grupuri vulnerabile din România sunt următoarele:
1. Persoane sărace

Copii săraci, mai ales aceia care trăiesc în familii cu mulți copii sau în
familii monoparentale
Persoane sărace angajate, mai ales muncitori subcalificați (în principal
din mediul rural); lucrători pe cont propriu atât în agricultură, cât și în
alte domenii
Tineri șomeri și NEET (persoane care nu sunt angajate și nu sunt înscrise
în sistemul de învățământ sau de formare profesională)
Persoane cu vârste între 50 și 64 de ani care nu sunt încadrate profesional
și care sunt excluse din programele de asistență socială
Persoane vârstnice sărace, mai ales cele care locuiesc cu membri ai
familiei aflați în întreținere și persoane vârstnice singure
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2. Copii și tineri lipsiți de

Copii abandonați în unități medicale

îngrijire și sprijin parental

Copii care trăiesc în centre de plasament mari sau de calitate slabă
Tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului
Copii și tineri care trăiesc pe stradă
Copii cu părinți care lucrează în străinătate, mai ales aceia cu amândoi
părinții în străinătate și cei care se confruntă cu separarea pe termen lung
de părinții lor
Copii lipsiți de libertate
Mame adolescente

3. Persoane vârstnice

Persoane vârstnice care locuiesc singure și/sau sunt dependente și/sau

singure sau dependente

care au nevoi complexe de îngrijire

4. Romi

Copii și adulți de etnie romă cu risc de a fi excluși din familii fără a avea
un venit sustenabil

5. Persoane cu dizabilități

Copii și adulți cu dizabilități, inclusiv persoane invalide și cu o
concentrare pe persoanele cu nevoi complexe

6. Alte grupuri vulnerabile

Persoane care suferă de dependență de alcool, droguri și alte substanțe
toxice
Persoane lipsite de libertate sau aflate sub control judiciar
Persoane aflate în evidențele serviciilor de probațiune, față de care au
fost dispuse măsuri sau sancțiuni neprivative de libertate (persoanele față
de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării
pedepsei sub supraveghere, liberarea condiționată - în cazul în care restul
rămas neexecutat din pedeapsă este de 2 ani sau mai mare și persoanele
față de care s-a dispus executarea pedepsei amenzii prin prestarea de
muncă în folosul comunității)
Minori aflați în evidențele serviciilor de probațiune (minorii sancționați
cu o măsură educativă neprivativă de libertate, față de care s-a dispus
înlocuirea măsurii educative privative de liberate sau eliberarea din
detenție)
Persoane fără domiciliu
Victime ale violenței domestice
Victime ale traficului de ființe umane
Refugiați și imigranți
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Analizând Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate, constatăm că UAT Comuna Șoarș apare în lista
localităților rurale cu zone marginalizate din județul Brașov, în satul Felmer fiind peste 20%
populație rromă, conform recensământului populației din anul 2011. Satele Rodbav și Seliștat apar
ca având sub 20% populație rromă.
La nivelul comunei Șoarș au fost identificate ca grupuri vulnerabile următoarele:
A. Copii și familii aflate în dificultate
La nivelul UAT Șoarș există copii în următoarele categorii de risc:
•

copii în familii monoparentale;

•

copii separați sau în risc de separare de părinți;

•

copii cu părinți plecați la muncă în străinătate;

•

copii încadrați în grad de handicap, îngrijiți în familie;

•

copii încadrați în grad de handicap, îngrijiți în centre rezidențiale;

•

copii în situație de abandon școlar;

•

tineri în dificultate.
Prezentăm în cele de mai jos situația copiilor/familiilor aflați/aflate în situație de risc social în

ultimii 3 ani:
Tabelul nr. 20 – Grupuri vulnerabile identificate – Copii și familii în situație de risc social

Grup vulnerabil
identificat
copii în familii
monoparentale
copii separați sau în
risc de separare de
părinți
copii cu părinți plecați
la muncă în străinătate
copii încadrați în grad
de handicap, îngrijiți în
familie
copii încadrați în grad
de handicap, îngrijiți în
centre rezidențiale
copii în situație de
abandon școlar
tineri în dificultate

2019

2020

2021

78

72

75

-

-

2

3

2

11

4

4

4

2

2

2

4

4

2

-

-

1
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Familii aflate în risc de
marginalizare

25

33

30

Problemele sociale ale copiilor și familiilor aflate în dificultate sunt:
➢ lipsa locuinței corespunzătoare;
➢ resurse financiare insuficiente și dificultăți în gestionarea lor;
➢ dificultăți în găsirea unui loc de muncă;
➢ familii cu climat social defavorabil;
➢ abandonul școlar;
➢ situații de risc de părăsire timpurie a școlii;
➢ probleme de sănătate;
➢ dificultăți în obținerea unor drepturi.
Servicii și prestații ce pot fi asigurate: informare și consiliere, ajutor social, alocație pentru
susținerea familiei, alocație de stat, indemnizație pentru creșterea copilului, stimulent de inserție,
asistent personal al persoanei cu handicap grav, indemnizația de handicap.

B. Persoane vârstnice
Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:
➢ sănătatea precară;
➢ venituri mici în raport cu necesitățile;
➢ izolare, singurătate;
➢ capacitatea scăzută de autogospodărire;
➢ absența suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent;
➢ nevoi spirituale;
➢ lipsa locuinței.
Servicii și prestații ce pot fi asigurate: servicii de informare și consiliere, prestații sociale: ajutor
social, ajutor de urgență, ajutor pentru încălzire, ajutoare materiale.
La nivelul UAT Șoarș se află în evidență o singură persoană vârstnică îngrijită la domiciliu (anul
2021). Totodată, se constată că nu există persoane vârstnice în centre private/publice, pentru care
administrația publică locală să achite cheltuieli de întreținere.
Servicii sociale de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice sunt furnizate de Fundația
Creștină Diakonia.
Există de asemenea centre rezidențiale publice sau private (azile de bătrâni) în Făgăraș și
Victoria.
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C. Persoane cu dizabilități
În evidențele AAPL se regăsește următoarea situație a persoanelor cu dizabilități în ultimii 3 ani:
Tabelul nr. 21 – Grupuri vulnerabile identificate – Persoane cu dizabilități

Persoane cu
dizabilități încadrate
în grad:
Grav
din care copii
Accentuat
din care copii
Mediu
din care copii
Total
din care copii

2019

2020

2021

18
3
27
1
1
50
4

20
3
27
1
1
52
4

23
3
30
1
1
58
4

Problemele sociale ale persoanelor cu dizabilități:
➢ accesibilitatea, inclusiv în propria locuință;
➢ lipsa locurilor de muncă protejate;
➢ lipsa profesioniștilor în servicii specializate;
➢ atitudinea discriminatorie a societății;
➢ situația materială precară;
➢ absența suportului pentru familia care are în întreținere persoana cu handicap;
➢ lipsa centrelor rezidențiale de zi, specializate pe tipuri de handicap.
Servicii și prestații ce pot fi asigurate: servicii de informare și consiliere, asistenți personali
pentru îngrijirea la domiciliu a persoanelor cu handicap grav (sunt 16 asistenți personali în prezent),
indemnizație pentru persoane cu handicap grav, ajutor social, ajutor de urgență, ajutor pentru
încălzire.

4.4. Analiza serviciilor sociale furnizate de UAT
Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde
nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii
situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării
incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.
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Pornind de la nevoile fiecărei persoane, serviciile sociale pot avea o adresabilitate mai largă, la
nivel de grup sau comunitate.
Pentru realizarea unor acţiuni sociale coerente, unitare şi eficiente în beneficiul persoanei,
serviciile sociale se pot organiza şi acorda în sistem integrat cu serviciile de ocupare, de sănătate,
de educaţie, precum şi cu alte servicii sociale de interes general, după caz.
Clasificarea serviciilor sociale are la bază următoarele criterii:
a) scopul serviciului: servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale
persoanei, servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de inserţie/reinserţie
socială etc.
b) categoriile de beneficiari cărora li se adresează: servicii sociale destinate copilului şi/sau
familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, victimelor violenţei în familie,
persoanelor fără adăpost, persoanelor cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool,
droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de
persoane, persoanelor private de libertate, persoanelor sancţionate cu măsură educativă sau
pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune,
persoanelor cu afecţiuni psihice, persoanelor din comunităţi izolate, şomerilor de lungă
durată, precum şi servicii sociale de suport pentru aparţinătorii beneficiarilor.
c) regimul de asistare, respectiv regimul rezidenţial sau nerezidenţial: serviciile sociale se
clasifică în:
• servicii cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidenţiale, locuinţe
protejate, internate de tip social, adăposturi de noapte etc.;
• servicii fără cazare: centre de zi, centre şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu, cantine
sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanţa socială etc.
d) locul de acordare: la domiciliul beneficiarului; în centre de zi; în centre rezidenţiale; în
internate de tip social; la domiciliul persoanei care acordă serviciul; în comunitate.
e) regimul juridic al furnizorului de servicii sociale: structuri publice sau private.
f) regimul de acordare: în regim normal şi regim special:
• servicii acordate în regim de accesare, contractare şi documentare uzuale;
• servicii acordate în regim special cu eligibilitate şi accesibilitate extinsă, care vizează
măsurile preventive care se oferă în regim de birocraţie redusă şi un set de servicii sociale,
care vor fi accesate de beneficiari doar în condiţiile păstrării anonimatului, respectiv de
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persoane dependente de droguri, alcool, prostituate, victimele violenţei în familie etc.
Serviciile acordate în regim special pot fi furnizate fără a încheia contract cu beneficiarii.

4.4.1. Analiza serviciilor sociale furnizate de UAT
Compartimentul de asistență socială deține certificat de acreditare seria AF nr. 002567, eliberat
la 7.12.2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în
domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, fiind autorizat să acorde
servicii sociale pe perioadă nedeterminată.
Prin cererea nr. 3589/22.09.2021, Comuna Șoarș a înaintat cerere de acreditare ca furnizor de
servicii sociale pentru serviciile sociale pe care intenționează să le înființeze în următorii 3 ani:
Servicii asistență comunitară, cod 8899 CZ-PN-V, în acord cu prevederile Ordinului ministrului
muncii și justiției sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor
care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în
dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat
și cantinele sociale – Anexa nr. 7.
Comuna Șoarș asigură la acest moment servicii sociale de asistență la domiciliu a persoanelor
cu handicap grav, fiind încadrați cu contract individual de muncă 16 asistenți personali. Se acordă
un număr de 5 indemnizații pentru persoanele cu handicap.
Totodată, la nivelul UAT Șoarș s-a aflat în implementare Proiectul integrat socio-cultural
pentru dezvoltarea serviciilor sociale și revitalizarea tradițiilor culturale prin: Schimbarea
parțială a destinației etajului Căminului cultural Rodbav în vederea înființării serviciului
social pentru copii și tineri tip “after school” și a Centrului Cultural al Comunei Șoarș.
Activitatea Centrului se desfășoară într-un imobil în regim P+E, parterul fiind destinat
activităților culturale. În spațiul de la etaj funcționează activități aferente componentei sociale, de
tip after school.
Descrierea obiectivelor proiectului:
Obiective sociale
Obiectivul general al proiectului este:
➢ dezvoltarea serviciilor sociale pentru populația rurală și acordarea de servicii sociale alternative
pentru copii și tineri din localitatea Rodbav, comuna Șoarș.
Obiectivele specifice:
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➢ crearea și organizarea Centrului social pentru copii și tineri tip „after-school” pentru asigurarea
de servicii sociale individualizate nevoilor specifice copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între
6 și 18 ani;
➢ creșterea nivelului pregătirii școlare prin crearea condițiilor de învățare și a ajutorului din partea
unei persoane cu experiență, elemente care le lipsesc acasă;
➢ reducerea abandonului școlar la copii de vârstă școlară datorat condițiilor precare de învățare și
de pregătire a lecțiilor de la domiciliu;
➢ implicarea comunității în problemele sociale și creșterea capacității comunității de a face față
problemelor sociale.

Obiective culturale
Obiectivul general:
➢ promovarea valorilor culturale și revitalizarea tradițiilor culturale ale zonei.
Obiectivele specifice:
➢ cunoașterea tradițiilor culturale de către tineri prin transmiterea obiceiurilor de la persoanele în
vârstă la tineri și învățarea de către tineri a tradițiilor specifice (dansuri, cântece populare,
tradiții și obiceiuri) pentru asigurarea păstrării nealterate a acestora.
Acțiuni și activități propuse în cadrul Componentei sociale
În cadrul Centrului social pentru copii și tineri tip „after-school” se vor desfășura următoarele
activități:
➢ pregătirea lecțiilor pentru școală;
➢ deprinderea activității de lectură suplimentară pentru îmbunătățirea nivelului cultural;
➢ activități de inițiere în utilizarea calculatoarelor;
➢ activități de învățare prin utilizarea softurilor educaționale interactive de calculator pentru
învățare prin joc;
➢ activități realizate de copil împreună cu alți copii cu scopul creșterii stimei de sine a copilului;
aceste activități în care micuțului îi este permis să participe în mod egal, cu ceea ce poate și știe
el, în care este lăsat să își exprime creativitatea sau spontaneitatea și rezultatul este valorizat ca
atare, deoarece în marea lor majoritate acești copii sau tineri nu își cunosc adevăratele
posibilități, de cele mai multe ori ei subestimându-se;
➢ activități de recreere și educație prin joc;
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Supravegherea copiilor și tinerilor cuprinși în programul after-school va fi asigurat de un
asistent social cu pregătire superioară, care va avea competența necesară pentru lucrul cu copii și
tineri.
În urma activităților desfășurate de beneficiarii acestui program social se face o verificare
zilnică a progresului copilului/tânărului în pregătirea școlară, informație care li se comunică
părinților alături de un set de recomandări.
Pentru apropierea copiilor de activitatea desfășurată în cadrul acestui serviciu social se vor
acorda ajutoare materiale, cadouri la momente aniversare provenite din donații și sponsorizări.
Deoarece acțiunile propuse sunt deosebit de multe și de diverse, se propune promovarea
activității centrului prin presă și pe internet, pentru stimularea voluntariatului și filantropiei.

4.4.2. Furnizori publici și privați de servicii sociale
Furnizorii de servicii sociale sunt persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat.
Furnizori publici de servicii sociale pot fi:
a) structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi
autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş,
municipiu şi sectoare ale municipiului Bucureşti;
b) autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau
coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru
anumite categorii de beneficiari;
c) unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel
comunitar, servicii sociale integrate.
Furnizori privaţi de servicii sociale pot fi:
a) organizaţiile neguvernamentale, respectiv asociaţiile şi fundaţiile;
b) cultele recunoscute de lege;
c) persoanele fizice autorizate în condiţiile legii;
d) filialele şi sucursalele asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
e) operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în
condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a
celor prevăzute la art. 83.
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Pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul României, furnizorii de servicii sociale, indiferent
de forma lor juridică, trebuie acreditaţi în condiţiile legii.
Unul din furnizorii privați de servicii sociale este Societatea de binefacere Diakonia Făgăraș, o
organizație nonguvernamentală și nonprofit care funcţionează din 1995 și care asigură protecție,
găzduire, îngrijire, activități de recuperare și reintegrare socială pentru persoane cu nevoi speciale
(persoane cu handicap, persoane vârstnice, ș.a.) din Făgăraș și județul Brașov.
Îngrijirea, stimularea, dezvoltarea, protejarea și recuperarea sunt principalele scopuri ale
organizației, întregul efort fiind concentrat pentru dobândirea unui grad mai mare de autonomie al
persoanelor cu nevoi speciale.
În Comuna Șoarș se află Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități, amenajat de Diakonia
Făgăraș în fosta casă parohială a bisericii evanghelice din localitate. Scopul acestui centru este de a
ajuta persoanele cu dizabilităţi şi familiile lor nevoiaşe.
Un alt serviciu social furnizat de Diakonia Făgăraș este Unitatea de îngrijire la domiciliu
pentru persoane vârstnice „Bunici de suflet”, care are ca scop oferirea de sprijin și suport în
vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru
prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și creșterii
calității vieții.
Principalele activități de îngrijire personală la domiciliu destinate persoanelor vârstnice sunt
următoarele:
- activități de bază ale vieții de zi cu zi: igienă corporală (toaletă generală, intimă, specială),
îmbrăcat/dezbrăcat (posibilitatea de a se îmbrăca, dezbrăca, de a avea un aspect îngrijit), igiena
eliminărilor (continența), hrănire și hidratare: prepararea și servirea mesei (încălzit, pasat),
prepararea și servirea mesei gătite; transfer și mobilizare (trecere de la o poziție la alta, ridicatașezat, așezat-culcat, etc); deplasare în interior (deplasarea în interiorul locuinței, cu sau fără baston,
cadru etc); comunicare (conversație, citit presă);
- activități instrumentale: prepararea hranei sau livrarea hranei: livrarea la domiciliu, gătit, ajutor
la gătit; efectuarea de cumpărături; activități de menaj: igienizarea locuinței/dezinfectare, măturat,
ordonat, șters praf, spălat pe jos, spălat haine, curățenie generală a locuinței, spălat vase; însoțirea în
mijloacele de transport; facilitarea deplasării în exterior: însoțirea la plimbări/vizite, însoțirea pentru
rezolvarea problemelor administrative; companie; activități de administrare și gestionare: plată
facturi, efectuarea de cumpărături; respectarea tratamentului medical (dozarea tratamentului
medicamentos conform prescripției medicale, supravegherea respectării tratamentului); activități
pentru timpul liber;
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- servicii de îngrijire social-medicală de natura serviciilor conexe: masaj, gimnastică de
recuperare;
- consiliere familială;
- integrare socială și participare;
- informare;
- evaluare.
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CAPITOLUL V:

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE

5.1.Misiunea
Misiunea administrației publice locale a UAT Comuna Șoarș este de a fi permanent în slujba
nevoilor comunității locale pentru a le rezolva în mod legal, transparent, competent și eficient prin
furnizarea serviciilor de înaltă calitate, asigurând astfel îmbunătățirea calității vieții cetățenilor
comunei Șoarș, județul Brașov.

5.2.Viziunea
Viziunea administrației publice locale a UAT Comuna Șoarș este de a dezvolta o comunitate
multiculturală, incluzivă și solidară, cu o mare capacitate de evaluare, intervenție și prevenție a
situațiilor de vulnerabilitate socială.
5.3.Valori şi principii generale
La baza strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a UAT Comuna Șoarș stau următoarele
valori și principii generale:
Solidaritatea socială: întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile
care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de
dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie
Subsidiaritatea: în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile
sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul
Universalitatea: fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţii legale
Respectarea demnităţii umane: fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi
deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi
protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic
Abordarea individuală: măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei particulare de
viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de urgenţă
care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare
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socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de
susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului
Parteneriatul: autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private,
organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii
comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru
asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile
Participarea beneficiarilor: beneficiarii participă la formularea şi implementarea politicilor
cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social şi se implică
activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare
desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile
Transparenţa: se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice
locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare
a deciziilor
Nediscriminarea: persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie
socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie,
categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală
cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată
Eficacitatea: utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate
pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat
Eficienţa: utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport costbeneficiu
Respectarea dreptului la autodeterminare: fiecare persoană are dreptul de a face propriile
alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă drepturile sau
interesele legitime ale celorlalţi
Activizarea: măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul
integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial
Caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială: pentru aceeaşi nevoie sau
situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip
Proximitatea: serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea
accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă
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Complementaritatea şi abordarea integrată: pentru asigurarea întregului potenţial de
funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, serviciile
sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă largă de
măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc.
Concurenţa şi competitivitatea: furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să se
preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de tratament egal pe
piaţa serviciilor sociale
Egalitatea de şanse: beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la
oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială
Confidenţialitatea: pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la păstrarea
confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de
dificultate în care se află
Echitatea: toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleaşi
tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale
Focalizarea: beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor mai
vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora
Dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii: beneficiarul sau reprezentantul legal al
acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi

5.4.Obiectivul strategic general
Înființarea și dezvoltarea unui sistem realist și eficient de servicii sociale la nivelul UAT
Comuna Șoarș, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creșterea
calității vieții, tratament egal, nediscriminare și dreptul la o viață demnă pentru toți locuitorii
comunei.

5.5.Obiective specifice
Obiectiv specific 1
Înființarea și implementarea unui sistem armonizat, integrat și performant de servicii sociale, bazate
pe nevoile beneficiarilor
Obiectiv specific 2
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Îmbunătățirea calității serviciilor medicale și facilitarea accesului la servicii medicale de calitate,
inclusiv pentru membrii comunităților defavorizate
Obiectiv specific 3
Modernizarea și profesionalizarea sistemului de asistență socială de la nivelul CAS prin dezvoltarea
capacității instituționale, în scopul eficientizării activităților din domeniul social de la nivel local

5.6.Activități strategice prioritare

5.6.1. Obiectiv specific 1
Înființarea și implementarea unui sistem armonizat, integrat și performant de servicii sociale, bazate
pe nevoile beneficiarilor

Prioritate: Dezvoltarea serviciilor sociale locale
Măsuri:
1. Susținerea programelor de incluziune socială, combaterea sărăciei și a oricăror forme de
discriminare, prin măsuri de integrare pe piața muncii și acces la locuințe, servicii sociale,
sănătate, educație și cultură a persoanelor/comunităților vulnerabile
2. Îmbunătățirea sistemului de servicii sociale pentru persoane vârstnice, copii, persoane cu
dizabilități, victime ale violenței domestice
3. Creșterea incluziunii rromilor
Proiectele de investiții ce urmează a fi implementate pentru îndeplinirea acestor obiective,
indicatorii, termenele de realizare și persoanele responsabile vor fi prezentate în Planul operațional
de implementare a Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale.

5.6.2. Obiectiv specific 2
Îmbunătățirea calității serviciilor medicale și facilitarea accesului la servicii medicale de calitate,
inclusiv pentru membrii comunităților defavorizate
Prioritate 1: Îmbunătățirea infrastructurii unităților medicale și a celor de protecție socială
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Măsuri:
1. Reabilitarea, modernizarea și extinderea/construirea clădirilor și spațiilor unităților medicale
și de protecție socială
Prioritate 2: Îmbunătățirea calității serviciilor medicale și facilitarea accesului la servicii medicale
de calitate
Măsuri:
1. Încurajarea acțiunilor ce vizează prevenirea îmbolnăvirii
2. Creșterea egalității de șanse privind accesul la servicii în domeniul sănătății

5.6.3. Obiectiv specific 3
Modernizarea și profesionalizarea sistemului de asistență socială de la nivelul CAS prin dezvoltarea
capacității instituționale, în scopul eficientizării activităților din domeniul social de la nivel local
Prioritate: Consolidarea managementului sistemului de asistență socială la nivelul administrației
publice locale
Măsuri:
1. Dotarea serviciului social cu tehnologie modernă de prelucrare a documentelor și a datelor
Modalitatea de realizare: achiziție publică
Buget estimativ: 5.000 – 10.000 lei, fără TVA
2. Îmbunătățirea comunicării cu beneficiarii sistemului de asistență socială, prin următoarele
activități:
▪

optimizare și completare website cu secvența de informații privind: conținutul obligatoriu al
dosarului ce trebuie întocmit pentru acordarea de beneficii de asistență socială sau pentru
furnizarea de servicii sociale, termenele de depunere, respectiv de soluționare a dosarelor,
modalitățile de plată (prin virament sau prin casieria instituției), modul de asigurare a
protecției datelor cu caracter personal, colectate și prelucrate conform Regulamentului (UE)
2016/679;

▪

crearea de pliante informative cuprinzând informațiile utile beneficiarilor;
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▪

punerea la dispoziție, prin intermediul website-ului, sau direct, la ghișeul CAS, a
formularelor-tipizate și a modelelor de cereri și declarații pe propria răspundere, care trebuie
completate și atașate la dosarele ce se întocmesc pentru obținerea de beneficii sau prestații
sociale;

▪

acordarea de asistență la completarea documentelor cerute de lege la dosar.

Modalități de realizare: intern, de către personalul CAS; achiziție de servicii optimizare și creare
conținut website.
Buget estimativ: cca 2.500 lei, fără TVA
3. Instruirea profesională a personalului CAS – funcționari publici și asistenți personali
Modalitatea de realizare: achiziție de servicii specializate de instruire, conform prevederilor
Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, optându-se pentru soluția cea mai eficientă din punct
de vedere financiar.
Buget estimativ: 10.000 lei, fără TVA
Instruirea profesională a personalului se poate realiza și intern sau prin intermediul DGASPC
Brașov, atunci când intervin modificări semnificative în legislația aferentă domeniului asistenței
sociale.
4. Îmbunătățirea accesului la mediul fizic și la mediul informațional și comunicațional:
a) accesibilizarea mediului informațional și comunicațional prin utilizarea de pictograme și
panouri moderne de informare a publicului.
Modalități de realizare: achiziție de lucrări de accesibilizare a mediului fizic/mediului
informațional și comunicațional
Buget estimativ: 5.000 lei, fără TVA

Responsabilități și termene de realizare

5.7.

Obiectiv
specific
1

Termen de
realizare

Activități/acțiuni/măsuri
Susținerea programelor de incluziune
socială, combaterea sărăciei și a oricăror
forme de discriminare, prin măsuri de
integrare pe piața muncii și acces la
locuințe, servicii sociale, sănătate,
educație și cultură a
persoanelor/comunităților vulnerabile
Îmbunătățirea sistemului de servicii
sociale pentru persoane vârstnice, copii,
persoane cu dizabilități, victime ale
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Responsabili

Permanent

Conducerea
instituției
CAS

Permanent

Conducerea
instituției
CAS
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violenței domestice
Creșterea incluziunii rromilor

2

3

Permanent

Reabilitarea, modernizarea și
extinderea/construirea clădirilor și
spațiilor unităților medicale și de
protecție socială
Încurajarea acțiunilor ce vizează
prevenirea îmbolnăvirii

De câte ori se
impune
Permanent

Creșterea egalității de șanse privind
accesul la servicii în domeniul sănătății

Permanent

Dotarea serviciului social

Permanent

Îmbunătățirea comunicării cu beneficiarii
sistemului de asistență socială
Instruirea profesională a personalului
CAS

Permanent

Îmbunătățirea accesului la mediul fizic și
la mediul informațional și comunicațional

Periodic, la
interval de 2 ani,
conform legii
31.12.2022

Conducerea
instituției
CAS
Conducerea
instituției
Conducerea
instituției
CAS
Personalul medical
Conducerea
instituției
CAS
Personalul medical
Conducerea
instituției
Secretar general
CAS
Conducerea
instituției
CAS
Conducerea
instituției
CAS

5.8.Surse de finanțare
Conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011, asistenţa socială se finanţează din fonduri alocate de
la bugetul de stat, de la bugetele locale, din donaţii, sponsorizări sau din alte contribuţii din partea
unor persoane fizice ori juridice, din ţară şi din străinătate, din contribuţii ale beneficiarilor, precum
şi din alte surse, cu respectarea legislaţiei în domeniu şi în limita resurselor financiare disponibile.
Serviciile sociale se finanţează din următoarele surse:
a) bugetul de stat;
b) bugetul local al judeţului;
c) bugetul local al comunei;
d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din
străinătate;
e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
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f) contribuţia persoanelor beneficiare;
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
De la bugetul de stat se alocă fonduri pentru:
a) finanţarea programelor de interes naţional, elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale,
precum şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor
sociale şi aprobate prin hotărâre a Guvernului;
b) finanţarea programelor de subvenţionare a furnizorilor privaţi de servicii sociale, derulate de
Ministerul Muncii și Protecției Sociale;
c) finanţarea înfiinţării unor instituţii de asistenţă socială-pilot;
d) finanţarea serviciilor sociale acordate prin structurile publice aflate în subordinea-coordonarea
autorităţilor administraţiei publice centrale;
e) finanţarea serviciilor sociale acordate de autorităţile administraţiei publice locale şi a altor
furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, în condiţiile legii;
f) finanţarea programelor de educaţie permanentă a personalului de specialitate şi a programelor de
cercetare din domeniul serviciilor sociale;
g) cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale, în condiţiile legii;
h) cofinanţarea serviciilor sociale, în baza memorandumurilor, protocoalelor, convenţiilor de
parteneriat, încheiate conform legii.
Alocarea fondurilor de la bugetul de stat destinate susţinerii funcţionării serviciilor sociale
organizate la nivelul UAT se realizează în baza fundamentărilor transmise de AAPL.
Fundamentarea sumelor solicitate de la bugetul de stat de către AAPL se realizează în baza
costurilor standard în vigoare pentru serviciile sociale administrate, contractate sau subvenţionate în
condiţiile legii, precum şi în baza estimării costurilor necesare funcţionării serviciilor nou-înfiinţate
în anul bugetar respectiv.
Din bugetul local al judeţului se alocă fonduri pentru:
a) finanţarea serviciilor sociale aflate în administrare proprie, contractate sau subvenţionate în
condiţiile legii, ori cofinanţate în baza contractelor de parteneriat;
b) finanţarea sau cofinanţarea înfiinţării, organizării şi funcţionării unor noi servicii sociale;
c) cofinanţarea serviciilor sociale care funcţionează în mediul rural şi în localităţi defavorizate, în
baza unor contracte de parteneriat încheiate bianual;
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d) finanţarea cheltuielilor de funcţionare a comisiilor de evaluare şi a serviciilor de evaluare
complexă, prevăzute de lege, până la intrarea în vigoare a noului sistem de evaluare prevăzut la art.
110 din Legea nr. 292/2011;
e) finanţarea sau, după caz, cofinanţarea în parteneriat cu AAPL a cheltuielilor necesare formării
continue a personalului cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale şi care activează la nivelul
judeţului respectiv;
f) finanţarea şi cofinanţarea în parteneriat cu AAPL a acţiunilor de sensibilizare a comunităţii
privind nevoile şi riscurile sociale de la nivelul judeţului;
g) cofinanţarea proiectelor susţinute din fonduri structurale şi alte fonduri internaţionale pentru
proiecte din domeniul serviciilor sociale;
h) finanţarea subvenţiilor destinate serviciilor sociale acordate de furnizorii privaţi;
i) alte finanţări sau cofinanţări prevăzute de lege.
Din bugetul local se alocă fonduri pentru:
a) finanţarea serviciilor sociale aflate în administrare proprie, contractate sau subvenţionate în
condiţiile legii, ori co-finanţate în baza contractelor de parteneriat;
b) finanţarea sau cofinanţarea înfiinţării, organizării şi funcţionării unor noi servicii sociale;
c) finanţarea sau, după caz, cofinanţarea în parteneriat cu consiliul judeţean a cheltuielilor necesare
formării continue a personalului cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale şi care activează la
nivelul comunităţii respective;
d) finanţarea şi cofinanţarea în parteneriat cu consiliul judeţean a acţiunilor de sensibilizare a
populaţiei privind nevoile şi riscurile sociale de la nivelul comunităţii;
e) cofinanţarea proiectelor susţinute din fonduri structurale şi alte fonduri internaţionale pentru
proiecte din domeniul serviciilor sociale;
f) alte finanţări sau cofinanţări prevăzute de lege.
AAPL are obligaţia să asigure sumele din bugetul propriu şi alte venituri extrabugetare, în
completarea celor alocate din bugetul de stat.
Pentru finanţarea serviciilor sociale se pot utiliza veniturile obţinute din sponsorizările şi donaţiile
în bani sau în natură, acordate de persoane fizice şi juridice, române şi străine, furnizorilor de
servicii.
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Serviciile sociale pot fi finanţate din fonduri internaţionale, stabilite prin memorandumurile sau
protocoalele de finanţare încheiate de statul român cu donatorii, precum şi din fondurile structurale
pentru proiectele selectate în cadrul programelor operaţionale regionale.
În funcţie de venituri, persoanele beneficiare contribuie la finanţarea acordării serviciilor sociale,
conform legii.
Asociaţiile şi fundaţiile, precum şi cultele recunoscute de lege, în calitate de furnizori privaţi de
servicii sociale, pot primi subvenţii alocate de la bugetul de stat şi de la bugetele judeţene, ca formă
de sprijin în vederea înfiinţării, dezvoltării, diversificării şi asigurării continuităţii serviciilor sociale
acordate de aceştia.
Sursele de finanțare pentru dezvoltarea serviciilor în domeniul asistenței sociale la nivelul UAT
Comuna Șoarș:
▪ Bugetul local
▪ Bugetul de stat
▪ Finanțare din surse externe
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5.9.Planul operațional pentru implementarea strategiei

PLAN OPERAȚIONAL PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE
COMUNA ȘOARȘ, JUDEȚUL BRAȘOV
2022-2026

Obiectivul strategic general
Înființarea și dezvoltarea unui sistem realist și eficient de servicii sociale la nivelul UAT Comuna Șoarș, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor
categoriilor vulnerabile, creșterea calității vieții, tratament egal, nediscriminare și dreptul la o viață demnă pentru toți locuitorii comunei.

Obiective specifice
Obiectiv specific 1
Înființarea și implementarea unui sistem armonizat, integrat și performant de servicii sociale, bazate pe nevoile beneficiarilor
Obiectiv specific 2
Îmbunătățirea calității serviciilor medicale și facilitarea accesului la servicii medicale de calitate, inclusiv pentru membrii comunităților defavorizate
Obiectiv specific 3
Modernizarea și profesionalizarea sistemului de asistență socială de la nivelul CAS prin dezvoltarea capacității instituționale, în scopul eficientizării
activităților din domeniul social de la nivel local
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Obiectiv specific 1
Înființarea și implementarea unui sistem armonizat, integrat și performant de servicii sociale, bazate pe nevoile beneficiarilor

Prioritate

Măsuri

1. Dezvoltarea
serviciilor sociale
locale

1. Susţinerea
programelor de
incluziune socială,
combaterea sărăciei
și a oricăror forme
de discriminare, prin
măsuri de integrare
pe piața muncii și
acces la locuințe,
servicii sociale,
sănătate, educație și
cultură a
persoanelor/
comunităților
vulnerabile

Proiecte
1. Asigurarea unei comunități
sănătoase și echilibrate prin
scăderea numărului de asistați
social din comunitate, prin
creșterea angajării și scăderea
presiunii asupra bugetului local
2. Construire de locuințe sociale
în comunitățile defavorizate

3. Alfabetizarea membrilor
comunităților devaforizate

4. Înscrierea tuturor membrilor
comunității pe lista unui medic
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Indicatori de Surse posibile
evaluare
de finanțare
Număr
Buget local
beneficiari
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite
Suprafețe
Buget local
înființate
Buget de stat
Număr și
Fonduri
valoare dotări europene
Număr
Alte surse
beneficiari
legal
constituite
Număr
Buget local
campanii
Buget de stat
Număr
Fonduri
beneficiari
europene
Alte surse
legal
constituite
Număr
Buget local
campanii
Buget de stat

Perioadă de
implementare
2022-2026

Responsabili
Consiliul local
Primar

2022-2026

Consiliul local
Primar

2022-2026

Consiliul local
Primar
Unități de
învățământ
ONG-uri
locale

2022-2026

Consiliul local
Primar
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2. Îmbunătățirea
sistemului de servicii
sociale pentru
persoane vârstnice,
copii, persoane cu
dizabilități, victime
ale violenței
domestice

de familie

Număr
beneficiari

5. Organizare de programe de
calificare și reconversie
profesională

Număr
campanii
Număr
beneficiari

6.Organizare de campanii de
conștientizare a populației
privind abandonul de copii,
abandonul școlar, metodele
contraceptive etc.

Număr
campanii
Număr
beneficiari

1. Proiect de voluntariat privind
asistarea copiilor cu părinți
plecați în străinătate

Număr
proiecte
Număr
beneficiari

2. Proiect de voluntariat pentru
îngrijirea vârstnicilor

Număr
campanii
Număr
beneficiari
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Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite

CAS

2022-2026

Consiliul local
Primar
AJOFM
ONG-uri
locale

2022-2026

Consiliul local
Primar
DGASPC
ONG-uri
locale

2022-2026

Consiliul local
Primar
ONG-uri
locale

2022-2026

Consiliul local
Primar
ONG-uri
locale
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3. Creșterea
incluziunii rromilor

1. Furnizarea de servicii
integrate pentru cetățenii români
de etnie romă:
1.1. Sprijin pentru obţinerea
documentelor de identitate;
1.2. Acces la educație inclusivă
de calitate;
1.3. Servicii de ocupare a
rromilor în concordanță cu
cerințele pieței;
1.4. Servicii pentru sănătate în
comunitatea de rromi;
1.5. Îmbunătăţirea condiţiilor de
locuit

Număr
beneficiari

Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite

2022-2026

Consiliul local
Primar
Furnizori
servicii sociale
AJOFM
ONG-uri
Personal
didactic
Personal
medical

2. Proiecte pentru integrarea
rromilor în societate

Număr
beneficiari

Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite

2022-2026

3. Servicii de consiliere a
persoanelor de etnie romă, în
special a femeilor şi tinerelor
rome, cu privire la modalităţi de
afirmare a drepturilor acestora și
de accesare a serviciilor publice

Număr
beneficiari

2022-2026

4. Programe de alfabetizare a
membrilor comunității rrome

Număr
beneficiari

Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri

Furnizori
servicii sociale
AJOFM
ONG-uri
Personal
didactic
Personal
medical
Consiliul local
Primar
Furnizori
servicii sociale
ONG-uri
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2022-2026

Consiliul local
Primar
Furnizori
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5. Reintegrare în sistemul de
Număr
învățământ pentru membrii
beneficiari
comunității rrome care au părăsit
timpuriu școala

6. Program „Școala după școală”
pentru persoanele de etnie rromă

Număr
beneficiari

7. Proiecte de reconversie pentru
calificare a persoanelor de etnie
romă în diverse meserii
practicate pe plan local

Număr
beneficiari

8. Dezvoltarea asociațiilor
meșteșugarilor în rândul
populației rrome și calificarea
acestei populații pentru
relansarea meseriilor
tradiționale, tradițiilor culturale
și evenimentelor culturale
tematice
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Număr
beneficiari
Număr
asociații
dezvoltate

europene
Alte surse
legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite

2022-2026

2022-2026

2022-2026

2022-2026

servicii sociale
ONG-uri
Personal
didactic
Consiliul local
Primar
Furnizori
servicii sociale
ONG-uri
Personal
didactic
Consiliul local
Primar
Furnizori
servicii sociale
ONG-uri
Personal
didactic
Consiliul local
Primar
AJOFM
Furnizori
servicii sociale
ONG-uri
Consiliul local
Primar
Furnizori
servicii sociale
ONG-uri
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9. Organizarea de activități care
promovează capacitatea de
organizare la nivel local a
romilor

Număr
beneficiari

10. Formarea personalului şi a
voluntarilor care lucrează cu
persoane de etnie romă

Număr
beneficiari
Număr
voluntari
formați

11. Campanii de creştere a
conştientizării pe
teme de abilitare adresate
persoanelor de etnie romă, în
special femeilor rome și tinerilor
romi cu niveluri scăzute de
conștientizare a drepturilor și de
participare în viața comunității
12. Organizarea de activități de
promovare a patrimoniului
cultural rom și a identității rome

Număr
beneficiari
Număr
campanii

13. Organizarea de activități și
schimburi de experiență pe teme
referitoare la incluziunea
rromilor
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Număr
beneficiari
Număr
activități

Număr
beneficiari
Număr
activități
organizate

Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite

2022-2026

Consiliul local
Primar
Furnizori
servicii sociale
ONG-uri

2022-2026

Consiliul local
Primar
AJOFM
Furnizori
servicii sociale
ONG-uri

2022-2026

Consiliul local
Primar
Furnizori
servicii sociale
ONG-uri

Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene

2022-2026

Consiliul local
Primar
Furnizori
servicii sociale
ONG-uri

2022-2026

Consiliul local
Primar
Furnizori
servicii sociale
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organizate

Alte surse
legal
constituite

ONG-uri

Obiectiv specific 2
Îmbunătățirea calității serviciilor medicale și facilitarea accesului la servicii medicale de calitate, inclusiv pentru membrii comunităților defavorizate

Prioritate
1. Îmbunătățirea
infrastructurii
unităţilor medicale
şi a celor de
protecţie socială

2. Îmbunătăţirea
calităţii serviciilor
medicale şi
facilitarea

Măsuri

Proiecte

1. Reabilitarea,
1.Reabilitare, modernizare și
modernizarea și
dotare dispensar medical
extinderea/
construirea
clădirilor și spațiilor
unităților medicale
şi de protecţie
socială
2.Înființare afterschool

1. Încurajarea
acţiunilor ce
vizează prevenirea
îmbolnăvirii

1.Campanii de informare și
sănătate publică

Indicatori de
evaluare
Suprafețe
reabilitate/
modernizate
Număr și
valoare dotări
Număr
beneficiari
Suprafețe
amenajate
Număr și
valoare dotări
Număr
beneficiari
Număr
campanii
Număr
beneficiari
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Surse posibile
de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene

Perioadă de
implementare
2022-2026

Responsabili
Consiliul local
Primar

2022-2026

Consiliul local
Primar

2022-2026

Consiliul local
Primar
DSP
ONG-uri
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accesului la
servicii medicale
de calitate
2. Campanii de analize și
investigații medicale gratuite

Număr
campanii
Număr
beneficiari

3. Educație sanitară în școli

Număr
campanii
Număr
beneficiari

4. Educație sanitară în
comunitățile de rromi

Număr
campanii
Număr
beneficiari

5. Distribuire produse de igienă
în rândul populației defavorizate

Număr
campanii
Număr
beneficiari
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Alte surse
legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite

locale

2022-2026

Consiliul local
Primar
Furnizori de
servicii
medicale

2022-2026

Consiliul local
Primar
Unități de
învățământ
ONG-uri
locale

2022-2026

Consiliul local
Primar
Unități de
învățământ
ONG-uri
locale

2022-2026

Consiliul local
Primar
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2. Creșterea
egalității de șanse
privind accesul la
servicii în domeniul
sănătății

1. Înscrierea tuturor membrilor
comunității la medicul de familie

Număr
campanii
Număr
beneficiari

2. Organizare de campanii de
analize și investigații medicale
gratuite

Număr
campanii
Număr
beneficiari

3. Constituirea unei structuri de
asistență medicală comunitară la
nivelul UAT

Număr
asistenți
comunitari
Număr
beneficiari
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Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite

2022-2026

Consiliul local
Primar

2022-2026

Consiliul local
Primar
Furnizori de
servicii
medicale

2022-2026

Consiliul local
Primar
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Obiectiv specific 3
Modernizarea și profesionalizarea sistemului de asistență socială de la nivelul CAS prin dezvoltarea capacității instituționale, în scopul eficientizării activităților
din domeniul social de la nivel local

Prioritate
1. Consolidarea
managementului
sistemului de
asistență socială la
nivelul
administrației
publice locale

Măsuri

Proiecte

1.Dotarea
serviciului social

1. Dotarea cu tehnică și mijloace
de lucru performante a structurii
de asistență socială din cadrul
UAT

2.Îmbunătățirea
comunicării cu
beneficiarii
sistemului de
asistență socială

1. Optimizare și completare
website cu informațiile necesare
depunerii și soluționării
dosarelor pentru obținerea de
beneficii și/sau servicii sociale
2. Acordarea de asistență la
completarea cererilor și
declarațiilor prevăzute de lege

3. Instruirea
profesională a
personalului CAS

1. Formarea continuă a
personalului din cadrul structurii
de asistență socială
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Indicatori de
evaluare
Număr și
valoare dotări
Număr
beneficiari

Număr
dosare corect
întocmite
Timp
soluționare
dosar
Număr
sesiuni de
acordare
asistență la
completare
Număr
programe de
formare

Surse posibile
de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite

Buget local
Buget de stat
Fonduri

Perioadă de
implementare
2022-2026

Responsabili
Consiliul local
Primar

2022-2026

Consiliul local
Primar
CAS

2022-2026

Consiliul local
Primar
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Număr
beneficiari
4. Îmbunătățirea
accesului la mediul
fizic și la mediul
informațional și
comunicațional

1. Accesibilizarea mediului
informațional și comunicațional
prin utilizarea de pictograme și
panouri moderne de informare a
publicului
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Raport
calitate-preț
Termen de
realizare

europene
Alte surse
legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri
europene
Alte surse
legal
constituite

2022-2026

Consiliul local
Primar
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CAPITOLUL VI:

MONITORIZAREA

ȘI

EVALUAREA

STRATEGIEI

DE

DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE

O bună implementare a strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale asigură în primul rând o
creștere autentică a comunității locale. Din acest punct de vedere implementarea unui sistem potrivit
de indicatori de monitorizare și elaborarea periodică și cu pragmatism a rapoartelor strategice de
monitorizare joacă un rol esențial în procesul de management.
Monitorizarea procesului de implementare a strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale se va
realiza prin intermediul unor rapoarte periodice privind progresele înregistrate, atât în ceea ce
privește implementarea strategiei de dezvoltare și gradul de realizare a rezultatelor planificate, cât și
impactul generat.
Procesul de monitorizare a strategiei va avea ca principal instrument de lucru sistemul de
indicatori elaborat în cadrul procesului de planificare la nivel local.
Managementul operativ al comunei va prezenta Consiliului local:
1. rapoarte anuale de progres, care se vor elabora începând cu al doilea an de implementare și
vor avea ca scop monitorizarea eficientă a aplicării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale;
2. rapoarte strategice. Având în vedere faptul că implementarea strategiei de dezvoltare a
serviciilor sociale se va întinde pe o perioadă de 5 ani, este necesară o evaluare intermediară a
strategiei, pe baza unor rapoarte strategice. Pentru evaluarea impactului aplicării strategiei de
dezvoltare se va urmări evoluția principalilor indicatori socioeconomici la nivel local.
În linii mari, raportul strategic va cuprinde:
•

situația și evoluția socio-economică a comunei;

•

realizările obținute, cuantificate pe baza indicatorilor și gradul de atingere a obiectivelor
stabilite;

•

problemele întâmpinate în procesul de implementare a strategiei de dezvoltare;

•

exemplele de bună practică identificate;

•

propuneri privind revizuirea și ajustarea periodică a strategiei de dezvoltare în raport cu
evoluțiile economico-sociale semnificative înregistrate la nivel local în perioada 2022-2026.
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Implementarea strategiei se va face cu participarea tuturor compartimentelor aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Șoarș, a personalului, a partenerilor, a beneficiarilor și a altor
factori interesați din comunitate.
În funcție de rezultatele evaluării și monitorizării și în acord cu modificările legislative sau cu
modificările intervenite în contextul social, economic, cultural, strategia poate fi revizuită sau
completată ori de câte ori este necesar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL,

CONSILIER
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