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Capitolul I 

MISIUNEA STRATEGIEI 

 

 ‘’Uniunea Europeana doreste sa devina o economie inteligenta, durabila si 

favorabila incluziunii. Aceste trei prioritati se sprijina reciproc si sunt in masura sa ajute UE si 

statele membre sa obtina un sistem ridicat de ocupare a fortei de munca, de productibilitate si 

de coeziune sociala. 

               Uniunea a stabilit 5 obiective majore privind ocuparea fortei de munca, inovarea, 

educatia, incluziunea sociala si mediu/energie care urmeaza sa fie indeplinite pana in 

2020.Statele membre au adoptat propriile lor obiective nationale in aceste domenii. 

               Diverse actiuni la nivel european si national vin in sprijinul Strategiei.’’ 

                                                                                               Jose Manuel Barroso 

                                                                                          Presedintele Comisiei Europene 

 

 

 

 

 Construirea unei societati incluzive-activa, coeziva social si cu oportunitati pentru 

toti – obiectiv strategic asumat de tara noastra in procesul de integrare – a stat la baza 

constructiei sistemului national de asistenta sociala, a strategiilor nationale, locale de 

dezvoltare a serviciilor sociale 

 Sistemul municipal de servicii sociale cuprinde ansamblul tuturor serviciilor sociale 

asigurate de furnizorii publici si privati acreditati, pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea 

efectelor temporare ori permanente ale situatiilor care pot genera marginalizarea sau 

excluziunea sociala a persoanei, familiei, grupurilor ori comunitatii locale.  

 Misiunea strategiei este dezvoltarea unui sistem functional de servicii sociale la 

nivelul municipiului, proactiv in concordanta cu strategiile nationale, strategia judeteana, care 

sa permita persoanelor, familiilor si grupurilor vulnerabile sa-si rezolve problemele ce apar in 

cadrul procesului de adaptare la o societate in permanenta evolutie, sa identifice cauzele care 

pot conduce la compromiterea echilibrului de functionare sociala si sa actioneze in vederea 

ameliorarii conditiilor economice si sociale ale categoriilor tinta. Scopul prioritar  este  de 

sustinere a functionalitatii sociale a persoanei in mediul propriu de viata, familial si 

comunitar, cresterea calitatii vietii si promovarea incluziunii. 
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Capitolul II 

CONSIDERATII GENERALE 

 Modernizarea accelerata a sistemului de servicii sociale reprezinta una din directiile 

principale de actiune pe sectoare, conform Strategiei Nationale pt Dezvoltarea Durabila a 

Romaniei, Orizonturi 2013-2020-2030, elaborata urmare a obligatiilor asumate de tara 

noastra, in calitate de membru UE, in baza obiectivelor concrete la nivel comunitar. 

 Analiza evolutiei sistemului national de asistenta sociala in perioada de tranzitie la 

economia de piata releva existenta a doua perioade distincte ale constructiei sistemului : pana 

in anul 2001 si dupa. 

 Caracteristicile primei perioade sunt : dezvoltarea rapida a prestatiilor sociale 

destinate persoanelor, familiilor sau grupurilor sociale in nevoie, serviciile de asistenta 

sociala, slab dezvoltate concentrate in sistem rezidential (camine pentru copii sau pentru 

batrani) ; inexistenta serviciilor de asistenta sociala in familie si in comunitate de preventie si 

reinsertie sociala, absenta unor politici sociale reale, coerente pe termen mediu si lung, un 

sistem de asistenta sociala accentuat centralizat. 

 In anul 2001, prin adoptarea Legii nr.705/2001 (abrogata) incepe reconstructia 

propriu-zisa a sistemului national de asistenta sociala. Cadrul legal stabilit printr-o serie de 

acte normative emise ulterior privind atat sistemul institutional cat si cel al serviciilor sociale 

si prestatiilor sociale a contribuit la promovarea unui nou mod de abordare a asistentei sociale 

prin promovarea principiului activizarii, extinderea asistentei sociale de la suportul 

persoanelor aflate in dificultate la suportul colectivitatilor si grupurilor sociale, promovarea 

unui sistem descentralizat, introducerea unui sistem coerent la nivel national, judetean si local, 

monitorizarea si evaluarea beneficiilor si serviciilor sociale. 

 Conform prevederilor Legii nr.292/2011, noua lege a asistentei sociale, sistemul 

national de asistenta sociala se compune din sistemul de beneficii sociale si sistemul  de 

servicii sociale. Noile reglementari in domeniu au in vedere mutarea accentului  pe prevenire 

si suport, serviciile sociale avand prioritate fata de beneficii in cazul in care costul acestora si 

impactul asupra beneficiarilor este similar. 

  Organizarea, administrarea si acordarea serviciilor sociale este in responsabilitatea 

autoritatilor publice locala, una din principalele atributii legale ale acestora fiind elaborarea 

strategiilor judetene, respectiv locale de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu si 

lung in concordanta cu strategiile nationale si nevoile locale identificate precum si a planurilor 

anuale de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate de consiliul local. 
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 Asistenta sociala la nivelul Municipiului Sibiu este asigurata prin structuri 

specializate, servicii publice de asistenta sociala cu personalitate juridica, in subordinea 

consiliului local sub directa coordonare a secretarului municipiului: Serviciul Public de 

Asitenta Sociala, Serviciul Public Cantina Municipiului, Serviciul Public Caminul 

Pentru Persoane Varstnice  

            

Serviciul Public de Protecţie şi Asistenţă Socială Sibiu s-a înfiinţat in baza Legii 

nr.705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala, în data de 03.01.2002, ca serviciu 

public fara personalitate juridica, în subordinea consiliului local, prin Hotărârea 

nr.216/29.11.2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu si a fost reorganizat prin 

Hotărârea nr.76/27.03.2003 a consiliului local, începând cu data de 01.04.2003 sub denumirea 

de Serviciul Public de Asistenţă Socială (S.P.A.S.), ca serviciu cu personalitate juridică, fiind 

unul dintre primele servicii publice organizate la nivelul administratiei publice locale la acea 

data. 

Ulterior, in baza H.G. nr.1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale precum si 

a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, serviciul  a fost acreditat ca 

furnizor de servicii sociale primare şi specializate in decembrie 2005 si respectiv reacreditat in 

conditiile legii.   

Masurile si actiunile de asistenta sociala se realizeaza prin acordarea beneficiilor 

sociale prevazute de legislatia in vigoare si furnizarea de servicii sociale si medico-sociale 

adaptate nevoilor sociale identificate la nivelul comunitatii. 

Conform acreditarii, serviciul furnizeaza servicii sociale cu caracter primar şi 

specializate menite să asigure prevenirea, limitarea sau inlăturarea efectelor temporare sau 

permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor 

singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricaror persoane aflate 

in nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea sociala.  

Serviciile cu caracter primar  se adreseaza  tuturor celor aflati in situatie de risc 

social si constau în: identificare şi evaluare, informare in domeniu, consiliere socială, 

consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare, mediere socială, suport şi 

acompaniament, sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză, 

dinamizarea grupurilor şi comunităţilor, promovare şi cooperare socială, alte servicii de suport 

pentru diferite situaţii de dificultate. 

Avand in vedere nevoia sociala identificata la nivel local au fost organizate si 

acreditate servicii sociale specializate de ingrijire pentru persoanele cu handicap grav adulti si 
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copii – asistentul personal, de recuperare si reabilitare pentru copiii cu autism si de ingrijire 

personala pentru persoanele varstnice dependente. 

De asemenea, Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu este furnizor autorizat de 

formare profesională a adulţilor şi organizeaza conform Legii nr.448/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, programul de instruire al asistentului 

personal al persoanei cu handicap grav o dată la doi ani conform legislaţiei în vigoare. 

 
 Căminul pentru Persoane Varstnice Sibiu este serviciu public in subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Sibiu, specializat in asistenta sociala a persoanelor varstnice 

in regim rezidential. 

Infiintat in anul 1912 ca si ”Asezamant al maicutelor evanghelice”a fost preluat in 

anul 1948 de către ”COMUNA URBANA SIBIU”, iar in intervalul 1956 -2004 a functionat 

ca si Camin pentru Persoane Varstnice in subordinea Ministerului Muncii.  

În anul 2004 în baza H.G.R. nr.64/2003 caminul a fost preluat de către autoritatea 

locală respectiv Consiliul Local al Municipiului Sibiu, conform H.C.L. nr.73/25.03.2004. 

Ulterior, in baza H.G. nr.1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale precum si 

a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, serviciul  a fost acreditat ca 

furnizor de servicii sociale primare şi specializate in noiembrie 2006 si reacreditat in 

conditiile legii sa furnizeze urmatoarele servicii sociale pentru persoanele varstnice: consiliere 

(sociala/pshihologica), servicii de baza pentru activitatile zilnice, servicii de suport pentru 

activitatile instrumentale ale vietii de zi cu zi, servicii de ingrijire social-medicala de natura 

medicala, servicii de ingrijire paleativa, suport si acompaniament, gazduire pe perioada 

nedeterminata, promovare relatii sociale (socializare), servicii de asigurare a hranei si 

suplimentelor nutritive (prepararea, servirea si distribuirea hranei), alte servicii de suport 

pentru diferite situatii de dificultate. 

Internarea in Caminul pentru Persoane Varstnice se realizeaza in conformitate cu 

Metodologia de internare aprobata prin Dispozitia Primarului nr. 2079/26.10.2004, potrivit 

careia pot beneficia de serviciile caminului persoane vârstnice, pensionari indiferent de 

sistemul de asigurare din care obtin pensiile, care necesită ocrotire din partea statului, cu 

domiciliul în municipiul Sibiu, singuri sau cu familia (soţ, soţie) care nu au locuinţă, (provin 

din locuinţe revendicate de foştii proprietari) nu se mai pot gospodari singuri, necesită 

îngrijire specializată. 

Aprobarea internarii se realizează prin dispozitia primarului. 
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Persoanele internate în camin achită o contributie lunara de intretinere al carui 

cuantum se stabileste anual in baza hotararii cosiliului local. 

In conformitate cu H.C.L.nr.1/30.01.2014, cuantumul contribuţiei este de 585 lei 

lunar. 

Alocatia zilnica de hrana se stabileste de asemenea prin hotarare de consiliu local. In 

conformitate cu H.C.L. nr.23/2013 alocatia zilnica de hrana este de 11 lei/zi/asistat. 

Finantarea caminului se asigura din venituri extrabugetare şi din subventii alocate de 

la bugetul local prin hotarare a consiliului local. 

Capacitatea caminului este de 98 de locuri, in prezent sunt internati un număr de 71 

de persoane, respectiv 32 de femei şi 39 de barbati. 

Dinamica prezentei in camin a persoanelor varstnice asistate se reflectă în numărul 

mediu de asistati: anul 2011- 84,40; anul 2012-82,31; anul 2013-76,84. 

Masurile intreprinse in prezent cat si cele cuprinse în Strategia de dezvoltare a 

Caminului in intervalul 2014 – 2023, au ca scop crearea pentru persoanele varstnice 

institutionalizate a unui mediu de viata sigur şi responsabil, cat si promovarea unei vieti  

decente şi demne. 

 

Cantina de ajutor social a fost infiintata in anul 1994 ca si cantina de ajutor social 

in subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu prin H.C.L. nr.100/1994, reorganizata 

in unitate publica de asistenta sociala cu personalitate juridica (H.C.L. nr.106/1998) si 

respectiv in Cantina Municipiului Sibiu (H.C.L.259/2004).  

Ulterior, in baza H.G. nr.1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale precum si 

a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, serviciul a fost acreditat  in 

decembrie 2005 si respectiv reacreditata in conditiile legii, sa furnizeze urmatoarele tipuri de 

servicii sociale: prepararea si servirea hranei, pregatirea hranei in vederea distribuirii. 

Cantina Municipiului Sibiu presteaza in principal servicii sociale gratuite sau contra 

cost persoanelor aflate in situatii economico-sociale sau medicale deosebite reglementate de 

Legea nr.208/1997: 

 copiii în varsta de pana la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al cãror venit 

net mediu lunar pe o persoana în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o 

persoana singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;  

 tinerii care urmeazã cursuri de zi la instituţiile de învãţãmânt ce funcţioneazã în 

condiţiile legii, pana la terminarea acestora, dar fãrã a depãşi varsta de 25 de ani, respectiv 26 
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de ani în cazul celor care urmeazã studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se afla 

în intretinerea famiilor beneficiare de ajutor social; 

 persoanele care beneficiazã de ajutor social sau de alte ajutoare bãneşti acordate în 

condiţiile legii şi al cãror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoana 

singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; 

 pensionarii; 

 persoanele care au împlinit varsta de pensionare, aflate in stare de izolare sociala, 

fara sustinatori legali, lipsite de venituri,  

 invalizii şi bolnavii cronici;  

 orice persoana care, temporar, nu realizeazã venituri, cu domiciliul/resedinta pe 

raza municipiului Sibiu. 

Ponderea beneficiarilor este reprezentata de beneficiarii de ajutor social, persoane 

singure si familii cu copii. 

In cadrul Cantinei Municipiului Sibiu functioneaza in temeiul H.C.L. nr.106/1998 o 

gospodarie anexa cu profil agroalimentar si zootehnic, ca activitate autofinantata, cu sediul in 

Sibiu, str.Podului, nr.46. 

Acordarea dreptului de a beneficia de serviciile cantinei se face prin dispozitia 

primarului in baza anchetelor sociale intocmite de S.P.A.S. Sibiu, urmare a cererilor depuse la 

sediul serviciului. 

Cantina are o capacitate de servire de 300 locuri. Beneficiarilor li se asigura zilnic 

servirea a doua feluri de hrana (hrana calda la pranz si hrana rece pentru cina) de luni – vineri 

iar pentru zilele de sambata si duminica hrana rece.  

Functie de bugetul alocat pentru serviciile sociale, in perioada 2009 – 2013 au 

beneficiat de serviciile cantinei un numar mediu de 135 de persoane/luna. 

Evolutia numarului mediu de beneficiari este conform graficului:  
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Sursa : Serviciul Public de Asistenta Sociala 
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*  *  *  *  * 

 
 
In contextul realizarii strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale intr-o 

maniera participativa, SPAS a facut parte in perioada aprilie 2011 – iulie 2013 din Grupul 

Local de Actiune ce a implementat in municipiul Sibiu, in cadrul proiectului „Rolul dialogului 

social in dezvoltarea incluziunii sociale active”, metodologia SPIRAL (Societal Progress 

Indicators and Responsabilities for ALL) de construire participativa a indicatorilor de 

bunastare locali, prin implicarea cetatenilor si a comunitatii locale (metodologie elaborata si 

coordonata de catre Consiliul Europei – Divizia de coeziune sociala).  In cadrul proiectului au 

fost mobilizate 18 grupuri omogene totalizand 169 persoane, 30% dintre acestea apartinand 

categoriilor sociale aflate in situatie de risc social: tineri proveniti din centrele de plasament, 

persoane varstnice cu risc de marginalizare, parinti ai copiilor cu handicap, tutori ai adultilor 

cu handicap, someri peste 45 de ani, tineri consumatori ocazionali de substante ce creaza 

dependenta. In stabilirea obiectivelor strategice pentru aceste categorii sociale s-au avut in 

vedere si concluziile desprinse din analiza criteriilor de bunastare exprimate de acestea, 

relevante in identificarea nevoilor si potentialului lor de dezvoltare.*  

De asemenea cu ocazia demersurilor de elaborare a Ghidului de Dezvoltare a 

 Municipiului Sibiu și a Conceptului Integrat de Dezvoltare Urbană 2014 – 2024, proiect 

initiat si derulat de Primaria Municipiului Sibiu,  in  colaborare  cu Fundatia Heritas, S.P.A.S. 

a participat in anul 2014, la intalnirile sectoriale cu tema Servicii sociale si sanatate impreuna 

cu reprezentanti ai institutiilor publice, ai mediului privat si ai organizatiilor 

nonguvernamentale implicati in domeniul social si de sanatate. 

 Discutiile purtate, concluziile privind directiile de dezvoltare a sistemului de 

protectie sociala, respectiv asistenta sociala la nivelul municipiului au constituit punctul de 

pornire in conturarea  obiectivelor generale si operationale ale Strategiei locale de dezvoltare 

a serviciilor sociale 2014 – 2018 – 2023. 

 

*„Rolul dialogului social in dezvoltarea incluziunii sociale active” – proiect implementat de catre 

CRIES (Centrul de resurse pentru initiative etice si solidare) in parteneriat cu Platforma Europeana a Initiativelor 

Etice si Solidare IRIS si asociatiile Institutului Intercultural Timisoara, Serviciul Apel si Reper 21,cofinantat prin 

Fondul Social European, derulat la nivel national in perioada 2010-2013. 
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 Multumim pe aceasta cale celor care ne-au sprijinit in realizarea prezentei strategii : 

 

 Fundaţia Heritas   

 Asociaţia CRIES   

 Arhiepiscopia Ortodoxa Romana Sibiu   

 Asociaţia ARAPAMESU Sibiu   

 Asociaţia CRIES   

 Asociatia Pro Vita   

 Asociaţia Rut   

 Asociatia Filantropica “Olivia” Sibiu   

 Asociaţia Femeilor din Sibiu   

 Asociatia Ille et Vilaine Sibiu 

  Asociatia Diakoniewerk International   

 Asociatia Caritas Greco-Catolic 

Mitropolitan Blaj 

 Asociaţia SOS Satele Copiilor Cisnădie   

 Asociatia “Soborul Sfintilor Arhangheli 

Mihail si Gavriil” 

 Asociatia “Sfantul Nicolae” 

   Agenţia Naţională Anti ‐ Drog   

 Asociaţia Revolutia 89 ‐ Sibiu   

 Căminul pentru persoane vârstnice   

 Cantina Municipiului Sibiu 

 Directia Generala de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Sibiu 

 Fundaţia Heritas   

 Fundatia Motivation   

 Fundatia Sozialstation Metzingen Sibiu  

 Fundatia Comunitară Sibiu   

 Fundatia “Un Copil O Speranta” 

 Parohia Evanghelică C.A. Sibiu   

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu   

 Parohia Romano Catolică   

 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu  
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Capitolul III 

PRINCIPII SI VALORI 

Principii generale ale sistemului local de servicii sociale:  

a) 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; 

b) 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; 

c) universalitatea – fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de 

lege; 

d) 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, intellectual, politic sau economic; 

e) 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 socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv 

în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului; 

f) 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; 

g) 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; 

h) transparenţa – se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice 

centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la 

procesul de luare a deciziilor; 

i) 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; 
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j) 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; 

k) eficienţa – utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-

beneficiu; 

l) 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; 

m) 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; 

n) 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; 

o) proximitatea –serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea 

accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă; 

p) 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.; 

q) 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; 

r) 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; 

s) 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; 

t) echitatea – toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleaşi 

tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale; 

u) 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; 

v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii – beneficiarul sau reprezentantul legal al 

acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi. 
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Capitolul IV 

GRUPURILE TINTA ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 

 

La nivelul Municipiului Sibiu prin intermediul structurilor specializate, servicii 

publice de asistenta sociala cu personalitate juridica, in subordinea consiliului local – 

Serviciul Public de Asitenta Sociala, Serviciul Public Cantina Municipiului, Serviciul 

Public Caminul Pentru Persoane Varstnice – sunt furnizate pe plan local beneficii si 

servicii sociale urmatoarelor categorii de beneficiari: familii si copii aflati in situatie de risc 

social, persoane cu dizabilitati (adulti si copii), persoane varstnice, persoane singure si familii 

fara venituri sau cu venituri mici. 

Totodata, S.P.A.S. faciliteaza accesul familiilor cu copii, indiferent de nivelul 

veniturilor, la o serie de beneficii de asistenta sociala precum indemnizatia/stimulentul pentru 

cresterea copilului si alocatia de stat pentru copii. 

Grupurile tinta ale prezentei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale sunt 

urmatoarele: 

I. Copii si familie: 

- copii aflati in risc de separare de familie; 

- copii lipsiti temporar de ocrotire, prin plecarea la munca in strainatate a parintilor; 

- copii care au savarsit fapte penale si nu raspund penal 

- victimele violentei in familie. 

II. Persoane cu dizabilitati: 

- copii cu dizabilitati; 

- adulti cu dizabilitati. 

III. Persoane varstnice: 

- Persoane varstnice neinstitutionalizate, dar cu grade de dependenta diferite; 

- Persoane varstnice independente; 

- Persoane varstnice institutionalizate. 

IV. Persoane si familii aflate in risc de marginalizare si excluziune sociala: 

- fara venituri sau cu venituri reduse; 

- fara adapost; 

- victimele traficului de persoane; 

- persoane care au fost private de libertate in urma savarsirii unei fapte penale. 
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Capitolul V 

ANALIZA SITUATIEI GRUPURILOR TINTA 

Conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica populatia totala a 

municipiului Sibiu in anul 2011 era de 154.274 locuitori, in anul 2012 de 154.204 locuitori, 

iar in anul 2013 de 153.957 locuitori. 
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Sursa: Institutul National de Statistica 

  La data de 1 ianuarie 2013 din numarul total al populatiei municipiului Sibiu de 

153.957 de locuitori, 26.026 reprezentau persoane cu varsta cuprinsa intre 0-19 ani (16,9 %), 

96.692 reprezentau persoane cu varsta cuprinsa intre 20-59 ani (62,8%), iar 31.239 

reprezentau persoane cu varsta peste 60 de ani (20,29%). 
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Sursa: Institutul National de Statistica 

Pe sexe se observa o anumita preponderenta a populatiei feminine 81.919 (53,21% din 

totalul populatiei), fata de cea masculina, de 72.038 (46,79%). 
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 Sursa: Institutul National de Statistica 

Din punct de vedere al comunitătilor-zonelor-cartierelor in municipiul Sibiu exista 

anumite astfel de locatii unde populatia prezinta o acuta scădere a capacităţii de integrare 
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socială, în primul rând prin slaba capacitate de a obţine o profesie şi un loc de muncă, prin 

absenţa şcolarizării suficiente, sau slaba acoperire a nevoilor igienico-medicale. Toate acestea 

afecteaza dezvoltarea fizică şi psihica a persoanelor, aceste persoane devenind astfel, 

candidate la sărăcie şi la serviciile de asistenţă socială pe termen lung si foarte lung. 

 Aceste zone sensibile din punct de vedere social le prezentam in harta municipiului: 

 

 Putem observa astfel ca zonele/cartierele cu risc crescut de marginalizare si excluziune 

sociala sunt in cartierele Tiglari, Gusterita, Lazaret, Broscarie, Padurea Dumbrava, Turnisor) 

Accesul la serviciile de educaţie şi de suport este susţinut în anumite zone 

defavorizate (Gusterita, Broscarie-V. Aaron, Padurea Dumbrava) de partenerii privati ai 

SPAS, prin centre de zi şi care sunt finanţati din bugetul local în condiţiile Legii nr.34/2008 

privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică. 

Totodată acesti parteneri sprijina lupta impotriva unor fenomene de excluziune sociala legate 

de factori precum: sărăcirea populaţiei şi infrastructura deficitară.  

Se constata inexistenta serviciilor sociale, atat publice cat si private, in anumite zone 

(Turnisor, Tiglari, Lazaret) cu populatie aflata în risc crescut de marginalizare si excluziune 

sociala, iar pentru a beneficia de servicii specializate, persoanele din aceste zone trebuie sa se  

deplaseze spre centre, ceea ce reprezinta o problemă datorita costurilor şi distanţei.  

Tocmai pentru stoparea perpetuării pe termen lung a acestor fenomene de excluziune 

şi polarizare socială, cu consecinţe sociale asupra capitalului uman din municipiul Sibiu se are 

in vedere dezvoltarea de actiuni si masuri care sa raspunda nevoilor sociale identificate la 

nivel de comunitate.  
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A. COPII AFLAŢI ÎN RISC DE SEPARARE DE FAMILIE 

1. Consideratii generale 

Serviciul Public de Asistenţă Socială prin Biroul Protecţia Copilului, în conformitate 

cu prevederile legale, în domeniul protecţiei copilului, are următoarele atribuţii: 

- monitorizarea şi analizarea situaţiei copiilor din unitatea administrativ-teritorială, 

precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea 

datelor şi informaţiilor relevante; 

- realizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familia sa; 

- identificarea şi evaluarea situaţiilor care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii 

pentru prevenirea separării copilului de familia sa; 

- elaborarea documentaţiei necesare pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi 

acordarea acestor servicii şi/sau prestaţii, în condiţiile legii; 

- asigurarea consilierii şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor 

şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan 

local; 

- asigurarea şi urmărirea aplicării măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de 

alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi a 

comportamentului delincvent; 

- vizitarea periodică, la domiciliu, a familiilor şi copiilor care beneficiază de servicii şi 

prestaţii şi urmărirea modului de utilizare a prestaţiilor; 

- înaintarea de propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de 

protecţie specială, în condiţiile legii; 

- urmărirea evoluţiei dezvoltării copilului şi a modului 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; 

- identificarea, evaluarea şi monitorizarea copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în 

străinătate; 

- înregistrarea, în condiţiile legii a minorilor a căror naştere nu a fost înregistrată în 

registul de stare civilă; 

Conform datelor furnizate de Institutul National de Statistică, în municipiul Sibiu în 

anul 2011 populaţia totală a fost de 154.274 din care 26.071 persoane cu varsta cuprinsa intre 

0-19 ani, in anul 2012 numarul total de locuitori ai municipiului Sibiu a fost de 154.204 de 

persoane din care 26.011 persoane cu varsta cuprinsa intre 0-19 ani, iar in anul 2013 populatia 

totala a fost de 153.957 din care 26.029 persoane cu varsta cuprinsa intre 0-19 ani. 
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Comparativ cu anul 2011 se înregistrează o tendinţă uşoară de scădere a numărului 

total de copii mai accentuată în anul 2012. 

Populaţia municipiului cu vârsta cuprinsă între 0-19 ani reprezintă aproximativ 17% 

din totalul locuitorilor municipiului Sibiu.  

Situatia persoanelor cu varsta cuprinsa intre 0-19 ani pe grupe de varsta se prezinta 

conform tabelului alaturat: 

GRUPA DE VÂRSTĂ 2011 2012 2013 

0-4 ani 7673 7824 7975 

5-9 ani 6177 6414 6584 

10-14 ani 5624 5658 5784 

15-19 ani 6597 6115 5683 

Total 26.071 26.011 26.029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Institutul National de Statistică  

Din analiza datelor se observă faptul că cei mai mulţi copii se încadrează la grupa de 

vârstă 0-4 ani. Cei mai puţini copii sunt cuprinşi la grupele de vârstă 10-14 ani şi 15-19 ani. 

La toate categoriile de vârstă enunţate anterior numărul de persoanelor de gen 

masculin este mai mare decât numărul persoanelor de gen feminin.  
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Evolutia numarului de copii la 1 ianuarie 2013 pe sexe si grupe de varsta se prezinta 

astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sursa: Institutul National de Statistică  

În ceea ce priveşte evolutia numărului de elevi înscrişi în învăţământul de masă şi în 

învăţământul special în anii şcolari 2011-2012 şi 2012-2013 situaţia se prezintă astfel: 

Nr. 

crt. 

Anul scolar Elevi înscrişi în învăţământul de 

masă 

Elevi înscrişi în învăţământul 

special 

1. 2011-2012 19.816 486 

2. 2012-2013 20507 550 

Sursa: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu 

  

2. Prevenirea separării copilului de părinţi în familii cu condiţii socio-economice 

şi financiare precare  

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Serviciul Public de Asistenţă 

Socială de la nivel local este responsabil pentru identificarea situaţiilor de risc care pot 

determina separarea copilului de părinţi, iar orice separare a copilului de părinţii săi trebuie să 

fie precedată de acordarea sistematică, în baza unui plan de servicii de prestaţii prevăzute de 

lege şi servicii sociale, cu accent deosebit pe informarea părinţilor, consilierea acestora, 

terapie sau mediere.  

Copilul în situaţie de risc este acel copil aflat într-o situaţie care îi afectează relaţia 

cu familia şi/sau comunitatea în care trăieşte, care îi pune în pericol sănătatea fizică sau 

psihică, securitatea, dezvoltarea morală, educaţia şi integrarea socio-profesională. Situaţia de 

risc este reprezentată de acele condiţii care pot constitui piedici în dezvoltarea copilului, fiind 

identificată cu problemele pe care le au copiii în special în adaptarea la viaţa socială şi 

şcolară. Ignorarea situaţiilor de risc în familiile cu copii generează fenomene precum 

neglijarea, abuzul, separarea de familie, instituţionalizarea, analfabetismul, marginalizarea 

socială a copiilor. 
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Din analiza evaluărilor realizate de Biroul Protecţia Copilului se constată faptul ca 

cele mai frecvente împrejurări şi fapte de natură a determina situaţii de risc social în care se poate 

afla copilul si familia sa sunt cauzate de: 

 lipsa veniturilor sau venituri foarte mici; 

 dezorganizarea familiei; 

 părinţi plecaţi la muncă în străinătate; 

 abandonul şcolar; 

 violenţa în familie şi alte abuzuri; 

 copii cu tulburări de comportament; 

 copii cu dizabilităţi, handicap; 

 copii cu boli cronice, incurabile sau cu risc de a contacta asemenea boli; 

 copii pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială; 

 copii reintegraţi în familie. 

In perioada 2011 -2013 în vederea prevenirii şi limitării factorilor de risc în cadrul 

Biroului Protecţia Copilului au fost întreprinse o serie de măsuri şi acţiuni pe linie de 

prevenire a separării copilului de familie după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 
Masuri si actiuni Anul 

2011 

 

Anul 

2012 

 

Anul 

2013 

1. Referate pentru aprobarea dispoziţiei de primar  privind 

întocmirea planului de servicii 
69 34 28 

2. Dispoziţii de primar privind apobarea planului de servicii 69 34 28 

3. Planuri de servicii întocmite 69 34 28 

4. Rapoarte de monitorizare a copiilor în familie 207 60 52 

5. Fişă de monitorizare a situaţiei copilului 207 104 84 

6. Rapoarte de evaluare iniţială pentru copiii cu părinţii plecaţi 

la muncă în străinătate 
8 15 15 

7. Număr cazuri copiii cu părinţii plecaţi în străinătate aflaţi în 

evidenţa serviciului în cursul anului 
90 84 75 

8. Dovezi eliberate pentru persoanele care pleacă la muncă în 

străinătate 
8 15 15 

9. Rapoarte trimestriale privind situaţia copiilor ai căror părinţi 

sunt plecaţi la muncă în străinătate trimise la DGASPC  
4 4 4 

10. Înregistrări naşteri 2 2 5 

11. Acordare de prestaţii financiare excepţionale prin Dispoziţie 

de primar 
1 - - 

12 Evaluarea părinţilor care au domiciliul în mun.Sibiu şi 

pentru a căror copii s–a instituit o măsură de protecţie 

specială 

89 72 87 

13 Prevenirea abandonului şcolar 11 6 6 

14 Prevenirea abuzului şi a neglijării 24 35 26 
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15 Activităţi de informare 19 24 27 

16 Efectuare anchete sociale pentu persoane care doresc să 

petreacă sarbătorile, zilele libere şi vacanţele cu minorii 

aflaţi în plasament 

15 8 20 

17 Copii care au fost reintegraţi în familie 3 2 2 

18 Prevenirea abandonului familial  11 14 18 

19 Inregistrarea nou născuţilor în resistrele de stare civilă şi 

obţinerea certificatului de naştere 
2 2 5 

20 Prevenirea violenţei domestice  19 26 22 

21 Întocmirea profilelor psihologice 7 12 4 

22 Prevenirea comportamentului predelincvent 7 2 13 

23 Minori referiţi din partea centrelor de zi 37 29 63 

24. Total sesizari  297 368 388 

 

 

 

Sursa: Serviciul Public de Asistenta Sociala 

 

Conform datelor prezentate se identifică o creştere constantă a numărului de solicitări 

pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului, situaţie ce poate fi influenţată şi ca 

urmare a stabilirii de noi atribuţii şi competenţe în sarcina autorităţii locale.   

Situaţia principalelor instituţii din partea cărora SPAS este sesizat pe linie de protectia 

copilului se prezintă astfel: 

 

Nr. 

crt. 

Sursa sesizări Anul 

2011 

 

Anul 

2012 

 

Anul 

2013 

1. DGASPC  209 180 236 

2.  Din partea familiei 45 39 64 

3. ONG 24 43 38 

4. Unităţi sanitare 5 6 14 

5. Unităţi şcolare 3 4 3 
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6. Poliţie 7 4 1 

7.  Judecătorie  2 4 5 

8. Autoritate tutelară 1 4 0 

9. Altele 1 0 7 
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Sursa: Serviciul Public de asistenta Sociala 

 

Cele mai multe sesizări au fost înaintate de către DGASPC Sibiu, instituţia care 

monitorizează şi supraveghează respectarea şi protejarea drepturilor copilului, urmate de cele 

care provin din partea ONG-urilor precum şi din partea familiei. 

Solicitările au vizat în principal copii aflaţi în situaţii de risc după cum urmează: 

Nr. 

Crt. 

Tipul solicitarii Anul 

2011 2012 2013 

1. Monitorizare minori în familie 56 58 98 

2. Abandon scolar si comportament delicvent 18 8 19 

3. Prevenire abuz, neglijare, violenta in familie 43 61 48 

4. Parinti care pleaca la munca in strainatate 8 15 15 

5. Evaluarea parintilor cu copii in plasament 89 75 87 

6. Minori integrati/reintegrate in familie 3 2 2 

7. Minori care frecventeaza un centru de zi 37 29 63 

8. Obtinere certificat de nastere minori 2 2 5 

9. Intocmirea profilelor psihologice 7 12 4 

10. Alte situatii 34 32 47 
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Sursa: Serviciul Public de Asistenta Sociala    

 

Toate cazurile sesizate  au fost evaluate. Pentru realizarea evaluării situaţiei copilului 

s-au avut în vedere nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educaţie şi sănătate, de 

securitate şi stabilitate şi apartenenţă la o familie; opinia copilului, în funcţie de vârsta şi 

gradul de maturitate a acestuia; istoricul familiei şi a copilului. Au fost analizate cu o atenţie 

deosebită situaţiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violenţă asupra 

copilului, precum şi potenţialele situaţii de risc care pot interveni în dezvoltarea sa viitoare. 

Capacitatea părinţilor sau a persoanelor care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului, de a 

răspunde nevoilor concrete ale acestuia, precum şi menţinerea relaţiilor personale cu 

persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament au constituit alte variabile 

importante urmărite în procesul evaluării. 

  În situatia în care în urma procesului de evaluare se identifica o situatie de risc, care 

ar putea conduce la separarea copilului de părintii săi, sau ar putea avea un impact negativ 

asupra dezvoltării copilului SPAS elaboreaza planul de servicii. In cazul în care nu se 

identifica un risc de separare (familia se confruntă cu probleme financiare, dar membrii 

acesteia au relatii bune, sunt bine sustinuti de familia extinsă, sunt eligibili pentru a beneficia 

de prestatii, părintii sunt pe deplin devotati îngrijirii copiilor lor), familiile în cauză 

beneficiaza de o perioadă de monitorizare din partea serviciului nostru, dublată de oferirea de 

servicii de specialitate (consiliere, îndrumare, mediere, informare, acompaniere) tocmai 

pentru a depăşii dificultăţile cu care se confrunta pe moment.  
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In perioada 2011-2013 situatia cazurilor monitorizate de SPAS, respectiv a celor 

pentru care s-a impus intocmirea unui plan de servicii se prezinta astfel:    

 

Nr. 

crt. 

Anul  Copii aflaţi în 

monitorizare  

Număr de copii pentru  care s-a impus 

întocmirea unui plan de servicii  în scopul 

prevenirii separării acestora de familie 

Copii pentru care 

nu s-a impus 

monitorizarea 

1. 2011 466 131 73 

2. 2012 475 79 61 

3. 2013 505 61 56 

 

Conform prevederilor legale, planul de servicii poate avea ca finalitate transmiterea 

către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a cererii de instituire a unei 

măsuri de protecţie specială a copilului, numai dacă, după acordarea serviciilor prevăzute de 

acest plan, se constată că menţinerea copilului alături de părinţii săi nu este posibilă.  

In perioada 2011-2013, la nivelul serviciului s-a solicitat instituirea unei măsuri de 

protecţie specială pentru copii, după cum urmează:   

Nr. 

crt. 

Anul Număr de copii 

pentru care s-a 

întocmit un 

plan de servicii 

Număr total de copii pentru care s-a solicitat instituirea unei 

măsuri de protecţie 

Copii proveniţi din familii 

biparentale 

Copii proveniţi din familii 

monoparentale 

1. 2011 131 3 10 

2. 2012 79 0 0 

3. 2013 61 2 14 

    

Conform datelor prezentate rezultă faptul că în urma măsurilor şi acţiunilor 

prevăzute în planul de servicii s-a reuşit în mare parte menţinerea copilului în familie. Pentru 

un număr foarte redus de copii s-a solicitat instituirea unei măsuri de protecţie. De asemenea 

se observă faptul că minorii pentru care s-a solicitat instituirea unei măsuri de protecţie provin 

în special din familii monoparentale. Cei mai expuşi abandonului sunt minorii cu vârsta 

cuprinsă între 0 şi 3 ani.  

 

3. Copii ai căror părinţi se află la muncă în străinătate 

Destrămarea familiilor ca urmare a migraţiei părinţilor pentru a munci în străinătate 

reprezintă un nou fenomen social cu care se confruntă municipiul Sibiu în ultimii ani. Această 

situaţie afectează dezvoltarea psiho-socio-emoţională a copiilor rămaşi fără supravegherea, 

suportul şi afectivitatea necesară din partea părinţilor. Principalele dificultăţi cu care se 

confruntă copii rămaşi în ţară se referă la modul de relaţionare cu colegii, la îndeplinirea 
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sarcinilor şcolare, la apariţia unor probleme de disciplină precum şi la scăderea rezultatelor la 

învăţătură, toate acestea generând marginalizare, schimbarea anturajului de prieteni, deseori 

nefast pentru copil. 

Conform prevederilor legale in acest domeniu Serviciul Public de Asistenţă Socială 

are ca principală atribuţie identificarea, evaluarea şi monitorizarea situatiei copiilor cu părinţi 

plecaţi la muncă în străinătate tocmai pentru a preveni potenţialele efecte negative în 

parcursul dezvoltării acestora.                                  

In anul 2011 in evidenta SPAS figurau un numar de 90 de copii ai caror parinti se 

aflau la munca in strainatate, in anul 2012 un numar de 84 de copii cu parinti plecati in 

strainatate, iar in anul 2013 un numar de 75 de copii.  

 

Sursa: Serviciul Public de Asistenta Sociala 
 

 

Se observă o scădere a numărului de copii aflaţi în evidenţa serviciului nostru care au 

părinţii plecaţi la muncă în străinătate. 

Situaţia minorilor a căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate aflaţi în evidenţa 

serviciului nostru, precum si mediul familial din care provin acestia se prezintă astfel:  

 

Nr. 

crt. 

Anul Număr total de copii 

cu părinţi plecaţi la 

muncă în străinătate 

aflaţi în evidenţă 

Copii care provin din 

familii monoparentale 

şi care au părintele 

plecat la muncă în 

străinătate  

Număr total de copii care provin din familii 

biparentale 

Copii la care doar un singur 

părinte este plecat la muncă 

în străinătate 

Copii la care ambii 

părinţi sunt plecaţi la 

muncă în străinătate 

1. 2011 90 

 

49 22 19 

2. 2012 84 

 

41 27 16 

3. 2013 75 

 

35 23 17 
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Sursa: Serviciul Public de Asistenta Sociala 

 

Conform celor prezentate se observă faptul că cei mai mulţii copii ai căror părinţi 

sunt plecaţi la muncă în străinătate provin din familii monoparentale.  

Situaţia pe grupe de vârstă a copiilor care au părinţii plecaţi la muncă în străinătate se 

prezintă astfel:   

Nr. 

Crt. 

Anul  Copii cu 

vârsta mai 

mică de 1 

an 

Copii cu vârsta 

cuprinsă între 

1 şi 2 ani 

Copii cu vârsta 

cuprinsă între 

3 şi 6 ani 

Copii cu vârsta 

cuprinsă între 7 

şi 9 ani 

Copii cu 

vârsta 

cuprinsă între 

10 şi 13 ani 

Copii cu vârsta 

cuprinsă între 

14 şi 17 ani 

1. 2011 1 3 12 11 28 35 

2. 2012 1 2 11 9 27 34 

3. 2013 0 0 6 12 25 32 

 

  

 
 Sursa: Serviciul Public de Asistenta Sociala 

Cei mai mulţii copii care au părinţii plecaţi la muncă în străinătate au vârsta cuprinsă 

între 14 şi 17 ani, iar cei mai puţini copii au vârsta cuprinsă între 0-2 ani. Repartizarea pe 
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genuri a copiilor este echilibrată, nu se constată mari diferenţe între copii de sex masculin şi 

cei de sex feminin. 

 În urma evaluării şi monitorizării situaţiei minorilor care au părinţii plecaţi la muncă 

în străinătate nu s-au identificat situaţii de risc pentru copil, care să primejduiască dezvoltarea 

fizică, psihică, intelectuală sau morală, acestia fiind lasati in grija familiei extinse, (bunici, 

unchi, matusi), prin intermediul careia s-a mentinut in permanenta legatira cu parintii, drept 

pentru care nu s-a impus întocmirea unui plan de servicii în vederea prevenirii separării 

copilului de familia sa.  

În vederea identificării noilor cazuri de copii care au părintii plecati la muncă în 

străinătate s-a solicitat la începutul anului 2014 Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Sibiu o situaţie a acestor copii care frecventează unităţile şcolare din municipiul 

Sibiu. Din datele furnizate rezultă faptul că un număr 786 de copii care frecventează unitătile 

scolare din municipiul Sibiu au părinţii plecaţi la muncă în străinătate. 

Având în vedere diferenţa foarte mare ce există între numărul copiilor care au părinţii 

plecaţi la munca în străinătate aflaţi în evidenţa serviciului nostru şi numărul comunicat în 

situaţia transmisă de către Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sibiu, 

rezultă faptul ca în municipiul Sibiu se înregistrează o rată scăzută a parintilor care pleaca la 

munca in strainatate si se adreseaza autorităţile administraţiei publice locale, conform 

legislaţiei în vigoare. 

  Considerăm faptul că absenţa notificării intentiei de a pleca la munca in strainatate a 

parintilor se datoreaza fie necunoasterii legislatiei precum si a faptului ca marea majoritatea a 

acestora muncesc în afara ţării fără forme legale. 

        

4. Abandonul şcolar 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în 

condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale. Părinţii copilului au cu 

prioritate dreptul de a alege felul educaţiei care urmează să fie dată copiilor lor şi au obligaţia 

să înscrie copilul la şcoală şi să asigure frecventarea cu regularitate de către acesta a cursurilor 

şcolare. 

Conform datelor furnizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu se constată o 

creştere a abandonului şcolar la nivelul municipiului Sibiu, de la 48 cazuri  în anul şcolar 

2011-2012 la 56 de cazuri în 2012-2013. Din analiza datelor furnizate de către Inspectoratul 

Şcolar Judeţean rezultă că rata cea mai mare a abandonului şcolar se înregistrează în rândul 
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elevilor din învăţământul post-gimnazial. O posibilă explicaţie a acestui fapt este faptul că 

marea majoritate a instituţiilor de învăţământ post-gimnazial se află în municipiul Sibiu, fapt 

ce se constituie ca element dificil pentru elevii proveniţi din mediul rural învecinat. Sărăcia 

este o altă cauză pentru abandonul şcolar. Acest factor acţionează în două sensuri: fie copiii 

nu se pot prezenta la şcoală din cauza neputinţei părinţilor de a le cumpăra haine, rechizite sau 

pentru a plăti transportul, fie sunt nevoiţi să contribuie la întreţinerea familiei, ceea ce nu le 

mai permite să aloce timp învătăturii. 

An şcolar Învăţământul primar Învăţământul gimnazial Învăţământul liceal 

2011 – 2012 10 12 26 

2012 - 2013 8 11 37 

Sursa: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu 
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Repartizarea pe unităţi şcolare a minorilor care au abandonat şcoala se prezintă astfel: 

Nr. 

Crt. 
Unitate şcolară 

2011 - 2012 2012 - 2013 

1. Şcoala Gimnazială nr. 2 2 0 

2. Colegiul Naţional Pedagogic Andrei Şaguna 0 2 

3. Şcoala Gimnazială nr. 10 13 10 

4. Şcoala Gimnazială nr.18 2 0 

5. Şcoala Gimnazială nr. 20 1 5 

6. Şcoala Gimnazială nr. 23 1 1 

7. Şcoala Gimnazială nr. 25 2 0 

8. Şcoala Gimnazială Regele Ferdinand  1 1 

9. Colegiul tehnic de Industrie Alimentară 7 9 
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Terezianum 

10. Colegiul tehnic „Cibinium” 5 11 

11. Liceul Tehologic Avram Iancu  2 4 

12. Liceul Tehnologic Henri Coandă  5 6 

13. Liceul Tehnologic Construcţii şi Arhitectură 

Carol I 

2 2 

14. Colegiul  Tehnic Independenţa 3 2 

15. Colegiul Tehnic Energetic  2 3 

Sursa: : Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu 

Situatia cazurilor din evidenţa şi monitorizarea serviciului privind abandonul şcolar, 

in perioada 2011-2013: 

Nr. 

crt.  

Anul  Număr de 

cazuri de minori 

sesizate 

Număr de minori aflaţi în 

monitorizare în vederea prevenirii 

abandonului şcolar 

Număr de minorii 

care au abandonat 

şcoala 

1. 2011 30 30 2 

2. 2012 15 15 3 

3. 2013 10 10 3 

Aceste cazuri au fost aduse la cunoştinţa Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu 

cu precădere de către Direcţia Generală de Asisatenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu în 

momentul în care specialiştii din cadrul unităţilor şcolare au avut nevoie de sprijinul autorităţii 

locale pentru sprijinirea familiei în demersurile pentru prevenirea sau limitarea abandonului 

şcolar. 

În urma măsurilor şi acţiunilor întreprinse în vederea prevenirii abandonului şi 

absenteismului şcolar s-a reuşit în mare parte prevenirea abandonului şcolar şi doar un număr 

foarte mic de minori au abandonat şcoala.  

 

5. Copii în situaţie de abuz, neglijare, exploatare şi a oricărei formă de violenţă 

În conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 copilul are dreptul de a fi protejat 

împotriva abuzului, neglijării, exploatării, traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, 

pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme de violenţă, indiferent de mediul în care 

acesta se află. Părinţii copilului sau, după caz, alt reprezentant legal al acestuia, autorităţile 

publice şi organismele private au obligaţia să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a 

facilita readaptarea fizică şi psihologică şi reintegrarea socială a oricărui copil care a fost 

victima oricărei forme de neglijenţă, exploatare sau abuz, de tortură sau pedeapsă ori 

tratamente crude, inumane sau degradante. Persoanele şi autorităţiile menţionate vor asigura 
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condiţiile necesare pentru ca readaptarea şi reintegrarea să favorizeze sănătatea, respectul de 

sine şi demnitatea copilului. 

 Orice persoană care, prin natura profesiei sau ocupaţiei sale, lucrează direct cu un 

copil şi are suspiciuni în legătură cu existenţa unei situaţii de abuz sau de neglijare a acestuia 

este obligată să sesizeze serviciul public de asistenţă socială sau direcţia generală de asistenţă 

socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială a fost identificat cazul respectiv.   

  Situaţia sesizărilor privind copii aflaţi în situaţie de abuz, neglijare la nivelul 

municipiului Sibiu, in perioada 2011-2013, se prezintă astfel: 

Nr. 

crt. 

Anul  Număr  de cazuri   

sesizate 

Număr de minori aflaţi 

în monitorizare 

Număr de planuri întocmite pentru 

prevenirea abuzului, neglijării  copiilor 

1. 2011 27 27 14   

2. 2012 25 25  6 

3. 2013 31 31 11 

 
Sursa: Serviciul Public de Asistenta Sociala 

     

Cele mai multe situaţii de acest gen se identifică în familiile în care părinţii nu-şi 

exercită corespunzător obligaţiile părinteşti din următoarele considerente (situaţia socio-

economică şi familială deosebit de precară, probleme de sănătate fizică şi psihică a membrilor 

familiei, dependenţă de substanţe a membrilor familiei, membrii familiei dependenţi de 

alcool, model parental/familial deficitar etc.)  

În ceea ce priveşte violenţa în familie apreciem că la nivelul municipiului Sibiu nu 

există o cunoaştere reală a fenomenului cu atât mai mult cu cât multe dintre victimele 

abuzului domestic au raportat senzatia de ruşine, jenă precum şi nevoia de izolare, 

singuratate si intimitate care le-a făcut să ia atitudine faţă de acest impediment. 

Numărul total de persoane victime ale violenţei în familie înregistrate la nivelul 

SPAS Sibiu în anul 2011 este de 42, în anul 2012 un număr de  45 persoane, iar în anul 2013 

s-au aflat în evidenţa serviciului un număr de 22 de persoane. În rezolvarea cazurilor de 
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violenţă SPAS colaborează cu Centrul de primire în regim de urgenţă pentru femei şi copii 

victime ale violenţei domestice din cadrul Asociaţiei Femeilor din Sibiu, singura unitate 

specializată de acest fel din municipiul Sibiu 

Situaţia numărului de victime ale violenţei în familie aflate în evidenţa serviciului 

nostru se prezintă astfel: 

Nr. 

crt. 

Anul  Victime ale 

violenţei în familie  

Număr de planuri de servicii întocmite 

pentru prevenirea violenţei în familie  

Numărul planurilor de 

intervenţie 

1. 2011 42   7 9 

2. 2012  45   4 9 

3. 2013 22    2 6 

Începând cu anul 2012 (până în prezent) s-a aprobat acordarea unei subvenţii din 

bugetul local pentru Centrul de primire în regim de urgenţă pentru femei şi copii victime ale 

violenţei domestice din cadrul Asociaţiei Femeilor din Sibiu, în baza Legii nr.34/1998 privind 

acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, pentru un 

număr de maxim 7 beneficiari/luna ai centrului cu domiciliul/resedinta in municipiul Sibiu, în 

cuantum de 250 lei/lună/beneficiar. Astfel în anul 2012 Asociaţiei Femeilor din Sibiu a 

beneficiat de o subvenţie în sumă totală de 17546 lei iar în anul 2013 de suma total de 20750 

lei 
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Faţă de cele prezentate se observă o uşoară tendinţă de scădere a cazurilor de violenţă 

în familie aflate în evidenţa serviciului. 

Serviciul Public de Asistenţă Socială prin Biroul Protecţia Copilului au desfăşurat 

acţiuni de prevenire a violenţei în cadrul unor unităţi de învăţământ din municipiu (Liceul 

Tehnologic Construcţii şi Arhitectură Carol I, Colegiul Tehnic Energetic, Liceul Tehnologic 

http://sas.mmssf.ro/compendiumLegislativ.php?id=50
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Henri Coandă) care se confruntă cu o creştere  a comportamentelor violente în rândul elevilor. 

Obiectivul principal urmărit prin aceste acţiuni a vizat pregătirea pentru o viaţă independentă, 

înţelegerea adecvată de către aceştia a fenomenelor de violenţă şi/sau discriminare. 

 

5. Servicii sociale furnizate de Serviciul Public de Asistenţă Socială în 

colaborare cu centre de zi pentru copii 

În conformitate cu prevederile art.124 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, „pentru asigurarea prevenirii separării copilului 

de părinţii lui, consiliile locale ale municipiilor au obligaţia să organizeze, în mod autonom 

sau prin asociere, servicii de zi, potrivit nevoilor identificate în comunitatea respectivă”.  

Menţionăm că la nivelul municipiului nu funcţionează servicii de zi în sistem public, 

SPAS având încheiate convenţii de parteneriat cu furnizori privaţi care au înfiinţat unităţi de 

asistenţă socială, centre de zi pentru copii şi care sunt finanţate din bugetul local în condiţiile 

Legii nr.34/2008 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, cu o subventie de 175 lei/copil/luna, după cum urmează: 

Nr. 

Crt. 

Asociatii subventionate Anul acordării  Număr 

beneficiari  

Total subvenţie 

aprobata/an  

1. Asociaţia ARAPAMESU 

Sibiu 

2013 30 copii 63000 lei 

2014 30 copii 63000 lei 

2. Asociaţia „Soborul 

Sfinţilor Arhangheli Mihail 

şi Gavriil” Sibiu 

2013 
30 copii 

26.250 lei 

Lunile august-septembrie 

2014 30 copii 57.750 lei 

3. 
Asociaţia „Sfântul 

Nicolae” Sibiu 

2012 13 copii 22.750 lei 

2013 25 copii 52.500lei 

2014 26 copii 50.050 

Mentionăm faptul că asociatiile ‘’Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil” 

Sibiu precum si „Sfântul Nicolae” Sibiu li s-au acordat subventie pentru anul 2014, pentru 11 

luni de activitate efectiva. 

 

6. Copii aflaţi în sistemul de protecţie 

Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea părinţilor săi sau 

care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora are dreptul la 

protecţie alternativă. Protecţia prevăzută anterior include instituirea tutelei, măsurile de 

protecţie specială prevăzute de lege şi adopţia. 

Protecţia specială a copilului reprezintă ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi 

serviciilor destinate îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea 
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părinţilor săi sau a celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija 

acestora 

Conform datelor furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sibiu situaţia copiilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială şi a căror 

părinţi figurează cu domiciliul în municipiul Sibiu se prezintă astfel: 

Nr. 

crt. 

Anul Plasament 

familial 

Plasament la Asistent 

Maternal Profesionist 

Plasament 

în centre 

Plasament la Organizaţii 

Private Autorizate 

Supraveghere 

specializată 

1. 2011 31 42 41 15 3 

2. 2012 27 45 41 13 2 

3. 2013 23 43 29 11 3 

Se poate observa o scădere a numărului de minori care beneficiază de o măsură de 

protecţie specială şi a căror părinţi au domiciliul în municipiul Sibiu. Cei mai mulţi minori se 

află în plasament la asistent maternal profesionist, iar cei mai puţini la organizaţii private 

autorizate. 

Împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială, trebuie 

verificate trimestrial de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului. În 

acest sens s-a solicitat serviciului nostru evaluarea situaţiei părinţilor care au copii în sistemul 

de protecţie specială şi au domiciliul în municipiul Sibiu după cum urmează:    

Nr. 

crt. 

Anul Total minori cu măsură 

de protecţie specială 

Număr minori pentru care s-a solicitat 

evaluarea situaţiei părinţilor 

Număr de minori 

reintegraţi în familie 

1. 2011 132 124 8 

2. 2012 128 109 5 

3. 2013 106 101 7 

 

În urma evaluărilor făcute se constată faptul că peste 90% din cazuri, părinţii nu 

doresc reintegrarea minorilor în familie motivând condiţiile financiare, materiale şi familiale. 

În acest sens, măsura de protecţie specială a copiilor care ar trebui să fie una temporară devine 

o soluţie pe termen nelimitat ceea ce duce la efecte traumatice, dramatice pe care despărţirea de 

părinţi o are.  

De asemenea rezultă faptul că un număr foarte mic de copii au revenit în familia de 

origine. Peste 80% dintre minorii reintegraţi au vârsta cuprinsă între 10-17 ani. Copiii 

reintegraţi şi familiile lor au primit sprijin şi consiliere în baza unui plan de servicii şi s-au 

adaptat cu bine vieţii în familia naturală.   
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7. Alte situaţii de risc social din evidenţa serviciului nostru  

a) Gravide în situaţie de risc de abandon al copilului 

În perioada 2011-2013 au fost identificate un număr total 14 gravide aflate în risc de 

abandon al copilului dintre care, în urma includerii acestora într-un program de consiliere şi 

sprijin precum şi a acordării serviciilor şi beneficiilor conform prevederilor legale, doar un 

număr de 4 minori au fost abandonaţi după naştere.  O parte dintre mame au primit găzduire 

în cadrul Centrului Maternal din structura DGASPC Sibiu, iar după părăsirea centrului s-au 

aflat în monitorizarea serviciului nostru.  

b)Minori care nu posedă certificat de naştere 

În perioada 2011-2013 s-au identificat un număr de 13 minori a căror naştere nu a 

fost înregistrată iar în urma sprijinului acordat un număr de 7 minori au obţinut un certificat 

de naştere. Motivele cele mai frecvente pentru care minorii nu au fost înregistraţi s-au datorat 

lipsei actelor de identitate ale părinţilor care provin în majoritate din alte judeţe, cu 

posibilităţii materiale şi financiare extrem de reduse şi cu un interes scăzut pentru obţinerea 

actelor de identitate. 

*  *  *  *  * 

In vederea acoperirii nevoilor privind protectia copiilor prin servicii sociale 

diversificate si de calitate, SPAS a colaborat cu furnizorii publici-privati cu activitate in 

domeniu, pe raza municipiului Sibiu dupa cum urmeaza: 

 

 Arhiepiscopia Ortodoxa Romana Sibiu 

 Asociatia Romano-Americana pentru Promovarea Asistentei Medicale si Serviciilor 

Umane 

 Asociatia Crestin Ortodoxa “Acord” 

 Asociatia “Sf. Nicolae” 

 Asociatia “Soborul Sf. Arh. Mihail si Gavriil” 

 Asociatia S.O.S. Satele Copiilor Romania 

 Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu 

 Fundatia Romanian Prospects 

 Parohia Evanghelica C.A. Sibiu – Centrul de zi “Casa deschisa” 

 Fundatia Sion International Romania – “Casa Luminii” 

 Asociaţia Umanitară “Alexandra Nanu” 
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B. PERSOANE CU DIZABILITĂŢI 

1. Consideratii generale 

Persoanele cu dizabilităţi sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat 

deficienţelor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le 

limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul 

integrării şi incluziunii sociale. 

Obiectivul principal al Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu în acordarea de 

servicii şi beneficii sociale persoanelor cu dizabilităţi este asigurarea exercitării drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale care să contribuie în mod real la creşterea calităţii vieţii lor.  

Astfel, instituţia, prin demersurile pe care le întreprinde (împreună cu factori 

decizionali de la nivelul comunităţii, organizaţii neguvernamentale şi persoane juridice de 

drept public sau privat) în favoarea persoanelor cu dizabilităţi, susţine o abordare integrată a 

dizabilităţii, pentru ca nevoile lor să fie reflectate corespunzător în toate politicile şi planurile 

de dezvoltare de la nivel local. În acest sens, instituţia militează pentru facilitarea accesului 

neîngrădit la mediul fizic, informaţional, la locuinţă şi transport, sănătate, educaţie, 

recuperare/reabilitare, orientare, formare, respectiv reconversie profesională, la activităţi de 

petrecere a timpului liber, cultură, sport şi turism. 

Conform datelor furnizate de Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sibiu, la nivelul municipiului Sibiu in anul 2011 se aflau in evidenta directiei un 

numar de 7711 persoane cu handicap, in anul 2012 un numar de 6872 persoane cu handicap, 

iar anul 2013 un numar de 6673 persoane cu handicap 

Evoluţia numărului persoanelor cu handicap la nivelul municipiului Sibiu in 

perioada 2011-2013 se prezintă astfel: 

 

Nr. 

crt. 

Anul Nr. total 

persoane 

cu 

handicap 

persoane cu handicap 

neinstituţionalizate 

persoane cu handicap 

instituţionalizate 

copii adulţi total copii adulţi total 

1. 2011 7711 256 7324 7580 76 55 131 

2. 2012 6872 243 6504 6747 67 58 125 

3. 2013 6673 247 6278 6525 81 67 148 
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Sursa: Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia Copilului Sibiu 

Din graficul de mai sus se constată o scădere accentuată a numărului persoanelor cu 

handicap la nivelul municipiului Sibiu (peste 1000 de persoane). Acest fapt se datorează în 

special acţiunii de reevaluare a persoanelor cu handicap din judeţul Sibiu, de către Comisia 

Superioară de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi. 

Conform art.85 alin.(2) şi (3) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap (republicată şi actualizată) încadrarea  în grad şi tip de 

handicap a adulţilor se face de  Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi, 

iar încadrarea în grad şi tip de handicap a copiilor se face de Comisia pentru Protecţia 

Copilului. Gradele de handicap sunt: uşor, mediu, accentuat şi grav, iar tipurile de handicap 

sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare. 

Situaţia persoanelor cu dizabilităţi, neinstituţionalizate, la nivelul Municipiului 

Sibiu, pe grad de handicap la 31.12.2013: 

 

Nr. 

 crt. 

Grad 

handicap uşor mediu accentuat grav total 

 

procent 

1. nr. adulţi 

 

130 612 4020 1516 6278 96,22% 

2. nr. copii 

 

12 104 17 114 247 3,78% 
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Sursa: Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia Copilului Sibiu 

După cum se poate observa din graficul de mai sus numărul adulţilor cu handicap 

reprezintă 96,22% iar  numărul copiii cu handicap  reprezintă 3,78%, predominând numărul 

adulţilor cu handicap accentuat, reprezentând 64,03%, urmat de numărul celor cu handicap 

grav, reprezentând 24,14% din numărul total al persoanelor cu handicap neinstituţionalizate la 

nivelul municipiului Sibiu. 

Referitor la copiii cu handicap numărul celor cu handicap grav reprezintă 46,03% 

din numărul total al copiilor cu handicap neinstituţionalizaţi, urmat de numărul celor cu 

handicap mediu reprezentând 42,1%. 

Situaţia persoanelor cu dizabilităţi, neinstituţionalizate, de la nivelul Municipiului 

Sibiu, pe tip de handicap la data de 31.12.2013 se prezinta astfel: 

 

Nr. 

crt. 

Tip 

handicap 
fizic somatic auditiv vizual mental psihic asociat 

HIV / 

SIDA 

boli 

rare 

Surdo 

cecitate 

1. nr. adulţi 1386 1862 322 1018 523 733 366 15 49 4 

2. nr. copii 76 39 23 15 48 0 40 0 6 0 
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Sursa: Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia Copilului Sibiu 

Din graficul de mai sus rezultă că la adulţi predomină tipul de handicap somatic 

reprezentând un procent de 25% din numărul total al adulţilor cu handicap,  care include 

afecţiuni ale organelor interne cum ar fi: neoplazii, astm bronşic, afecţiuni al aparatului 

cardio-vascular, afecţiuni ale căilor renale etc. În rândul copiilor cu handicap handicapul fizic 

reprezintă un procent de 30%, urmat de cel mental cu un procent de 19% din totalul copiilor 

cu handicap. 

 

2. Servicii şi beneficii sociale furnizate de Serviciul Public de Asistenţă Socială 

Sibiu persoanelor cu dizabilităţi care au domiciliul sau reşedinţa pe raza Municipiului 

Sibiu 

Conform prevederilor Legii nr.448/2006, republicată, privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii 

legali ai acestora, precum şi părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor cu handicap grav, 

beneficiază de asistent personal sau indemnizaţie, funcţie de opţiunea exprimată de către 

aceştia la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu. 

Pentru prevenirea excluziunii sociale, îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu 

handicap şi prevenirea instituţionalizării acestora, Serviciul Public de Asistenţă Socială acordă 

persoanelor cu handicap beneficii de asistenţă socială – indemnizaţia echivalentă cu salariul 

net al asistentului social debutant din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele 

decât cele cu paturi, pentru persoanele cu handicap grav şi alte facilităţii (gratuitate pe 
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mijloacele de transport in comun pentru persoanele cu handicap accentuat, persoanele cu 

handicap grav, asistentii personali sau insotitorii acestora). 

Pentru persoanele cu handicap grav Serviciul Public de Asistenţă Socială este 

acreditat să furnizeze servicii de îngrijire la domiciliu prin asistentul personal, după cum 

urmează:  

- servicii de îngrijire social-medicală de natură socială, de bază pentru activităţile 

zilnice; 

- servicii de suport, pentru activităţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi; 

- servicii de reabilitare şi amenajare a mediului de viaţă, ambientului. 

Evoluţia numărului persoanelor cu handicap grav beneficiare de asistent personal/ 

indemnizaţie, în perioada 2011-2013 se prezinta astfel: 

anul Nr.la începutul anului intrări ieşiri Nr.la sfârşitul anului 

 
Asistenţi 

personali 
Indemnizaţii 

Asistenţi 

personali 
Indemnizaţii 

Asistenţi 

personali 
Indemnizaţii 

Asistenţi 

personali 
Indemnizaţii 

2011 221 751 4 199 45 184 180 766 

2012 180 766 29 114 34 178 175 702 

2013 175 702 22 151 19 147 178 706 
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Sursa: Serviciul Public de Asistenta Sociala Sibiu 

Din graficul de mai sus rezultă atât o scădere a numărului persoanelor cu handicap 

grav beneficiare de asistent personal cât şi a celor beneficiare de indemnizaţie. 

Evoluţia numărului  persoanelor cu handicap grav adulti/copii, beneficiare de asistent 

personal/ indemnizaţie, aflate în evidenţa serviciului, în perioada 2011-2013: 
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Nr. crt.  

Anul 

Asistenţi personali Indemnizaţii 

adulţi copii adulţi copii 

1. 2011 140 40 720 46 

2. 2012 124 51 663 39 

3. 2013 123 55 648 58 
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Sursa: Serviciul Public de Asistenta Sociala Sibiu 

 

Conform graficului se constată o creştere a numărului copiilor cu handicap grav şi o 

scădere a numărului adulţilor cu handicap grav, beneficiari de asistent personal/ indemnizaţie. 

Conform prevederilor art.38 lit.a) din Legea nr. 448/2006 republicată asistentul 

personal are obligaţia să participle, o data la doi ani, la instruirea organizată de angajator. În 

acest sens, în perioada 3-6 septembrie 2012 s-a organizat şi s-a efectuat instruirea unui număr 

de 175 asistenţi personali, conform Tematicii de instruire a asistenţilor personali ai 

persoanelor cu handicap grav aprobată prin Ordinul nr.319/2007 al Autorităţii Naţionale al 

Persoanelor cu Handicap. Menţionăm că instruirea a fost asigurată de personalul de 

specialitate angajat al serviciului, autorizat ca furnizor de formare profesională al asistentului 

personal al persoanei cu handicap grav. 

În ceea ce priveşte acordarea gratuităţii pe mijloacele de transport în comun pentru 

persoanele cu handicap accentuat, persoanele cu handicap grav, asistenţii personali sau 

însoţitorii acestora, situaţia persoanelor aflate în evidenţa serviciului, în perioada 2011-2013, 

se prezintă astfel: 
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Nr. 

 crt. 

 Anul Persoane cu handicap Asistenţi 

personali 

Total 

copii adulţi 

1. 2011 89 958 126 1173 

2. 2012 79 812 127 1018 

3. 2013 74 716 127 1018 
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Sursa: Serviciul Public de Asistenta Sociala Sibiu 

Situatia beneficiarilor de gratuitate pe mijloacele de transport in comun in functie de 

gradul de handicap se prezinta astfel: 

Nr. crt. Gradul de handicap Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

1. Accentuat 806 668 658 

2. Grav 241 223 233 

3. Total 1173 1018 1018 
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Sursa: Serviciul Public de Asistenta Sociala Sibiu 

Conform graficelor de mai sus se constată că ponderea beneficiarilor o reprezintă 

persoanele cu handicap accentuat, numărul acestora scăzând semnificativ  în anul 2012 faţă de 
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anul 2011, ca urmare a reevaluării persoanelor cu handicap din judeţul Sibiu,  de către 

Comisia superioară de evaluare a persoanelor de handicap pentru adulţi, acţiune ce s-a 

desfăşurat la sfârşitul anului 2011. 

 

3. Alte servicii sociale furnizate de Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu 

persoanelor cu dizabilităţi 

In cadrul SPAS este organizat si functioneaza ca unitate de asistenta sociala, fara 

personalitate juridica Centrul de zi Caleidoscop care furnizeaza incepand cu anul 2006 

servicii de recuperare/reabilitare pentru copiii cu autism. 

Centrul isi desfasoara activitatea pe baza de parteneriat public-privat. In vederea 

acordarii serviciilor sociale de recuperare/reabilitare in sistem integrat pentru copilul cu 

autism, precum si pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru copilul cu handicap neuro-

psiho-motor grav, in anul 2009 s-a aprobat conventia de parteneriat intre SPAS si Fundatia 

“Un Copil O Speranta” Sibiu, in vederea furnizarii de servicii sociale pentru copiii cu 

handicap in cadrul Complexului de servicii de zi. 

Activitatiile Complexului de Servicii de Zi se desfăşoară la sediul Fundaţiei “Un 

Copil, O Speranţă” din municipiul Sibiu, Aleea Streiu, nr.8, imobil aparţinând domeniului 

public al municipiului Sibiu, aflat in administrarea Serviciul Public de Administrare a 

Unitatiilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sibiu, dat în folosinţa gratuită a fundaţiei. 

In anul 2012, prin proiectul promovat de Primaria Municipiului Sibiu, in cadrul 

Programului European de Dezvoltare Urbana, Componenta Servicii Sociale si de Baza – 

Componenta 4 imobilul in care se desfasoara activitatiile complexului de servicii de zi a fost 

modernizat si dotat la standarde europene din fonduri nerambursabile. 

In cadrul Complexului de servicii de zi furnizarea serviciilor de terapie si  recuperare 

se face in echipa multidisciplinara compusa din: psiholog, asistent social, pedagog de 

recuperare, kinetoterapeut, logoped. Partenerul privat asigura servicii de recuperare, 

promovare relatii sociale–socializare, serviciu suport (masa calda), alte servicii pentru diferite 

situatii de dificultate. 

Situatia beneficiarilor Complexului de servicii de zi in perioada 2011-2013: 

Nr. 

crt. 

Centru Nr. beneficiari 

Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

1. Centru de terapie si recuperare pentru 

copiii cu autism “Caleidoscop” 

33 28 31 

2. Centru de zi pentru copilul cu 

handicap neuro-psiho-motor grav 

30 30 34 

3. Centru de consiliere si sprijin pentru 130 130 130 
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parinti si copii 

4. Total 193 188 195 
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Sursa: Complexului de servicii de zi pentru copilul cu handicap şi de consiliere pentru 

 familia cu copii în situaţii de risc social Sibiu 

Mentionam ca in numarul de beneficiari prezentat sunt inclusi si parintii copiilor cu 

handicap, care participa in mod direct la procesul de recuperare/reabilitare. 

Fata de numarul de asistati solicitarile sunt in continua crestere. In acest sens ambii 

parteneri depun toate diligentele in vederea cresterii numarului de specialisti, respectiv a 

cresterii capacitatii centrului. 

 

*  *  *  *  * 

In vederea acoperirii nevoilor persoanelor cu handicap prin servicii sociale 

diversificate si de calitate SPAS a incheiat conventii de parteneriat cu furnizorii publici-

privati activitate in domeniu, pe raza municipiului Sibiu dupa cum urmeaza: 

 Fundatia UCOS – Complexul de servicii de zi pentru copilul cu handicap şi de 

consiliere pentru familia cu copii în situaţii de risc social Sibiu 

 Fundatia Sion International – Centrul de zi pentru copilul cu deficiente neuro-psiho-

motorii severe Casa Luminii 

 Centrul Scolar de educatie incluziva 

 Asociatia handicapatiilor psihici – Centrul de zi Gabriela 

 Fundatia Motivation 

 Asociatia Diakoniewerk international – Centrul ocupational pentru persoane cu 

dizabilitati 
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C. PERSOANE VARSTNICE 

1.Consideratii generale 

Persoanele varstnice reprezinta o categorie de populatie vulnerabila cu nevoi 

particulare, datorita limitarilor fiziologice si fragilitatii caracteristice fenomenului de 

imbatranire. 

In vederea prevenirii, limitarii sau inlaturarii efectelor temporare ori permanente ale 

unor situatii care pot afecta viata persoanei varstnice sau pot genera riscul de excluziune 

sociala, persoanele varstnice pot beneficia de servicii si beneficii sociale in functie de nevoia 

identificata. 

Autoritatile administratiei publice locale au responsabilitatea identificarii si evaluarii 

nevoilor persoanelor varstnice, a organizarii, planificarii si asigurarii finantarii sau 

cofinantarii serviciilor sociale. 

Potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica la nivelul municipiul 

Sibiu, in anul 2011 traiau un numar de 20.291 persoane varstnice (peste 65 de ani), in anul 

2012 un numar de 20.602 persoane varstnice, iar in anul 2013 un numar de 21.081 persoane 

varstnice. In perioada de referinta se constata o tendinta de crestere a numarului populatiei 

peste 65 de ani. 
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Sursa: Institutul National de Statistica  

Conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica in luna ianuarie 2013, la 

nivelul municipiului Sibiu, figurau un numar de 31.239 persoane cu varsta de peste 60 de ani. 

In ceea ce priveste populatia stabila pe sexe si grupe de varsta, situatia se prezinta astfel: 

 

Nr.crt. Grupe de varsta (ani) Masculin Feminine Total 

1. 60-64 ani 4605 5553 10158 

2. 65-69 ani 2843 3545 6388 
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3. 70-74 ani 2164 3389 5553 

4. 75-79 ani 1567 2803 4370 

5. 80-84 ani 1000 1898 2898 

6. 85 de ani si peste 595 1277 1872 

7. Total 12774 18465 31239 

Sursa: Institutul National de Statistica  
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Din analiza datelor de mai sus se constata o diferenta considerabila intre sexe in ce 

priveste speranta de viata a varstnicilor. Astfel, din totalul populatiei varstnice femeile 

reprezinta 59,11%, in timp ce barbatii detin o pondere de 40,89%, diferenta cea mai 

semnificativa inregistrandu-se in randul populatiei peste 85 de ani (36,44%) femeile 

reprezentand 68,22%, iar barbatii 31,78%.  

Dupa cum se poate observa populatia de varsta a treia este in continua crestere 

numerica. Asigurarea necesitatilor populatiei varstnice pentru un trai decent, acopera o gama 

larga de preocupari, nu numai in plan economic, dar mai ales in plan social si psihosocial, 

fiind o categorie sociala vulnerabila, cu probleme specifice fata de alte segmente sociale. 

Conform datelor furnizate de Casa Judeteana de Pensii Sibiu, la nivelul municipiului 

Sibiu in anul 2011, figurau un numar total de 40.928 pensionari, in anul 2012 un numar de 

40.138, iar in anul 2013 un numar de 39146 pensionari. 

Situatia numarului total de pensionari din municipiul Sibiu pe ultimii 3 ani se 

prezinta astfel: 
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La nivelul municipiului Sibiu, in anul 2013, figurau un numar de 39.146 pensionari, 

din care pensionari pentru limita de varsta un numar de 28.748 persoane, pensionari de 

invaliditate un numar de 6.580 persoane, pensionari anticipate un numar de 1.894 persoane, 

iar cu pensie de urmas sau alte pensii un numar de 1.927 persoane. 

In ceea ce priveste categoriile de pensionari din municipiul Sibiu, in anii 2011-2012-

2013, situatia se prezinta astfel: 
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Avand in vedere datele de mai sus se poate observa o scadere semnificativa in ceea 

ce priveste numarul pensionarilor de invaliditate, urmare a campaniei de verificare a 

certificatelor de invaliditate si a modului de acordare a gradelor de invaliditate, precum si mici 

diferente la alte categorii de pensii. 

 

2. Servicii sociale furnizate de Serviciul Public de Asistenta Sociala la nivel local 

Incepand cu anul 2006 in structura Serviciului Public de Asistenta Sociala 

functioneaza Centrul care acorda servicii de ingrijire si asistenta la domiciliu avand ca scop 

principal stabilirea serviciilor si a masurilor in vederea prevenirii sau limitarii unor situatii de 
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dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea sau excluziunea sociala a 

persoanelor varstnice. 

Centrul din cadrul SPAS ofera persoanelor varstnice in situatie de dependenta socio-

medicala servicii de ingrijire socio-medicale de natura sociala la domiciliul beneficiarilor: 

 Servicii de baza pentru activitatiile zilnice: ajutor pentru igiena corporala, 

imbracare/dezbracare, igiena eliminarilor, hranire si hidratare, transfer si mobilizare, 

deplasare in interior, comunicare; 

 Servicii de suport pentru activitatiile instrumentale ale vietii de zi cu zi: ajutor 

pentru prepararea hranei, efectuarea de cumparaturi, activitati de menaj, insotirea in 

mijloacele de transport, companie, activitati de administrare si gestionare. 

Totodata, prin Centrul de Asistenta Medicala Comunitara din structura S.P.A.S., sunt 

oferite persoanelor varstnice dependente servicii de ingrijire social-medicala de natura 

medicala si de natura serviciilor conexe: 

 Servicii de natura medicala: monitorizarea starii de sanatate (masurarea tensiunii 

arteriale, masurarea glicemiei, supravegherea medicatiei, indrumarea spre diverse servicii 

medicale, prevenire escare, tratament injectabil la recomandarea medicului, consiliere 

medicala; 

 Servicii de evaluare si consiliere psihologica. 

 

Alte servicii de suport pentru diferite situatii de dificultate: 

 Orientare – in functie de solicitari beneficiarii sau intretinatorii sunt indrumati, in timp 

optim, spre servicii de specialitate care pot reduce situatia de criza in regim de urgenta 

(adapost de noapte, unitati medico sociale, camin pentru persoane varstnice); 

 Mediere sociala – ofera o intelegere adecvata a cauzelor subiective si obiective care au 

condus la aparitia unui eveniment, situatie, stare rezultat dificil; 

 Sprijin de urgenta in vederea reducerii situatiilor de criza; 

 Promovare – in vederea constientizarii si sensibilizarii sociale cu privire la 

problematica beneficiarilor, persoane varstnice, aflati in atentie; 

 Cooperare sociala – vizeaza dimanizarea si sprijinirea societatii civile si se realizeaza 

prin incheierea de conventii de parteneriat, in vederea asigurarii furnizarii de servicii de 

calitate, accesibile si conforme cu nevoile acestora; 

 

In perioada 2008-2013 au beneficiat de servicii de ingrijire la domiciliu un numar 

mediu lunar de 40 persoane varstnice, situatia prezentandu-se astfel: 
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Din analiza datelor se poate observa o scadere drastica a numarului de beneficiari 

persoane varstnice, fapt generat nu atat de scaderea nevoii de ingrijire la domiciliu ci 

factorilor economico-sociali:  

- nivelul scazut de salarizare al ingrijitoarelor la domiciliu, fapt ce a determinat 

migrarea personalului calificat spre sectorul privat, astfel incat de la 9 ingrijitori la domiciliu 

incadrati cu contract de munca in anul 2005, in prezent sunt in activitate doar 3 ingrijitori 

- reglementarile legale privind conditiile de ocupare a posturilor vacante in domeniul 

public in perioada 2010 pana in present. 

Din luna decembrie 2011 in cadrul Centrului care acorda servicii de asistenta si 

ingrijire la domiciliu functioneaza Clubul de zi pentru persoane varstnice, avand rolul de a 

raspunde nevoilor de socializare si participare sociala a persoanelor varstnice din municipiul 

Sibiu, de a contribui la prevenirea autoexcluderii varstnicilor .  

Clubul de zi are o capacitate de 20 locuri si functioneaza o zi saptamana, in sediul dat 

in administrarea SPAS, prin hotarare de Consiliu Local, situat in Sibiu, str. Ocnei, nr. 20. 

Serviciile desfasurate in cadrul clubului urmaresc antrenarea persoanelor varstnice la 

activitati culturale si sportive, activitati de petrecere a timpului liber: jocuri, auditii muzicale, 

picture, programe de educatie pentru sanatate.  

Totodata in cadrul clubului persoanele varstnice beneficiaza de servicii de natura 

medicala (masurarea tensiunii arteriale, masurarea glicemiei, indrumarea spre diverse servicii 

medicale), servicii de consiliere administrativa, sociala, juridica si psihologica. 

Cu ocazia diferitelor zile (Ziua Martisorului, Ziua Internationala a Persoanei 

Varstnice, Seara de colinzi) s-au organizat programe festive, pentru marcarea acestor 

evenimente, manifestari ce se inscriu pe linia actiunilor si masurilor de socializare. 
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Alte masuri si actiuni pe linie de asistenta persoane varstnice: 

 In conformitate cu H.C.L. nr. 225/2007 s-a aprobat acordarea unui ajutor unic de 

urgenta pentru persoanele varstnice cu varsta egala sau mai mare de 100 de ani, domiciliate in 

municipiul Sibiu. 

 In baza H.C.L. nr. 402/2011 s-a aprobat transmiterea in folosinta gratuita 

Asociatiei Forumul Solidaritatii Sociale a Pensionarilor Sibiu a unui imobil in vederea 

utilizarii acestuia pentru desfasurarea unor activitati recreative, culturale, sportive si 

informative pentru pensionari si familiile acestora – Centru de zi. 

 Prin Hotararea nr. 380/2008 a Consiliului Local Sibiu s-a aprobat gratuitatea la 

transportul urban asigurat de S.C. Tursib S.A. Sibiu, pentru pensionarii cu domiciliul in 

municipiul Sibiu,pe baza cartii de identitate si a cuponului de pensie. 

Potrivit datelor furnizate de S.C.Tursib S.A. in anul 2011 au beneficiat de gratuitate 

la transportul urban un numar de 522.352 pensionari, in anul 2012 un numar de 513.164 

pensionari, iar in anul 2013 un numar de 510.403 pensionari. 

 

*  *  *  *  * 

In vederea acoperirii nevoilor persoanelor varstnice prin servicii sociale diversificate 

si de calitate SPAS a colaborat cu furnizorii publici-privati activitate in domeniu, pe raza 

municipiului Sibiu dupa cum urmeaza: 

 Asociatia “Dr. Cart Wolff” a Bisericii Evanghelice C.A. din Romania – 

Caminul pentru Persoane Varstnice; 

 Asociatia Filantropica “Olivia” – Centrul Solidaritate pentru Persoanele 

Varstnice; 

 Caminul pentru Persoane Varstnice din subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Sibiu; 

 Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania – Filiala Sibiu; 

 Asociatia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj – Centrul de servicii de 

ingrijire si asistenta la domiciliu Sibiu pentru persoanele varstnice, bolnavi cronici sau 

persoane aflate intr-un proces de recuperare dupa interventii chirurgicale sau diferite boli. 

 Asociatia Diakonie Metzingen  S.R.L. 

 Caminul Spital Sibiu din subordinea Consiliului Judetean Sibiu 

 Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Saliste 

 Asociatia “Buna Vestire”Slimnic  
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D. PERSOANE SI FAMILII AFLATE IN RISC DE MARGINALIZARE SI 

EXCLUZIUNE SOCIALA 

Sunt supuse riscului de marginalizare si excluziune sociala persoanele singure si 

familiile fără venituri sau cu venituri limitate aflate în imposibilitatea de a-si asigura un nivel 

de trai minimal. 

În vederea sprijinirii acestora, în scopul promovării incluziunii sociale si cresterii 

calitătii vietii, legislatia în vigoare prevede acordarea de beneficii de asistentă socială si 

servicii sociale. 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, SPAS asigură/faciliteaza o serie de 

beneficii sociale dupa cum urmeaza:  

 beneficii de asistentă sociala pentru prevenirea si combaterea sărăciei si riscului de 

excluziune socială (ajutorul social, ajutorul de înmormântare pentru beneficiarii de ajutor 

social, ajutor pentru încălzirea locuintei, ajutoare alimentare, , etc.); ajutorul de urgentă pentru 

situatii datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor si pentru  persoanele ce au 

împlinit vârsta de 100 de ani;  

 beneficii de asistentă socială pentru sustinerea copilului si a familiei (alocatia de stat 

pentru copii, indemnizatia/stimulent pentru cresterea copilului, alocatia pentru sustinerea 

familiei, sprijinul financiar “bani de liceu”, ajutor finaciar în vederea stimulării achizitionării 

de calculatoare; ajutoare exceptionale pentru sustinerea finaciară a familiilor cu copii cu 

venituri sub 500 lei/membru de familie, care au problemne de sănătate si necesită interventie 

chirurgicală; 

  beneficii de asistentă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale 

(indemnizatii de ingrijire si facilităti pentru persoanele cu handicap: gratuitate la transportul în 

comun, etc.);. 

Prezentam mai jos situatia principalelor beneficii de asistenta sociala: 

Ajutorul social 

În perioada 2011-2013 au beneficiat de ajutorul social un numar mediu de 141 titulari 

(persoane singure/familii) reprezentand 293 persoane.  
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 Din cele prezentate se constata ca numarul de beneficiari a crescut cu 27% in anul 

2013 fata de anul 2011. 

Cresterea numărului beneficiarilor de ajutor social persoanelor singure îndeosebi, 

înregistrată, se datorează în parte, cresterii numărului de persoane cu vârsta apropiată de 

vârsta de pensionare, fără loc de muncă, cu stare de sănătate precară, fără locuintă, urmare a 

dezorganizării familiei prin divortul sotilor; imigrarea populatiei din zonele sărace ale tării 

spre zonele cu potential economic dezvoltat, lipsa calificării profesionale, lipsa de interes fată 

de procesele de calificare si recalificare profesională. 

Situatia beneficiarilor de ajutor social in luna decembrie 2013: 

53%

19%

28%

persoane singure familii cu doi membri familii cu peste doi membri

 

Sursa : Serviciul Public de Asistenta Sociala, Biroul Venit Minim Garantat 

Se observa un procent mai mare al beneficiarilor de ajutor social, persoane singure 

(53%) fata de familiile titulare (47%) . 

       Ajutoare pentru incalzirea locuintei  

De ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie termica si lemne in 

perioada 2007-2013 au beneficiat un numar mediu de 6.770 titulari. 
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După cum rezultă din graficul de mai sus numărul de beneficiari care au solicitat 

acordarea ajutrului pentru încălzirea locuinţei a înregistrat o scădere de la un sezon la altul.  

Diferentiat pe sistem de incalzire situatia se prezinta astfel: 
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Ponderea beneficiarilor de ajutor de incalzire o detin persoanele/familiile care isi 

incalzesc locuinta cu gaze naturale, urmati de cei care isi incalzesc locuinta cu energie termica 

si respectiv cu lemne. 

Se constata o scădere foarte mare a numarului de beneficiari care utilizeaza pentru 

incalzirea locuintei gaze naturale si energie termică în sistem centralizat.  

Daca in sezonul rece 2007-2008 au beneficiat de ajutor pentru incalzirea locuintei cu 

gaze naturale un numar de 11.179 de titular, respectiv un numar de 328 titulari de ajutor 

pentru incalzirea locuintei cu energie termica, in sezonul rece 2012-2013 numarul 

beneficiarilor care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze natural a fost 3.105, iar cei care 

utilizeaza pentru incalzirea locuintei energei termica a fost de 103.  A scăzut de asemenea si 

numărul solicitanţilor ajutorului de încălzire cu lemne (în campania 2008-2009 si cea din 

2009-2010, s-au înregistrat 416, respectiv 415 de cereri pentru încălzirea locuinţei cu lemne 

pe când în campania 2012-2013 s-au înregistrat 76 de cereri).         

Motivul principal care a condus la scaderea numarului de beneficiari de ajutor pentru 

incalzirea locuintei este, modificarea legislatiei in domeniu respectiv inasprirea conditiilor de 

acordare, precum si campaniile de verificare a veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe 

propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. 
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Alocația de susținere a familiei   

In perioada 2011-2013 au beneficiat de alocatie de sustinerea familiei un numar 

mediu de 319 titulari: 
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Sursa: Serviciul Public de Asistenta Sociala 

Se observă scaderea numărului titularilor de alocație pentru susținerea familiei  

motivata in principal de cresterea veniturilor familiei urmare a accesarii unui loc de muncă de 

către titularii respectiv membrii familiei beneficiare. 

 

Alte masuri si actiuni cu sopul prevenirii si combaterii saraciei 

si riscului de excluziune sociala: 

Asistenta Medicala Comunitara 

Incepand cu 01.07.2009 in baza Protocolului nr.17426/13.07.2009 încheiat între 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu şi Primăria Municipiului Sibiu s-a infiintat in 

cadrul SPAS Biroul Asistenta Medicala Comunitara , care are in structura 5 posturi de 

asistenta medicala comunitara si 3 posturi de mediator sanitar. In prezent isi desfasoara 

activitatea pe baza de contract de munca pe perioada nedeterminata 3 asistente medicale 

comunitare si 1 mediator sanitar, cheltuielile salariale ale acstora fiind suportate de la bugetul 

local, din sume transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerul Sanatatii. Indrumarea 

tehnica si metodologica a activitatii de asistenta medicala comunitara se realizeaza de Direcţia 

de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu. 

SPAS a participat ca si partener, in baza H.C.L. nr. 256/28.07.2011, in cadrul 

proiectului “Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane si institutionale 

din asistenta medicala comunitara” initiat de Scoala Nationala de Sanatate Publica, 

Management si perfectionare in domeniul sanitar, proiect finantat de Uniunea Europeana. Prin 
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acest proiect s-a infiintat, dotat si pus in functiune Centrul Pilot de Asistenta Medicala 

Comunitara , la nivelul municipiului Sibiu, in cadrul SPAS.  

Centrul pilot furnizeaza activităţi şi servicii medicale în sistem integrat cu serviciile 

sociale adresate persoanelor şi familiilor aflate în situaţii de vulnerabilitate (risc economic sub 

pragul sărăciei, şomaj, nivel educaţional scăzut, diferite dizabilităţi, boli cronice, boli aflate în 

faze terminale, graviditate, vârsta a treia, vârsta sub 16 ani, familii monoparentale, risc de 

excluziune socială), dupa cum urmeaza: educarea comunităţii pentru sănătate; promovarea 

sănătăţii reproducerii şi a planificării familiale; promovarea unor atitudini şi comportamente 

favorabile unui stil de viaţă sănătos; educaţie şi acţiuni direcţionate pentru asigurarea unui 

mediu de viaţă sănătos; activităţi de prevenire şi profilaxie primară, secundară şi terţiară; 

activităţi medicale curative, la domiciliu, complementare asistenţei medicale primare, 

secundare şi terţiare; activităţi de consiliere medicală şi socială; dezvoltarea serviciilor de 

îngrijire medicală la domiciliu a gravidei, nou-născutului şi mamei, a bolnavului cronic, a 

bolnavului mintal şi a bătrânului; activităţi de recuperare medicală. 

Situatia privind beneficiarii de asistenta medicala comunitara pe categorii sociale in 

perioada 2011 – 2013: 

Nr. 

crt. 

Categorii de beneficiari de 

servicii medicale 

Anul 

2011 2012 2013 

1. Copii 1850 1770 1720 

2. Adulti 590 970 950 

3. Gravide minore 2 3 3 

4. Persoane cu handicap 450 420 450 

5.. Varstnici 1550 1390 1400 

6. Total 4442 4553 4523 

 

Menţionăm că persoanele şi familiile beneficiare de serviciile şi activităţile de 

asistenţă medicală comunitară au fost recomandate de medicii de familie sau se află în 

evidenţa Serviciului Public de Asistenţă Socială, ca beneficiari de prestaţii şi servicii sociale. 

De asemenea, s-au acordat servicii de asistenţă medicală şi la solicitarea directă a cetăţenilor 

municipiului Sibiu, prin centrul pilot. 

Persoanele fara venituri si cele cu venituri reduse pot beneficia de serviciile sociale 

ale Serviciului Public Baia Populara Sibiu constand in baie la cada/dus la pretul social. In 
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acest sens sunt puse la dispozitie 12 cabine care asigura accesul la o medie lunara de 1300 

persoane /luna. 

Pentru sustinerea persoanelor si familiilor cu venituri reduse s-a incheiat Acordul de 

Asociere in luna mai 2012, intre SPAS Sibiu si Asociatia Somaro-Magazinul Social. In baza 

acestui acord beneficiarii, pot cumpara la preturi simbolice produse alimentare/nealimentare 

(incaltaminte, articole de imbracaminte si produse de igiena strict necesare unui trai decent, 

etc) . In acest fel, pe langa ajutorul efectiv in produse beneficiarilor oferindu-li-se si sansa la 

normalitatea de a merge la cumparaturi si la redobandirea demnitatii stirbite datorita lipsurilor 

financiare si material. Conform criterilor de selectie stabilite prin acord beneficiari sunt: 

personae/familii aflate in evident SPAS care au venituri sub 500 lei/peroana (altele decat 

beneficiarii de venit minim garantat). 

De asemenea, pentru sustinerea familiilor supuse riscului excluziunii sociale, in baza 

Parteneriatului public privat incheiat intre SPAS si Fungatia Papageno Hermannstadt se 

distribuie gratuit persoanelor din evidenta SPAS produse de incaltaminte, imbracaminte, alte 

articole de uz casnic si ocazional, de sarbatori produse alimentare. 

PERSOANE FARA ADAPOST 
Persoanele fără adăpost reprezintă o categorie socială formată din persoane singure 

ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar-

economic, juridic ori din cauza unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, locuiesc 

temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află în incapacitate de a susţine o locuinţă în regim de 

închiriere ori sunt în risc de evacuare. 

Autoritatile administratiei publice locale au responsabilitatea infiintarii, organizarii si 

administrarii serviciilor sociale pentru persoanele fara adapost. Legislaţia românească prevede 

destinarea de servicii sociale publice sau private şi către populaţia de persoane fără adăpost. 

Structura oficială a acestor servicii include atât servicii rezidenţiale cu gazduire pe perioada 

determinata, adăposturi de noapte, cât şi servicii non-rezidenţiale (echipe mobile de 

interventie in strada sau servicii de tip ambulanta social) sau servicii de consiliere si 

informare, servicii de insertie/reinsertie sociala, servicii de reasbilitare si altele asemenea, in 

concordanta cu nevoile individuale identificate. 

La nivelul municipiului Sibiu, in parteneriat cu Primaria Municipiului Sibiu 

functioneaza Adapostul de noapte, unitate de asistenta sociala, in structura Fundatiei 

Consortiul pentru Dezvoltare Locala Sibiu, institutie de asistenta sociala ce ofera servicii 

sociale persoanelor fara adapost si/sau aflate in situatie de dificultate, cu scopul de a combate 
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marginalizarea si riscul de excluziune sociala, prin asigurarea de gazduire pe perioada 

determinata si hrana. 

Cladirea in care funtioneaza adapostul este proprietatea Primariei Municipiului Sibiu, 

transmisa spre folosinta gratuita Adapostului de noapte. Finantarea adapostului este asigurata  

de Guvernul Bavariei, prin Primaria Municipiului Sibiu.  

Adapostul de noapte are o capacitate de cazare de 44 de locuri. Serviciile de gazduire 

sunt gratuite pentru o perioada de 45 de zile, dupa care persoana gazduita achita o taxa de 3 

lei/zi. Aproximativ 40% din persoanele asistate au domiciliul ori resedinta pe raza 

municipiului Sibiu. 

Echipa formata din 2 asistenti sociali, 2 paznici, 1 administrator, 1 contabil si o 

persoana desemnata cu curatenia urmaresc asigurarea furnizarii serviciilor sociale la standarde 

de calitate si mobilizarea continua pentru cresterea calitatii vietii persoanelor fara adapost prin 

dezvoltarea si diversificarea serviciilor oferite. 

 

LOCUINTELE SOCIALE 

La nivelul Municipiului Sibiu functioneaza Comisia Socială abilitată să analizeze 

solicitările de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Sibiu si sa 

stabileasca criterile de repartizare a locuintelor. 

In anul 2011 au fost inregistrate, la nivelul municipiului un numar de 756 solicitari 

pentru repartizarea unui spatiu de locuit din fondul locativ al Municipiului Sibiu, in anul 2012 

un numar de 306 solicitari, iar in anul 2013 un numar de 246 solicitari.  

Parte din aceste solicitari au fost rezolvate prin repartizarea de locuinte din fondul 

locativ al municipiului dupa cum urmeaza: in anul 2011 au repartizate un numar de 21 de 

locuinte, in anul 2012 un numar de 113 locuinte, iar in anul 2013 un numar de 28 de locuinte.  

Situatia cererilor depuse in perioada 2011-2013 pentru obtinerea unei locuinte din 

fondul locativ precum si situatia locuintelor repartizate se prezinta astfel: 
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Sursa: Comisia sociala a Consiliului Local Sibiu – secretariatul tehnic  
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Avand in vedere datele de mai sus putem observa numarul ridicat de solicitari in 

raport cu numarul de locuinte repartizate.  Astfel din totalul solicitarilor de locuinta in ultimii 

trei ani au fost repartizate un procent de aproximativ 12%. 

 

*  *  *  * 

In vederea acoperirii nevoilor persoanelor cu risc de marginalizare SPAS  

colaboreaza cu furnizorii publici-privati, pe raza municipiului Sibiu dupa cum urmeaza: 

 Serviciul Public Cantina Municipiului Sibiu 

 Asociatia Papageno Hermannstadt 

 Asociatia Somaro- Magazinul Social 

 Consortiul de dezvoltare Locala- Centru de Servicii Sociale pentru Persoane fara 

Adapost 

 Arhiepiscopia Ortodoxa Romana A Sibiului – Serviciul de Asistenta Sociala 

 Cantina Sociala “Nasterea Domnului” a Parohiei Ortodoxe  Romane Lazaret IV Sibiu 

 Fundatia “Mission Without Borders Romania”  
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CAPITOLUL VI 

DIAGNOSTIC SI SWOT 

- DIAGNOSTIC (concluzii si recomandari) 

In urma analizarii grupurilor tinta si a serviciilor sociale oferite la nivelul 

municipiului Sibiu se pot desprinde urmatoarele aspecte: 

Pentru copiii aflati in situatii de risc de separare de familie: 

- insuficienta serviciilor de zi in sistem privat, inexistenta serviciilor de zi in sistem 

public. Consideram ca nu este acoperita nevoia de servicii de zi in cartierele Turnisor, 

Gusterita, Tiglari, Lazaret ale municipiului, cu risc crescut de abandon familial si scolar, 

marginalizare şi excludere socială.  

Pentru victimele violenţei în familie: 

- există un singur centru in sistem privat – Centrul de primire in regim de urgenta a 

femeilor si copiilor victime ale violenţei domestice – al Asociatiei Femeilor Sibiu care 

acopera in mare parte nevoia locala. Consideram ca nu este acoperita nevoia de servicii de zi, 

de consiliere pentru victimele violentei precum si a agresorilor. 

Pentru persoanele cu dizabilităţi:  

- la nivelul municipiului sunt infiintate servicii de zi adaptate nevoilor acestora in 

sistem privat/public, insuficiente ca numar (centre de terapie ocupationala, centre de 

socializare, centre de recuperare/reabilitare). Se impune infiintarea/dezvoltarea serviciilor de 

zi ( centru de asistare si ingrijire, de consiliere psiho-socială pentru apartinatorii persoanelor 

cu dizabilitati), dezvoltarea serviciilor de recuperare/reabilitare la domiciliu in vederea 

prevenirii institutionalizarii, precum si cresterea numarului de asistenti personali. 

Pentru persoanele varstnice: 

-sunt asigurate la nivelul municipiului un complex de servicii atat in sistem public 

(SPAS  si Camin pentru persoane varstnice) cat si in sistem privat: servicii de ingrijire la 

domiciliu, servicii de zi, servicii rezidentiale  

Serviciile de ingrijire la domiciliu, furnizate in prezent  atat in sistem public cat si 

privat nu acopera nevoia locala. Se impune dezvoltarea si diversificarea serviciilor de ingrijire 

la domiciliu, in vederea prevenirii institutionalizarii. 

In ceea ce priveste serviciile de ingrijire a persoanelor varstnice in sistem rezidential, 

de asemenea, se impune dezvoltarea si diversificarea acestora.   
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Persoanele aflate in risc de saracie si marginalizare sociala si persoane fara 

adapost:  

- la nivelul municipiului Sibiu, in parteneriat cu Primaria Municipiului Sibiu 

functioneaza un adapost de noapte care ofera servicii de asistenta sociala persoanelor fara 

adapost si/sau aflate in situatie de dificultate prin asigurarea de gazduire pe perioada 

determinata si hrana pet imp de noapte. Se impune diversificarea serviciilor sociale pentru 

aceasta categorie prin infiintarea unui centru de zi.   

In vederea reducerii numarului de persoane si familii fara venituri se impune 

dezvoltarea serviciilor de consiliere si informare, dezvoltarea serviciilor cantinei sociale, 

dezvoltarea si diversificarea masurilor de suport si asistenta. 

 

B. Analiza SWOT a serviciilor sociale la nivelul municipiului Sibiu 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Din punct de vedere general: 

 existenta unui numar mare de furnizori de 

servicii sociale acreditate in municipiul sibiu 

 existenta unor servicii sociale variate adresate 

familiilor cu copii, persoanelor singire, persoanelor 

cu dizabilitati, varstnicilor, victimelor violentei 

(ponderea acestor servicii sunt furnizate de 

societatea civila sau in parteneriat public-privat) 

 existenta standardelor de calitate si a 

indicatorilor de performanta privind majoritatea 

serviciilor sociale: 

 existenta legislatiei care reglamenteaza 

standardele de cost pentru principalele tipuri de 

servicii sociale; 

 cunoasterea tipurilor de servicii sociale care 

pot fi furnizate; 

 existenta la nivelul SPAS a unor programe 

informatice de gestionare a datelor 

 existenta la nivelul municipiului de modele de 

buna practica in furnizarea de servicii sociale; 

 Implicarea cultelor in acordarea serviciilor 

sociale 

 Existenta de parteneriate si colaborari intre 

SPAS si furnizorii private; 

Resurse umane: 

 Personal angajat cu studii superioare/ 

specilizare in domeniu social; 

 diversitatea calificarilor personalului; 

 Varsta relativ tanara a personalului angajat 

Din punct de veder general: 

 servicii sociale insuficiente raportate la 

nevoile sociale identificate; 

 neacoperirea cu servicii sociale a unor 

zone sensibile social din municipiul Sibiu ; 

 lipsa unei baze de date actualizate la 

nivelul municipiului sibiu cu privire la toti 

beneficiarii serviciilor sociale publice si 

private 

 baza de date neactualizata a serviciilor 

sociale; 

 fluctuatia de personal; 

 dezinteresul unor furnizori de servicii 

sociale private in colaborarea cu SPAS; 

 inexistenta reglementarilor legale privind 

procedurile de contractare/ externalizare a 

serviciilor sociale 

 lipsa spatiilor disponibile la nivelul 

municipiului pentru dezvoltarea de servicii 

noi (centre de zi pentru copii, centre de 

consiliere si sprijin pentru copii si parinti, 

centre de zi pentru copii si adulti cu 

dizabilitati etc) 

Resurse umane: 

 numar insuficient de personal specializat 

angajat datorat fluctuatiei; 

 diminuarea implicarii in plan profesional 

datorata lipsei motivarii financiare 

 mijloace reduse de stimulare a 
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(aproximativ 40 ani); 

 Capacitate de adaptare la schimbare a 

personalului 

Resurse financiare: 

 Implicare /motivare din partea ONG-urilor de 

a-si cauta surse de finantare pentru asigurarea 

continuitatii serviciilor sociale furnizate 

 Nr. mare de ONG-uri care ofera servicii sociale 

din resurse proprii; 

 Disponibilitatea de finantare a autoritatii 

publice locale in finantare/subventionare a 

serviciilor sociale furnizate la nivelul municipiului 

functie de nevoia sociala identificata. 

personalului; 

 nivelul scazut al salarizarii fata de alte 

sectoare 

 lipsa unei strategii de atragere a 

voluntarilor; 

 pregatirea insuficienta a personalului in 

domeniu precum achizitiile publice, scrierea 

si implementarea proiectelor 

Resurse financiare: 

 fonduri bugetare reduse pentru 

dezvoltarea sistemului de servicii sociale 

 resurse financiare insuficiente la ONG-

uri; 

 insuficienta resurselor financiare 

destinate asigurarii formarii continue a 

personalului din sistemul public 

 

OPORTUNITATI RISCURI 

 accesul la finantare nerambursabila externa 

privind derularea de proiecte in vederea 

dezvoltarii/ diversificarii serviciilor sociale; 

 accesul la finantarea nerambursabila de la 

bugetul de stat prin Ministerul Muncii  

 deschiderea Consiliului Local de a 

subventiona/cofinanta servicii sociale furnizate de 

ONG-uri acreditate; 

 dezvoltarea de parteneriate in vederea 

dezvoltarii de servicii sociale de calitate; 

 promovarea voluntariatului; 

 contractarea/externalizarea de servicii sociale; 

 existenta de programe de formare a 

personalului in colaborare cu specialisti din tara si 

strainatate; 

 existenta universitatii cu profil socio-uman in 

municipilu Sibiu; 

 existenta legislatiei pentru acordarea de 

finantare/subventionare din partea administratiei 

publice centrale/locale pentru serviciile sociale; 

 existenta unui sistem informatic integrat pentru 

beneficiarii de beneficii sociale 

 colaborarea cu asociatii si fundatii care 

activeaza la nivelul municipiului Sibiu in vederea 

diversificarii/dezvoltarii serviciilor sociale. 

 Sensibilizarea/atragerea mediului privation 

problemele sociale cu care se confrunta 

comunitatea care ar avea ca rezultat sponsorizari 

de evenimente/parteneriate. 

 

 crestera problematicii sociale urmare a 

crizei economice ceea ce ar conduce la 

cresterea atributiilor SPAS-urilor; 

 lipsa normelor de aplicare a Legii 

nr.292/2011; 

 Instabilitatea legislatiei privind acordarea 

beneficiilor sociale, modificarile repetate la 

intervale scurte de timp si necorelarea 

acestora cu cele din legiile speciale 

 Legislatie neactualizata pentru asigurarea 

serviciilor de calitate 

 Parasirea sistemului de catre specialisti 

cu experinta spre alte domenii cu salarizare 

mai buna; 

 Demotivarea personalului specializat de 

a se angaja in sistemul public datorat 

nivelului scazut al salarizarii 

 Legislatie restrictiva in angajarea 

personalului din sistemul public 

 Restrictii in achizitionarea logisticii 

necesare dezvoltarii/functionarii serviciilor 

sociale publice; 

 Restrangerea/ incetarea activitatii ONG-

urilor furnozoare de servicii sociale din lipsa 

surselor financiare 
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CAPITOLUL VII 

OBIECTIVE GENERALE SI OPERATIONALE 

 

FAMILII SI COPII IN SITUATIE DE RISC SI VICTIME ALE VIOLENTEI IN FAMILIE 

I. Asigurarea ingrijirii, cresterii, formarii, dezvoltariisi educarii copiilor in cadrul 

propriilor familii 

I.1. Dezvoltarea acţiunilor de prevenire a separării copilului de părinţi şi susţinerea 

reintegrarii acestuia în familie 

I.1.1. Infiintarea/dezvoltarea centrelor de zi în cartierele din municipiul Sibiu cu un 

numar ridicat de copii aflati in situatie de risc social;  

I.1.2. Infiintarea/dezvoltarea de centre de consiliere pentru familii aflate in situatie de 

risc social 

I.1.3. Dezvoltarea serviciilor de asistenta medicala comunitara pentru mame si copii 

in situatie de risc medico-social din cadrul comunitatii locale 

I.1.4. Dezvoltarea de servicii de reconciliere a vieţii de familie cu viaţa profesională 

(baby sitter, bone, creşe, after school, etc). 

I.2. Dezvoltarea serviciilor de zi destinate victimelor violentei in familie si a agresorilor 

I.2.1. Infiintarea unui centru de consiliere pentru prevenirea si combaterea violentei 

in familie  

I.2.3. Infiintarea unui centru pentru servicii de informare si sensibilizare a populatiei. 

 

PERSOANE CU DIZABILITATI 

II. Imbunatatirea retelei de servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilitati 

II.1. Prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi prin dezvoltarea de servicii 

specifice 

II.1.1. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de  îngrijire la domiciliu pentru 

persoanele cu dizabilităţi;  

II.1.2. Creşterea numărului de asistenţi personali angajaţi în municipiul Sibiu; 

II.1.3. Dezvoltarea unei reţele de centre de zi pentru persoanele cu dizabilităţi si 

apartinatorii acestora (centre de consiliere, centre de socializare, centre de recuperare şi 

integrare socială). 

 

 



_________Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Sibiu 2014-2018-2023________ 

 61 

PERSOANE VARSTNICE 

III. Cresterea calitatii vietii persoanelor varstnice din municipiul sibiu 

III.1. Prevenirea institutionalizarii persoanelor varstnice  

III.1.1. Dezvoltarea si diversificarea serviciilor de ingrijire la domiciliu acordate 

persoanelor varstnice din municipiul Sibiu; 

III.1.2.Dezvoltarea serviciilor sociale  derulate in cadrul centrului de zi (servicii de 

informare si consiliere) 

III.1.3. Promovarea miscarii de voluntariat in randul persoanelor varstnice active; 

III.2. Dezvoltarea de servicii rezidentiale destinate persoanelor varstnice 

III.2.1.Dezvoltarea unui complex de servicii comunitare pentru persoane varstnice in 

situatie de risc 

 

PERSOANE AFLATE IN RISC DE EXCLUZIUNE SI MARGINALIZARE SOCIALA 

IV. Dezvoltarea de servicii sociale avand drept scop prevenirea si combaterea 

saraciei si riscului de excluziune sociala 

IV.1. Reducerea numarului de persoane si familii fara venituri sau cu venituri reduse 

IV.1.1. Dezvoltarea de servicii integrate de informare, consiliere psihologica, 

sociala si   orientare in vederea accesarii unor servicii, obtinerii unor drepturi/facilitate; 

IV.1.2. Infiintarea/Dezvoltarea si diversificarea serviciilor cantinelor sociale 

IV.2. Reducerea numarului de persoane care traiesc in strada 

IV.2.1. Dezvoltarea de adaposturi de noapte pentru persoanele care traiesc in strada 

IV.2.2. Dezvoltarea de adaposturi de urgenta pe timp de iarna pentru persoanele 

care traiesc in strada  

IV.2.3. Constructia de locuinte sociale 

IV.3. Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea serviciilor de asistenta medicala 

comunitara 

IV.3.1. Identificarea familiilor/persoanelor cu risc medico-social si determinarea 

nevoilor acestora: femei gravide, lauze, sugari, persoane suspecte de boli transmisibile, copii 

din evidenta speciala (TBC, HIV/SIDA, premature, anemici etc), varstnici, alcoolici, 

consumatori de droguri s.a. 

IV.3.2. Identificarea persoanelor neinscrise pe listele medicilor de familie, in 

vederea luarii in evidenta 

IV.3.3. Urmareste si supravegherea starii de sanatate a familiilor/ persoanelor cu 

risc  medico-social  
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IV.3.4. Identificarea persoanelor de varsta fertila si informarea acestora privind 

planificarea familiala si contraceptia 

IV.3.5. Efectuarea de activitati de educatie pentru sanatate in vederea adoptarii unui 

stil de viata sanatos 

IV.3.6. Participarea in echipa, la desfasurarea diferitelor actiuni collective pe 

teritoriul comunitatii: vaccinari, programe de screening populational, implementarea 

programelor nationale de sanatate 

IV.3.7. Colaborarea cu ONG-urile si institutiile medicale pentru protectia sanatatii 

  

V. Dezvoltarea capacitatii institutionale pentru a oferi sprijinul social adecvat si 

adaptat nevoilor sociale existente la nivel local 

V.1. Implementarea unui management strategic al resurselor umane 

V.1.1. Elaborarea unui plan de formare profesionala functie de nevoia specifica 

fiecarui angajat 

V.1.2. Participarea la cursuri de formare/perfectionare 

V.1.3. Realizarea de schimburi de experienta si bune practice nationale si 

internationale 

 

VI. Cresterea implicarii comunitatii locale si a societatii civile in procesul de 

furnizare, diversificare si dezvoltare a serviciilor sociale  

VI.1.Crearea unui sistem de parteneriate reale si active cu societatea civila pentru 

acoperirea nevoilor locale de servicii sociale 

VI.1.1. Cofinantarea serviciilor sociale de interes local furnizate de ONG-urile 

acreditate de la bugetul local 

VII.1.2. Subventionarea unor servicii sociale de interes local furnizate de ONG-uri 

acreditate de la bugetu local 

VII.1.3. Dezvoltarea unui centru de voluntariat la nivel local care sa vina in sprijinul 

comunitatii locale adecvate nevoilor identificate 

VII.1.4. Dezvoltarea unui sistem de comunicare si cooperare intre toti furnizorii 

publici/privati prin intocmirea unei baze comune de date cu beneficiarii de servicii sociale, 

avand ca scop mobilizarea eficienta a resurselor si evitarii suprapunerilor in acordarea 

serviciilor sociale 
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CAPITOLUL VIII 

IMPLEMENTARE, MONITORIZARE SI EVALUARE 

 

 

In conformitate cu prevederile art.112 din Legea nr.292/2011 a asistentei sociale au 

obligatia de a elabora, in concordanta cu strategiile nationale/judetene si nevoile locale 

identificate strategia locala de dezvoltare a serviciilor sociale , pe termen mediu si lung, dupa 

consultareafurnizorilor publici si privati, a asociatiilor profesionale, si a organizatiilor 

representative ale beneficiarilor, si raspund de aplicarea acesteia. 

Implementarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale se va realize in baza 

Planului de masuri si a Planurilor anuale de actiune inaintate Consiliului Local, la inceputul 

fiecarui an, in vederea aprobarii. Planurile anuale de actiune vor cuprinde masurile propuse a 

fi implementate in anul respectib, termenele de realizare, sursele de finantare si se vor realize 

cu consultarea furnizorilor privati de servicii sociale, prin prioritizarea obiectivelor stabilite in 

Planul de masuri din prezenta Strategie. 

 Monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei, respectiv a planurilor anuale de 

acţiune constă, în principal, în verificarea atingerii obiectivelor propuse. În acest sens se vor 

elabora intrumente de monitorizare și evaluare a planurilor anuale de acţiune, precum şi a 

atingerii obiectivelor operaţionale prevăzute în Strategie. Instrumentele de monitorizare se vor 

elabora după aprobarea Strategiei prin hotărâre a Consiliului Local, precum şi a planului anual 

de acţiune. Acestea vor avea în vedere indicatorii, în termeni cantitativi şi/sau calitativi.  

Monitorizarea si evaluarea se va realiza in mod periodic, respectiv anual de catre 

reprezentantii Serviciului Public de Asistenta Sociala. 

Prezenta strategie va fi supusa revizuirii ori de cate ori situatia o va impune. 
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CAPITOLUL IX 

FINANTAREA SERVICIILOR SOCIALE 

 

In conformitate cu prevederile  Legii nr.292/2011 a asistentei sociale serviciile  

sociale se finanteaza de la bugetul de stat, bugetul local al judetului, bugetele locale ale 

comunelor oraselor si municipiilor, donaţii, sponsorizãri sau alte contribuţii din partea 

persoanelor fizice ori juridice din ţarã şi din strãinãtate, fonduri externe rambursabile şi 

nerambursabile, contribuţia persoanelor beneficiare, alte surse de finanţare, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 

Din bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv din bugetele 

locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se alocã 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 înfiinţãrii, organizãrii şi funcţionãrii unor noi servicii 

sociale; 

c) finanţarea sau, dupã caz, cofinanţarea în parteneriat cu consiliul judeţean a 

cheltuielilor necesare formãrii continue a personalului cu atribuţii în domeniul serviciilor 

sociale şi care activeazã la nivelul comunitãţii respective; 

d) finanţarea şi cofinanţarea în parteneriat cu consiliul judeţean a acţiunilor de 

sensibilizare a populaţiei privind nevoile şi riscurile sociale de la nivelul comunitãţii; 

e) cofinanţarea proiectelor susţinute din fonduri structurale şi alte fonduri 

internaţionale pentru proiecte din domeniul serviciilor sociale; 

f) alte finanţãri sau cofinanţãri prevãzute de lege. 

Autoritãţile administraţiei publice locale au obligaţia sã asigure sumele din bugetele 

proprii şi alte venituri extrabugetare, în completarea celor alocate din bugetul de stat. 

Pentru finanţarea serviciilor sociale se pot utiliza veniturile obţinute din 

sponsorizãrile şi donaţiile în bani sau în naturã, acordate de persoane fizice şi juridice, române 

şi strãine, furnizorilor de servicii. 

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. 
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În funcţie de venituri, persoanele beneficiare contribuie la finanţarea acordãrii 

serviciilor sociale, conform legii. Furnizorii de servicii sociale pot dezvolta activitãţi lucrative 

numai pentru autofinanţarea serviciilor sociale acordate, cu excepţia operatorilor economici 

prevãzuţi la art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea nr.292/2011 a asistentei sociale. Veniturile 

obţinute din aceste activitãţi se utilizeazã şi pentru lucrãri de modernizare, reamenajare şi 

renovare a centrelor aflate în administrare. 

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/bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, ca formã de sprijin în vederea 

înfiinţãrii, dezvoltãrii, diversificãrii şi asigurãrii continuitãţii serviciilor sociale acordate de 

aceştia. 

 Anual vor fi elaborate Planurile de actiune privind serviciile sociale administrate si/sau 

finantate/subventionate  de Consiliul Local Sibiu, respectiv de SPAS care vor cuprinde date 

detaliate privind numarul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile 

sociale propuse pentru a fi infiintate, programul de contractare a serviciilor de la furnizori 

privati, programul de subventionare, bugetul estimativ si sursele de finantare. 
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PLAN DE MASURI  

pentru implementarea Strategiei Municipiului Sibiu de dezvoltare a serviciilor sociale 

 

FAMILII SI COPII IN SITUATIE DE RISC SI VICTIME ALE VIOLENTEI IN FAMILIE 

I. Obiectiv strategic:  Asigurarea ingrijirii, cresterii, formarii, dezvoltarii si educarii copiilor in cadrul propriilor familii 

Obiective operationale Actiuni Indicatori Termen 

1. Dezvoltarea acţiunilor 

de prevenire a separării 

copilului de părinţi şi 

susţinerea reintegrarii 

acestuia în familie 

I.1.1. Infiintarea/dezvoltarea centrelor de zi în cartierele din 

municipiul Sibiu cu un numar ridicat de copii aflati in situatie de 

risc social;  

- nr. de centre  

- nr. de beneficiari 

- nr. de parteneriate  

2014-2018-2023 

I.1.2. Infiintarea/dezvoltarea de centre de consiliere pentru familii 

aflate in situatie de risc social 

- nr. de centre  

- nr. de beneficiari 

- nr. de parteneriate 

2014-2018-2023 

I.1.3. Dezvoltarea serviciilor de asistenta medicala comunitara 

pentru mame si copii in situatie de risc medico-social din cadrul 

comunitatii locale 

- nr. de cazuri solutionate 

- gradul de satisfactie al 

beneficiarilor 

2014-2018-2023 

I.1.4. Dezvoltarea de servicii de reconciliere a vieţii de familie cu 

viaţa profesională (baby sitter, bone, creşe, after school, etc). 

- nr. de servicii 

- nr. de beneficiari 

2014-2018-2023 

I.2. Dezvoltarea serviciilor 

de zi destinate victimelor 

I.2.1. Infiintarea unui centru de consiliere pentru prevenirea si 

combaterea violentei in familie  

- 1 centru consiliere 

- nr. de beneficiari 

2014-2018-2023 
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violentei in familie si a 

agresorilor 

- 

I.2.3. Infiintarea unui centru pentru servicii de informare si 

sensibilizare a populatiei 

- 1 centru informare 

- nr. beneficiari 

- materiale informative elaborate 

2014-2018-2023 

 

 

PERSOANE CU DIZABILITATI 

II. Obiectiv strategic: Imbunatatirea retelei de servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilitati 

Obiective operaţionale Acţiuni Indicatori Termen 

II.1. Prevenirea 

instituţionalizării persoanelor 

cu dizabilităţi prin dezvoltarea 

de servicii specifice 

 

II.1.1. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de  îngrijire la 

domiciliu pentru persoanele cu dizabilităţi; 

- nr. beneficiari 

- gradul de satisfactie al 

beneficiarilor 

- nr.de parteneriate 

2014-2018-202 

II.1.2. Creşterea numărului de asistenţi personali angajaţi în 

municipiul Sibiu; 

- nr. asistenţi personali 

 

2014-2018-2023 

II.1.3. Dezvoltarea unei reţele de centre de zi pentru persoanele 

cu dizabilităţi si apartinatorii acestora (centre de consiliere, 

centre de socializare, centre de recuperare şi integrare socială). 

- nr. centre de zi 

- nr. beneficiari 

- nr. de parteneriate 

2014-2018-2023 
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PERSOANE VARSTNICE 

III. Cresterea calitatii vietii persoanelor varstnice din municipiul Sibiu 

Obiective operationale Actiuni Indicatori Termen 

III.1. Prevenirea 

institutionalizarii 

persoanelor varstnice  

 

III.1.1. Dezvoltarea si diversificarea serviciilor de ingrijire la 

domiciliu acordate persoanelor varstnice din municipiul Sibiu; 

- nr. de cazuri solutionate 

- gradul de satisfactie al 

beneficiarilor 

- nr. de parteneriate 

2014-2018-2023 

III.1.2.Dezvoltarea serviciilor sociale  derulate in cadrul centrului 

de zi (servicii de informare si consiliere) 

- nr. beneficiari 

- gradul de satisfactie al 

beneficiarilor 

2014-2018-2023 

III.1.3. Promovarea miscarii de voluntariat in randul persoanelor 

varstnice active; 

- nr. voluntari implicati in 

activitati 

2014-2018-2023 

III.2. Dezvoltarea de 

servicii rezidentiale 

destinate persoanelor 

varstnice 

III.2.1.Dezvoltarea unui complex de servicii comunitare pentru 

persoane varstnice in situatie de risc – infiintarea unei unitati de 

ingrijire in cadrul complexului pentru persoane varstnice pentru 

ingrijire medico-sociala 

 

- nr. centre 

- nr. beneficiari 

- gradul de satisfactie al 

beneficiarilor 

2014-2018-2023 
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PERSOANE AFLATE IN RISC DE EXCLUZIUNE SI MARGINALIZARE SOCIALA 

IV. Dezvoltarea de servicii sociale avand drept scop prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala 

Obiective operationale Actiuni Indicatori Termen 

IV.1. Reducerea numarului 

de persoane si familii fara 

venituri sau cu venituri 

reduse 

 

IV.1.1. Dezvoltarea de servicii integrate de informare, consiliere 

psihologica, sociala si   orientare in vederea accesarii unor servicii, 

obtinerii unor drepturi/facilitate; 

 

- nr. beneficiari 

- gradul de satisfactie al 

beneficiarilor 

2014-2018-2023 

IV.1.2. Infiintarea/Dezvoltarea si diversificarea serviciilor cantinelor 

sociale 

- nr. cantine infiintate 

- nr. beneficiari 

- gradul de satisfactie al 

beneficiarilor 

2014-2018-2023 

IV.2. Reducerea numarului 

de persoane care traiesc in 

strada 

 

IV.2.1. Dezvoltarea/extinderea de adaposturi de noapte pentru 

persoanele care traiesc in strada 

- nr. adaposturi infiintate 

- nr. beneficiari  

- gradul de satisfactie al 

beneficiarilor 

2014-2018-2023 

IV.2.2. Dezvoltarea de adaposturi de urgenta pe timp de iarna pentru 

persoanele care traiesc in strada  

- nr. adaposturi infiintate 

- nr. beneficiari 

2014-2018-2023 

IV.2.3. Constructia de locuinte sociale - nr. locuinte construite 

- nr. beneficiari 

2014-2018-2023 

IV.3. Promovarea 

incluziunii sociale prin 

IV.3.1. Identificarea familiilor/persoanelor cu risc medico-social si 

determinarea nevoilor acestora: femei gravide, lauze, sugari, 

- nr. beneficiari 2014-2018-2023 
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dezvoltarea serviciilor de 

asistenta medicala 

comunitara 

 

persoane suspecte de boli transmisibile, copii din evidenta speciala 

(TBC, HIV/SIDA, premature, anemici etc), varstnici, alcoolici, 

consumatori de droguri s.a. 

IV.3.2. Identificarea persoanelor neinscrise pe listele medicilor de 

familie, in vederea luarii in evidenta 

- nr. beneficiari 2014-2018-2023 

IV.3.3. Urmarirea si supravegherea starii de sanatate a familiilor/ 

persoanelor cu risc  medico-social  

- nr. beneficiari 2014-2018-2023 

IV.3.4. Identificarea persoanelor de varsta fertila si informarea 

acestora privind planificarea familiala si contraceptia 

- nr. beneficiari 2014-2018-2023 

IV.3.5. Efectuarea de activitati de educatie pentru sanatate in 

vederea adoptarii unui stil de viata sanatos 

- nr. beneficiari 

- nr. actiuni intreprinse 

- gradul de sanatate al 

beneficiarilor 

2014-2018-2023 

IV.3.6. Participarea in echipa, la desfasurarea diferitelor actiuni 

collective pe teritoriul comunitatii: vaccinari, programe de screening 

populational, implementarea programelor nationale de sanatate 

- nr. beneficiari 

- nr. actiuni intreprinse 

2014-2018-2023 

IV.3.7. Colaborarea cu ONG-urile si institutiile medicale pentru 

protectia sanatatii 

- nr. beneficiari 

- nr. de organizatii implicate 

- gradul de sanatate al 

beneficiarilor 

2014-2018-2023 
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V. Dezvoltarea capacitatii institutionale pentru a oferi sprijinul social adecvat si adaptat nevoilor sociale existente la 

nivel local 

Obiective operationale Actiuni Indicatori Termen 

V.1. Implementarea unui 

management strategic al 

resurselor umane 

V.1.1. Elaborarea unui plan de formare profesionala functie de 

nevoia specifica fiecarui angajat 

- plan de formare 2014-2018-2023 

V.1.2. Participarea la cursuri de formare/perfectionare - nr. de persoane instruite 

- nr. de cursuri urmate 

2014-2018-2023 

V.1.3. Realizarea de schimburi de experienta si bune practice 

nationale si internationale 

- nr. de schimburi de 

experienta 

- nr. de seminarii/ work-

shopuri 

2014-2018-2023 

 






