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Preambul 
 

Prezentul document este elaborat în contextul în care Unitatea Administrativ-
Teritorială Municipiul Blaj elaborează şi implementează Studiul privind analiza 
nevoilor sociale la nivelul municipiului Blaj şi elaborarea strategiei privind 
serviciile sociale, în cadrul proiectului „Municipiul Blaj – Administrație publică 
inteligentă şi participativă”, cod SMIS 135372, proiect finanțat prin Programul 
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Apel POCA/661/2/1/Introducerea 
de sisteme şi standarde comune în administrația publică locală ce optimizează 
procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. 

Obiectivul general al proiectului derulat de către Unitatea Administrativ-Teritorială 
Municipiul Blaj constă în planificarea strategică şi implementarea de măsuri care 
vizează adaptarea structurii administrative existente, optimizarea proceselor 
orientate către cetățeni, precum şi înființarea şi utilizarea centrului de inovare şi 
imaginație civică în planificarea strategică a proceselor de inovare socială, pentru 
creșterea transparenței decizionale şi simplificarea procedurilor oferite cetățenilor 
Municipiului Blaj. 

În contextul preocupărilor administrației publice locale de creștere a transparenței 
decizionale și de consolidare a procesului de planificare strategică, elaborarea 
Studiului privind analiza nevoilor sociale la nivelul Municipiului Blaj şi a strategiei 
privind serviciile sociale a Municipiului Blaj 2021-2027 va contribui la: 

❖ identificarea şi conștientizarea nevoilor sociale existente la nivelul comunității; 

❖ elaborarea unui plan de măsuri în domeniul social; 

❖ elaborarea unui plan de acțiune care să cuprindă minimum 10 proiecte prioritare 
în domeniul dezvoltării serviciilor sociale; 

❖ creșterea gradului de coeziunea socială; 

❖ intensificarea cooperării dintre cetățeni, furnizorii de servicii sociale și 
autorități; 

❖ creșterea nivelului de predictibilitate a acțiunilor autorităților publice locale și 
furnizorilor privați de servicii sociale în domeniul social. 

Totodată, elaborarea documentului este fundamentată pe următoarele principii 
strategice ce caracterizează și conferă specificitate procesului de planificare strategică: 

❖ principiul adaptării la nevoile beneficiarilor, conform căruia serviciile sociale să 
fie acordate beneficiarilor astfel încât aceștia să depășească situația de 
dificultate; 

❖ principiul participării şi dezvoltării, conform căruia atât comunitatea, cât şi 
persoanele vulnerabile trebuie să se implice pentru depășirea situațiilor sociale 
dificile, iar autoritățile publice trebuie să ofere suportul necesar și să asigure 
dezvoltarea infrastructurii pentru aplicarea și implementarea soluțiilor 

http://www.poca.ro/


 

 

 

  
            8 www.poca.ro 

identificate;  

❖ principiul eficienței sociale, conform căruia serviciile sociale trebuie furnizate 
la un standard care să asigure accesibilitate cât mai ridicată, adecvare la 
populația în nevoie şi în funcție de resursele disponibile; 

❖ principiul complementarității, conform căruia serviciile sociale furnizate 
trebuie să fie complexe, diversificate și complementare pentru a răspunde cu o 
acuratețe ridicată nevoilor beneficiarilor; 

❖ principiul parteneriatului, conform căruia soluționarea problemelor de ordin 
social cu care se confruntă anumite categorii de persoane implică o largă 
participare a mai multor instituții, organizații, autorități, dar și a familiei, 
prietenilor, colegilor, vecinilor, altor reprezentanți ai societății civile, în speță 
a tuturor actorilor comunitari relevanți care pot furniza un input pentru 
identificarea unor soluții viabile de depășire a problemelor; 

❖ principiul egalității de șanse şi nediscriminării, conform căruia autoritățile 
publice locale au obligația de a asigura șanse egale și acces nediscriminatoriu la 
serviciile sociale; 

❖ principiul transparenței şi responsabilității, conform căruia beneficiarii 
politicilor publice în domeniul social, inclusiv utilizatorii serviciilor sociale, 
trebuie să primească garanții de claritate şi transparență a procesului decizional 
şi să aibă proceduri clare în momentul în care doresc să beneficieze de un anumit 
serviciu social; 

❖ principiul monitorizării şi evaluării, conform căruia monitorizarea şi evaluarea 
serviciilor sociale trebuie realizată la toate nivelele astfel încât să poată fi 
stabilit gradul de satisfacție al beneficiarilor față de calitatea serviciilor sociale 
furnizate. 

Etapele ce vor fi parcurse în vederea elaborării Studiului privind analiza nevoilor sociale 
la nivelul Municipiului Blaj şi a strategiei privind serviciile sociale sunt următoarele: 

1. Identificarea și implicarea factorilor interesați și a comunității în procesul de 
planificare strategică; 

2. Elaborarea studiului privind analiza nevoilor sociale la nivelul Municipiului Blaj; 

3. Elaborarea analizei SWOT și PESTLE pentru domeniul social; 

4. Elaborarea strategiei locale privind serviciile sociale; 

5. Dezbaterea publică și consultare actorilor relevanți premergător aprobării 
documentului strategic. 

Pornind de la contextul prezentat mai sus, structura documentului este următoarea: 

➢ Capitolul 1 vizează realizarea unei analize comprehensive asupra principalelor 
variabile ce caracterizează serviciile sociale la nivelul Municipiului Blaj, care 
dezvoltă următoarele domenii de analiză: 

❖ analiza cererii potențiale de servicii sociale la nivelul Municipiului Blaj;  
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❖ analiza ofertei de servicii sociale;  

❖ analiza finanțării activităților de asistență socială de la nivel local în ultimii 5 
ani; 

❖ analiza nevoilor sociale identificate;  

❖ analiza comunităților defavorizate din perspectiva locuirii, capitalului uman, 
ocupării și a comunităților marginalizate.    

➢ Capitolul 2 vizează identificarea nevoilor sociale ale comunității locale, și 
transpunerea acestor nevoi în cadrul analizelor SWOT și PESTLE realizate asupra 
domeniului serviciilor sociale. 

➢ Capitolul 3 vizează principalele coordonate ale procesului de planificare 
strategică a dezvoltării Municipiului Blaj în domeniul serviciilor sociale, fiind 
abordate următoarele aspecte: 

❖ viziunea Municipiului Blaj în domeniul serviciilor sociale în perioada 2021-
2027; 

❖ obiectivul general și obiectivele specifice în domeniul serviciilor sociale 
pentru perioada 2021-2027; 

❖ măsurile și acțiunile propuse în domeniul serviciilor sociale pentru perioada 
2021-2027; 

❖ planul de acțiune care asigură concretizarea viziunii de dezvoltare; 

❖ indicatori de impact și de rezultat, precum și recomandări privind 
mecanismul de implementare, monitorizare, evaluare și comunicare a 
măsurilor propuse. 

Procesul de planificare strategică se încheie cu o serie de aspecte privind importanța 
dezvoltării unui sector social adaptat în totalitate nevoilor beneficiarilor, integrat, 
fundamentat pe nediscriminare și egalitate de șanse, transparent și responsabil.  
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1. Studiul privind analiza nevoilor sociale la nivelul 
Municipiului Blaj 

 

1.1. Caracteristici ale beneficiarilor măsurilor de asistență 
socială 

 

Municipiul Blaj este parte componentă a Regiunii de Dezvoltare Centru (definită 
conform clasificării NUTS-II instituită de Uniunea Europeană pentru a facilita 
colectarea, dezvoltarea și publicarea unor statistici regionale armonizate la nivel 
comunitar). Prin poziția sa geografică, Regiunea Centru este bine relaționată 
teritorial ocupând astfel o poziție privilegiată. Regiunea Centru realizează conexiuni 
cu 6 din cele 7 regiuni de dezvoltare, înregistrându-se distanțe aproximativ egale 
din zona ei centrală până la punctele de trecere a frontierelor. 

Poziționarea Municipiului Blaj în cadrul Regiunii Centru, în general și a județului Alba 
în particular, prezintă relevanță din punct de vedere al accesului la finanțare fiind 
cunoscut faptul că la nivel comunitar există o tendință centrală de alocare a 
resurselor financiare în direcția reducerii decalajelor de competitivitate dintre 
regiuni, context în care posibilitățile de acces la finanțare sunt limitate pentru 
regiuni mai dezvoltate și stimulate pentru regiuni mai puțin dezvoltate. În acest 
context, Regiunea Centru este încadrată în categoria regiunilor mai puțin 
dezvoltate, beneficiind de toate condițiile de acces la finanțări din fonduri 
structurale în toate domeniile de activitate, inclusiv în domeniul serviciilor sociale. 

Sistemul de servicii sociale constituie una dintre plasele de siguranță ale unui sistem 
administrativ în încercarea de a preveni sărăcia și marginalizarea indivizilor, dar și 
în procesul de asigurare a unui trai decent  prin oferirea unor pachete de servicii și 
ajutoare sociale și economice. 

Serviciile sociale constituie astfel o „componentă a sistemului național de asistență 
socială și au drept scop sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru depășirea 
situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, 
creșterea calității vieții și  promovarea incluziunii sociale a acestora.” 

Astfel, într-o definiție largă, serviciile sociale reprezintă „activitatea sau ansamblul 
de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, 
individuale, familiale sau de grup”1, așa cum sunt acestea identificate la nivel 
individual și colectiv. 

Potrivit studiilor sociologice efectuate asupra acestui domeniu, sistemul social a 

 
1 Evoluții în domeniul asistenței sociale în anul 2019, document disponibil la adresa 

http://mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/Asist_2019.pdf, consultat la data de 03.02.2021 
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depins de instituția bisericii, ortodoxă, catolică sau protestantă, o bună perioadă de 
timp, aceasta constituind punctul de plecare al sistemului social în istoria 
umanității. Odată cu apariția statului laic, administrația publică centrală începe să 
preia din aceste îndatoriri ce reveneau exclusiv bisericii instaurând în primă măsură 
forme de protecție socială pentru grupurile ce constituiau un interes pentru 
funcționarea societății. Începând cu statul german al secolului al XIX-lea sunt 
adoptate măsuri pentru muncitori ce prevedeau asigurări în caz de boală, accidente, 
șomaj și un sistem de pensii pentru muncitorii în vârstă2.  

Cu trecerea timpului, în sistemul social public au fost create servicii care să 
deservească și alte categorii de beneficiari, copii, persoane cu dizabilități, 
adăugându-se astăzi la o paletă de servicii sociale care să răspundă unor categorii 
diversificate de beneficiari. Acest context a permis apariție și ulterior consolidarea 
noțiunii de „asistență socială”. 

Sintagma  „asistență socială” este înțeleasă la nivelul mentalității colective exclusiv 
ca activitate de protecție economică a persoanelor sau familiilor care la un moment 
dat se află în imposibilitatea de a-şi acoperi nevoile minime de viață. În realitate 
însă, asistența socială nu poate fi redusă la beneficii financiare întrucât pe lângă 
dimensiunea economică, mai există şi alte dimensiuni – socială, psihologică, 
spirituală – care îl definesc pe om, toate aceste aspecte concurând la determinarea 
unei situații de dificultate în care se poate găsi o persoană/familie la un moment 
dat si pentru care statul – trebuie să intervină. 

Asistența socială constă în acele procese care dezvoltă personalitatea prin adaptări 
efectuate conștient, de la individ la individ, între oameni şi mediul lor social3.  

Nu în ultimul rând, din punct de vedere al cadrului legal care reglementează activitatea 
de asistență socială, aceasta subsumează ansamblul de instituții şi măsuri prin care 
statul, autoritățile publice ale administrației locale şi societatea civilă asigură 
prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale unor 
situații care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane (Legea 
705/2001). 

Forma concretă a activității de asistență socială este reprezentată de serviciile 
sociale, care cunosc o diversificare fără precedent în prezent, susținută și de nevoile 
în continuă dezvoltare ale beneficiarilor acestora. 

Dată fiind varietatea beneficiarilor, serviciile sociale acordate au fost constituite 
pentru a acoperi diverse nevoi. Serviciile sociale reprezintă activitatea sau 
ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor 
speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de 
dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării 

 
2  Serviciile sociale în România. 2013. Gabriela Dima, disponibil la adresa, http://www.ies.org.ro/library/ 

files/raport_serviciile_sociale_in_romania._rolul_actorilor_economiei_sociale.pdf  accesat la data de 15.12.2020 

3     Richmond, Mary  E. (1992), “What is Social Case Work?”, New York, Russel Sage Foundation, p. 98 
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incluziunii sociale și creșterii calității vieții4. În prezent, raportat la nivel național, 
în sectorul public se regăsesc următoarele criterii după care este structurată 
tipologia serviciilor sociale: 

 

Figura 1: Criterii de segmentare a serviciilor sociale 
Sursa: Autorul 

Astfel, conform criteriilor din figura de mai sus, există următoarele categorii de 
servicii: 

a) în funcție de scopul serviciilor se regăsesc servicii de asistență și suport 
pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, servicii de îngrijire 
personală, de recuperare/reabilitare, de inserție/reinserție socială etc.; 

b) după categoriile de beneficiari pot fi identificate servicii destinate copiilor, 
familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu diferite adicții, seniorilor, 
persoanelor victime ale diverselor forme de violență etc.; 

c) după regimul de asistare serviciile sociale se împart în servicii cu cazare și 
servicii fără cazare; 

d) după locul de acordare, serviciile sociale pot fi prestate la domiciliul 
beneficiarului; în centre de zi; în centre rezidențiale; la domiciliul persoanei 
care acordă serviciul sau în comunitate; 

e) după regimul juridic al furnizorului serviciile sociale pot fi prestate de 
furnizori publici sau de furnizori privați  

f) după regimul de acces la servicii, acestea pot îmbrăca forma serviciilor 

 
4 Parlamentul României (2011) Legea asistenței sociale nr. 292/2011, disponibil la adresa 

https://lege5.ro/Gratuit/gi4diobsha/legea-asistentei-sociale-nr-292-2011?pid=59442339#p-59442339, 
accesat la data de 17.02.2021 

scopul serviciului

categoriile de beneficiari

regimul de asistare, respectiv regimul rezidențial sau nerezidențial

locul de acordare

regimul juridic al furnizorului de servicii sociale

regimul de acces
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prestate în regim special sau a celor prestate în regim normal. 

Beneficiile serviciilor sociale sunt clasificate astfel: 

a) în funcție de criteriile de eligibilitate: 

➢ beneficii de asistență socială selective, bazate pe testarea mijloacelor de 
trai ale persoanei singure sau familiei; 

➢ beneficii de asistență socială universale, acordate fără testarea 
mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei; 

➢ beneficii de asistență socială categoriale, acordate pentru anumite 
categorii de beneficiari, cu sau fără testarea mijloacelor de trai ale 
persoanei singure ori familiei; 

b) în funcție de scopul acestora: 

➢ beneficii de asistență socială pentru prevenirea și combaterea sărăciei și 
riscului de excluziune socială; 

➢ beneficii de asistență socială pentru susținerea copilului și familiei; 

➢ beneficii de asistență socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi 
speciale; 

➢ beneficii de asistență socială pentru situații deosebite. 

Date fiind serviciile generale existente la nivelul României se pot identifica nevoile 
de bază ale grupurilor aflate în situație de risc. Nevoia de asistență medicală, de 
găzduire în centre rezidențiale, de hrană și de consiliere constituie pachetul regăsit 
în cadrul serviciilor adresate fiecărei categorii de beneficiari.  

Sunt remarcate apoi nevoi particulare, precum cea de educație și formare în cazul 
copiilor, de protecție și asigurare a anonimatului pentru victime ale violenței sau 
traficului de persoane sau de recuperare pentru persoanele cu dizabilități. 

Pe lângă nevoile și serviciile descrise mai sus, în societatea de astăzi se resimt noi 
nevoi pentru care sistemul social trebuie să vină cu seturi de măsuri personalizate 
pentru fiecare categorie de beneficiari.  

Reintegrarea în societate a persoanelor marginalizate și aflate în situație de risc 
constituie un obiectiv trasat la nivel european în cadrul strategiilor de protecție 
socială, urmărindu-se conceperea de măsuri de sporire a independenței și siguranței 
de sine a beneficiarului, dar și politici care să combată discriminarea și să anuleze 
disparitățile dintre anumite comunități sau regiuni. 

În studiul de față va fi efectuată o analiză a sistemului social regăsit în cadrul 
Municipiului Blaj.  

Pornind de la nevoile de bază ce sunt garantate prin sistemul național de asistență 
și protecție socială și analizând situația beneficiarilor din localitate vor fi formulate 
o serie de direcții de acțiune în vederea dezvoltării sistemului social local într-o 
manieră adaptată nevoilor categoriilor de beneficiari regăsiți la nivelul municipiului. 

http://www.poca.ro/
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În cadrul grupurilor-țintă vizate de prezenta Strategie sunt incluși, conform Legii 
asistenței sociale nr. 292/2011 toți  cetățenii români sau cetățenii statelor membre 
ale Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și cetățenii Confederației 
Elvețiene, precum și străinii și apatrizii care au domiciliul sau reședința în România5.  

Criteriul de selecție a sistemului social este reglementat legislativ, persoanele 
incluse în sistemul de protecție fiind definite ca având „poziție socială  periferică, 
de izolare, cu acces limitat la resursele economice, politice, educaționale şi 
comunicaționale ale colectivității, manifestată prin absența unui minimum de 
condiții sociale de viață” 6.  

Aceste grupuri sunt constituite din: 

➢ copilul în situație de risc ridicat (sărăcie, vulnerabilitate la procesele de 
dezagregare socială, delincvență juvenilă); 

➢ tinerii de peste 18 ani care nu mai sunt cuprinși în sistemul de ocrotire a 
copiilor fără  familie; 

➢ persoanele cu handicap; 

➢ vârstnicii în situație de risc ridicat; 

➢ familiile cu mai mult de doi copii/ familiile monoparentale; 

➢ victimele violenței domestice; 

➢ persoane defavorizate, aflate în situații de risc de excluziune și 
marginalizate social. 

În conformitate cu PDR Centru 2021-20277, principalele provocări în contextul 
incluziunii sociale la nivelul Regiunii Centru constau în:   

➢ îmbătrânirea populației; 

➢  persistența fenomenului de sărăcie; 

➢ incluziune redusă pe piața muncii (cauzată de șomaj pe termen lung 
ridicat, rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor, interes scăzut în 
rândul unor grupuri vulnerabile pentru programe de calificare, 
recalificare sau reconversie profesională, etc.); 

➢ rata ridicată a abandonului școlar; 

 
5 Parlamentul României (2011) Legea asistenței sociale nr. 292/2011, disponibil la adresa 

https://lege5.ro/Gratuit/gi4diobsha/legea-asistentei-sociale-nr-292-2011?pid=59442339#p-59442339, 
accesat la data de 17.02.2021 

6    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale. (2002), Guvernul României, p. 
162, art. 3 disponibil la adresa: http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-
sociala-2018/Legea_116_2002_la_18-01-2018.pdf,  accesat la data de 15.12.2020 

7   Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2021-2027, Analiza 
socioeconomică, document disponibil la adresa http://www.adrcentru.ro/dezvoltare-regionala-cat/pdr-
centru-2021-2027/, accesat la data de 01.03.2021 
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➢ procentul ridicat de populație romă afectată de sărăcie. 

Astfel, cele mai importante consecințe ale problemelor sociale pentru categoriile 
de persoane vulnerabile sunt:  

▪ diminuarea calității vieții,  

▪ scăderea siguranței și securității sociale,  

▪ reducerea coeziunii sociale.  

În general, grupuri vulnerabile sunt cele excluse de pe piața forței de muncă, din 
sistemul de educație, sănătate, locuire, şi/sau alte servicii.  

Cu toate că la nivel regional există un număr mare de servicii sociale care se 
adresează persoanelor aflate în foarte multe tipuri de risc sau vulnerabilitate, este 
nevoie în continuare de creșterea accesului populației în mode egal, atât în mediul 
urban cât și rural, la infrastructura socială și serviciile aferente. 

Cadrul mai larg al incluziunii sociale, care conform modelului european,  include 10 
domenii, este prezentat în Figura de mai jos: 

 
Figura 2: Domeniile specifice incluziunii sociale, conform modelului european 

Sursa: Adaptare din Compendiu Guvernare Incluzivă 

Incluziune 

socială

Cultură

Sănătate

Justiție

Securitate

Mobilitate

Informare-

comunicare
Educație

Locuire

Ocupare

Protecție socială
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1.2. Analiza potențialilor beneficiari ai măsurilor de protecție 
socială la nivelul Municipiului Blaj 

 

Prezenta secțiune realizează o evaluare a cererii potențiale de servicii sociale la nivelul 
Municipiului Blaj, definind beneficiarii potențiali atât în termeni demografici cât și din 
puncte de vedere al nivelului de trai, al calității serviciilor de educație, al situației 
persoanelor cu dizabilități și al situației tinerilor NEETs. 

 

1.2.1. Aspecte demografice 
 

Un prim element analizat pentru caracterizarea cererii potențiale de servicii sociale 
la nivelul Municipiului Blaj, este reprezentat de evoluția demografică, prin prisma 
căreia se vor compara grupurile de persoane aflate în situații de risc, aspect redat 
în tabelul de mai jos. 

Tabelul 1: Evoluția situației demografice la nivelul Municipiului Blaj 

Grupe de vârstă Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

Total 21.047 21.012 20.946 20.863 20.740 20.619 

Sub 19 ani 4.380 4.377 4.334 4.267 4.232 4.147 

20-44 ani  7.835 7.706 7.555 7.436 7.259 7.093 

45- 64 de ani 5.731 5.756 5.757 5.755 5.739 5.757 

Peste 65 de ani 3.101 3.173 3.300 3.405 3.510 3.622 

Sursa: INS 

Grafic, evoluția populației totale este redată mai jos. 

 

Figura 3: Evoluția populației la nivelul Municipiului Blaj în perioada 2015-2020 
Sursa: Autorul (pe baza datelor INS) 
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Conform tabelului și figurii de mai sus, datele indică următoarele aspecte: 

➢ manifestarea unui trend ușor descendent al populației, în anul 2020 fiind 
înregistrați 20.619 de locuitori la nivelul Municipiului, cu 2% mai puțin față de 
anul 2015; 

➢ reducerea populației tinere, în anul 2020 fiind înregistrate 4.147 de 
persoane cu vârsta mai mică de 19 ani, cu 5,3% mai puțin față de anul 20158; 

➢ scăderea numărului de locuitori corelată cu creșterea numărului de 
persoane vârstnice duce la accentuarea presiunii asupra serviciilor sociale, 
acestea fiind nevoite să crească capacitatea de răspuns în fața nevoilor 
beneficiarilor, în 2020 fiind înregistrate 3.622 de persoane beneficiare ale 
serviciilor sociale, cu 16,8% mai mult față de anul 2015. 

Raportat la situația demografică, în figura de mai jos este redată distribuția 
procentuală a populației pe principalele grupe de vârstă la nivelul anului 2020. 

 

Figura 4: Distribuția populației pe grupe de vârste la nivelul anului 2020 
Sursa: INS 

Datele indică faptul că ponderea persoanelor aflate în grupele de vârstă vulnerabile 
(sub 19 ani și peste 65 de ani) constituie aproximativ 38% din totalul populației 
Municipiului. Populația vârstnică rămâne, în continuare, grupa cu cea mai mică 
pondere, reprezentând aproximativ 18% din total. Un potențial indicator al presiunii în 
creștere asupra serviciilor sociale este revelat de apropierea numărului de seniori de 
cel al tinerilor, cei din urmă constituind o pondere cu numai 2 procente mai mare9. 

În contextul actual în care îmbătrânirea populației este o realitate în majoritatea 

 
8 Institutul Național de Statistică. n.d. POP107D - populatia după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârsta si 

vârste, sexe, județe si localități, disponibil la adresa http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table , accesat la data de 6.11.2020 

9 Ibidem 
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statelor europene, preocuparea permanentă vizează găsirea celor mai bune soluții 
pentru ca economia și societatea, în ansamblu, să nu se confrunte cu dezechilibre 
majore. Îmbătrânirea populației este o problemă multidimensională: demografică, 
economică, socială, politică, dar și culturală. 

Noțiunea de îmbătrânire a populației indică, mai ales un fenomen individual, cel al 
incidenței vârstei, în dimensiunile sale biologice și psihologice asupra individului, de la 
naștere și până la moarte10.  În UE și OCDE pragul bătrâneții este stabilit la 65 de ani, 
în timp ce ONU folosește în analize două variante: 60 și 65 ani. 

Cea mai cunoscută formulă de calcul, pentru a măsura nivelul de îmbătrânire a 
populației unei țări, aparține cercetătoarei franceze J. Beaujeu-Garnier, care ulterior 
a fost dezvoltată de savantul polonez E. Rosset.  

Conform lui Rosset, îmbătrânirea demografică începe atunci când ponderea populației 
în vârstă de minim 60 de ani depășește pragul de 12% din totalul populației unei țări. 
ONU în schimb, consideră pragul îmbătrânirii demografice, când ponderea persoanelor 
în vârstă de 65 de ani și peste, se ridică la nivelul de 4-7%, unde nivelul de 7% înseamnă 
populație îmbătrânită. 

Conform estimărilor făcute, în perioada 2010-2050, se va modifica fundamental 
structura populației pe grupe de vârstă. Persoanele cu vârste de peste 65 de ani vor 
reprezenta în anul 2050 peste 30% din totalul populației, față de 17% în 2010, în timp ce 
ponderea populației de 24 de ani, se va reduce în același interval de timp, de la 30% la 
23%11.  Între 2015 și 2030, ponderea persoanelor în vârstă de 60 de ani și peste se 
estimează să crească cu 56%12. 

Reducerea natalității și creșterea speranței medii de viață au generat fenomenul de 
îmbătrânire a populației, care pune presiuni asupra bugetelor anuale de asigurări 
sociale, în România, unde sărăcia crește, atât ca dimensiune cât și ca intensitate, 
atât în mediul rural, dar mai ales în cel urban.  

Analizând riscul de sărăcie și excluziune socială în România, pe categorii de vârstă, 
situația se prezintă astfel:13 

➢ din totalul populației supuse risc, populația foarte tânără - copiii cu vârste (0-
17 ani) reprezintă 46,8% în România. 

➢ din totalul populației supuse acestui risc, categoria persoanelor active, cu 

 
10 United Nations, World Population Ageing: 1950 – 2050; http://www.un.org/esa/population/publications/worldageing 

19502050/ (accesat la data de 20.01.2018) 

11 Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, Incluziunea socială a persoanelor vârstnice, 2013, pag 3;  
http://www.cnpv.ro /pdf/analize2013/Incluziunea_sociala_a_persoanelor_varstnice_2013.pdf (accesat la data de 
2.02.2018) 

12 United Nations, World Population Ageing 2015 - Report,  New York 2015, pag 2; (accesat la data de 20.01.2018) 
http:// www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf  

13 EUROSTAT, People at risk of poverty or social exclusion, December 2017; 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion (accesat la data de 04.03.2018) 
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vârste (18-64 ani) totalizează 35,7% în România 

➢ din totalul populației supuse acestui risc, populația în vârstă (65 de ani și 
peste) se ridică la 33,3% în România 

Un alt element important cu privire la structura populației îl constituie structura etnică 
și confesională regăsită la nivelul Municipiului Blaj. Pentru cele două variabile, Direcția 
Județeană de Statistică a furnizat date de la ultimul recensământ din anul 2011.  
 

Tabelul 2: Distribuția etnică a populației Municipiului Blaj conform ultimului recensământ 

Total populație Români  Maghiari Romi Germani Alte naționalități 

20.630 16.146 1.304 1.706 46 1.428 

Sursa: DRS Alba (cf. răspuns adresă nr. 36187/22.10.2020) 

Pe baza datelor din ultimul recensământ se pot observa următoarele aspecte: 

➢ pondere majoritară a populației române, constituind aproximativ 78% din 
total; 

➢ populația romă constituie a doua categorie etnică din Municipiul Blaj, 
reprezentând aproximativ 8% din total, aceasta fiind urmată de populația 
maghiară cu 6,3% din total14. 

La nivel județean, romii dețin ponderi însemnate în județele Mureș (8,52%), Sibiu 

(4,52%) și Alba (4,17%). Numărul persoanelor de etnie romă a crescut față de 

recensămintele anterioare, ajungând la aproximativ 111.000 conform datelor 

centralizate ale Recensământului populației din 2011. O serie de experți în 

sociologie și membri ai ONG-urilor care militează pentru îmbunătățirea condițiilor 

de viață în rândul comunităților de romi apreciază însă că acest număr este puternic 

subevaluat, mulți etnici romi refuzând să-și declare la recensământ apartenența 

etnică reală din cauza conotațiilor negative pe care le are acest statut etnic. 

Referitor la structura confesională, în tabelul alăturat este redată distribuția 
populației în funcție de principalele orientări religioase identificate în urma 
recensământului din anul 2011. 

Tabelul 3: Structura confesională a populației din Municipiul Blaj, pe sexe, conform ultimului 
recensământ 

Municipiul 
Blaj 

Total 
populație 

Ortodox 
Romano- 
catolic 

Greco- 
catolic 

Reformat Baptist Penticostal 
Alte 

religii/ateu 

Total 20.630 14.291 580 2.732 855 327 228 1.617 

Masculin 10.087 6.967 278 1.322 442 162 106 810 

Feminin 10.543 7.324 302 1.410 413 165 122 807 

Sursa: DRS Alba (cf. răspuns adresă nr. 36187/22.10.2020) 

 
14 Direcția Regională de statistică Alba. Date primite în urma adresei nr. 36187/22.10.2020 
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Datele indică o populație majoritar ortodoxă, aceasta constituind aproximativ 69,2% 
din total. Se poate remarca un număr mai mare al femeilor în rândul persoanelor 
declarate atât în cadrul religiei ortodoxe, cât și în cadrul celei greco-catolice15. 

 

1.2.2. Nivelul de trai 
 

Nivelul de trai poate fi determinat prin analiza unor factori, precum: sărăcia, nivelul 
veniturilor, numărul de imobile/gospodărie etc. Speranța medie de viață în România 
este de 75,4 ani, în vreme ce cheltuielile cu sănătatea (relevante prin prisma impactului 
direct asupra domeniului incluziunii sociale) au fost la nivelul anului 2019 de 5% din PIB 
în România, comparativ cu media Uniunii Europene care se situează la 9,8%).16 

Referitor la riscul sărăciei, această dimensiune va fi analizată în continuare prin 
raportare la indicatorul regional și la o serie de factori ce indică variațiile locale ale 
indicelui. Datele oferite de Institutul Național de Statistică prezintă rata riscului de 
sărăcie și excluziune socială la nivelul regiunilor de dezvoltare până în anul 2018, 
situație redată mai jos. 

Tabelul 4: Evoluția ratei riscului de sărăcie pe regiuni de dezvoltare între anii 2015-2018 

Regiuni de dezvoltare Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

Regiunea Nord-Vest 28 29,3 26,4 22,3 

Regiunea Centru 31,6 29,5 25,7 24,4 

Regiunea Nord-Est 46,3 46 43,9 44,7 

Regiunea Sud-Est 46,2 44,9 42,5 40,3 

Regiunea Sud-Muntenia 43,5 41,2 40,9 36,3 

Regiunea București - Ilfov 20,5 32,9 25 21,4 

Regiunea Sud-Vest Oltenia 41,9 44,2 45,3 42,2 

Regiunea Vest 32 40,7 32,5 22,1 

Sursa: INS 

Modalitatea de calcul a ratei riscului de sărăcie urmează modelul unui indicator 
adoptat la nivelul Uniunii Europene. Acesta constituie ponderea din totalul 
populației a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială.  Persoanele 
încadrate în această categorie fac parte din cel puțin una dintre următoarele 
situații: au venituri disponibile inferioare pragului de sărăcie, sunt în stare de 
deprivare materiala severă sau trăiesc într-o gospodărie cu intensitate foarte redusa 
a muncii. 

Raportat la Regiunea Centru, datele indică o scădere a ratei sărăciei și excluziunii 
sociale, ajungând în anul 2018 la 24,4%, cu 7,2 procente mai puțin față de anul 2015. 
Comparând situația din Regiunea Centru cu a celorlalte regiuni de dezvoltare se 

 
15 Ibidem 

16 OECD and World Health Organization, Profilul de țară din 2019 în ceea ce privește sănătatea, disponibil la 
adresa https://ec.europa.eu/health/sites/health/ files/state/docs/2019_chp_romania_romanian .pdf, accesat 
la 01.03.2021 
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poate observa faptul că regiunea se află într-o poziție de mijloc având a 4-a cea mai 
mică rată a riscului de sărăcie17. 

Populația aflată sub limita de sărăcie este de 22,4% în România, în conformitate cu 
Strategia Transfrontalieră Pentru Angajarea Forței De Muncă Și Incluziune Socială În 
Mediul Rural, document elaborat în cadrul proiectului  ”SAGE – Society For All Ages”, 
cod 16.4.2.002 e-MS ROBG-157 . 

Sărăcia în rândul persoanelor în vârstă este în creștere, ca urmare a numărului 
ridicat de pensionari cu venituri mici și foarte mici. Problemele specifice ale acestui 
important segment din totalul populației au fost abordate, de cele mai multe ori, cu 
referire la sistemul de securitate socială, cu accent principal asupra sistemului de 
pensii. Dar, odată cu înaintarea în vârstă, riscul de a dobândi boli cronice și uneori 
generatoare de dizabilități, implicit de dependență, crește. Fără o asistență socială și 
medicală de lungă durată, existența însăși a persoanelor vârstnice este compromisă. 
Mai mult, riscul marginalizării sociale este și mai ridicat în cazul vârstnicilor care 
locuiesc singuri.  

În ceea ce privește cadrul legislativ programatic, în domeniul incluziunii sociale a 
persoanelor vârstnice, România a făcut progrese, elaborând cadrul juridic național, 
care a ținut seama de normele europene: 

➢ Legea nr. 34/1998 din România privind acordarea de subvenții asociațiilor și 
fundațiilor cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de 
asistență socială mai ales pentru susținerea categoriilor defavorizate, în special 
persoanelor vârstnice aflate în situație de dependență și care necesită îngrijiri la 
domiciliu. 

➢ Legea nr. 16/2000 din România privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, care asigură dialogul social dintre 
persoanele vârstnice și autoritățile publice cu scopul protejării drepturilor și 
libertăților acestor persoane. 

➢ Legea nr. 17/2000 din România privind asistența socială a persoanelor vârstnice 
(ce reglementează condițiile în care persoanele vârstnice aflate în 
imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociale și socio-medicale – din cauza stării 
fizice sau psihice, ori din cauza veniturilor reduse, sau care nu se pot gospodări, 
ori care necesită îngrijire specializată - beneficiază de servicii de asistență socială 
și îngrijire social medicală asigurată în instituții speciale sau, după caz, la 
domiciliu). 

➢ H.G. și ordine ministeriale privind acreditarea persoanelor care acorda îngrijire 
persoanelor vârstnice, stabilirea costului mediu lunar de întreținere în căminele 
pentru persoanele vârstnice, evaluarea gradului de dependență. 

 
17 Institutul Național de Statistică. n.d. SAR111C - Rata riscului de sărăcie sau excluziune sociala (AROPE), pe 

macroregiuni si regiuni de dezvoltare, disponibil la adresa http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table , accesat la data de 6.11.2020 
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➢ Legea nr. 47/2006 din România privind sistemul național de asistență socială, 
respectiv servicii de asistență socială și servicii de îngrijire socio-medicală. 

➢ Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale din România, care reglementează 
Sistemul Național de Asistență Socială. 

➢ Memorandumul de Guvern nr. 20/5541/DNA/03.03.2011 din România, cu tema 
Strategia privind reforma în domeniul asistenței sociale; 

➢ H.G. nr. 1217/2006 din România privind constituirea mecanismului național 
pentru promovarea incluziunii sociale în România (ce descrie mecanismul 
național de incluziune socială, organizarea și funcționarea acestuia); 

➢ H.G. nr. 1826/2005 din România pentru aprobarea Strategiei Naționale de 
Dezvoltare a Serviciilor Sociale, are în vedere stabilirea liniilor directoare și a 
unui cadru instituțional coerent, cu scopul de a crea un sistem unitar și 
comprehensiv de servicii sociale, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor 
categoriilor vulnerabile, precum și să contribuie la creșterea calității vieții 
persoanei; 

➢ H.G. nr. 488/2005 din România privind aprobarea sistemului național de 
indicatori de incluziune socială, care enumeră și definește indicatorii de 
incluziune socială primari, secundari, terțiari și modalitatea de calcul a acestora; 

➢ H.G. nr. 383/2015 din România pentru aprobarea Strategiei Naționale privind 
incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a 
Planului Strategic de Acțiuni pentru perioada 2015-2020, care prezintă un set 
de măsuri și inițiative cheie care vor contribui la atingerea țintelor asumate de 
România în contextul Strategiei Europa 2020. 

În strânsă legătură cu riscul sărăciei vor fi analizați în continuare o serie de indicatori 
pentru conturarea situației de la nivelul Municipiului Blaj.  

Astfel, pe baza datelor oferite de Primăria Municipiului Blaj, în anul 2020 s-a înregistrat 
un număr de 4.320 de imobile la nivelul gospodăriilor din localitate18. Corelând 
situația cu numărul locuitorilor, în anul 2020 se indică faptul că o gospodărie 
adăpostește în medie 4-5 persoane (4,77). Media locală depășește indicele național de 
2,58 locuitori și cel al Macroregiunii 1 de 2,64, indicând o supraaglomerare a numărului 
de persoane/ gospodărie la nivelul Municipiului Blaj19. 

Un aspect pozitiv se arată însă în cazul numărului de familii cu prestație socială 
de tip venit minim garantat. La data de 30 septembrie 2020, în Municipiul Blaj au 
fost înregistrate 236 de familii ce beneficiau de acest ajutor însumând un total de 
655 de persoane. Raportat la populația din acest an, ponderea persoanelor care 
beneficiază de această formă de ajutor este de 3,1%. Procentul indică un grad ridicat 

 
18 Informații UAT Municipiul Blaj 

19 Institutul Național de Statistică. n.d. BUF103K - ABF Numărul mediu de membri componenți ai unei gospodarii 
pe principalele categorii sociale si macroregiuni, disponibil la adresa http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table , accesat la data de 6.11.2020 
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de independență a familiilor din localitate, acestea reușind să-și asigure condițiile 
minime de trai prin veniturile proprii. 

Numărul de autoturisme înmatriculate în Municipiul Blaj este de 8.094. Dintre 
acestea, 6.932 sunt în proprietatea unor persoane fizice, numărul de proprietari 
constituind aproximativ 42% din totalul populației cu vârsta de peste 18 ani. Un alt 
aspect privind nivelul de trai este determinat de situația persoanelor fără adăpost. 
Conform informațiilor primite de la autoritățile locale, în Municipiul Blaj nu există 
persoane fără adăpost. 

 

1.2.3. Calitatea serviciilor de educație 
 

Referitor la populația școlară și infrastructura educațională, situația la nivelul 
Municipiului Blaj este redată în continuare. Pe teritoriul Municipiului funcționează șapte  
unități de învățământ cu personalitate juridică de nivel preuniversitar și o unitate de 
învățământ superior - Facultatea de Teologie Greco-Catolică din Universitatea Babeș-
Bolyai Cluj-Napoca, Departamentul Blaj.  Datele oferite de Inspectoratul Școlar 
Județean Alba indică faptul că în localitate, în anul 2020, există un număr de: 5 
grădinițe, 5 școli gimnaziale, 1 școală primară, 4 licee/colegii și  1 școală postliceală  
(unitatea postliceală Carol Davila este o școală sanitară ce oferă calificarea de asistent 
medical generalist).  

Raportat la infrastructura principalelor unități de învățământ, situația pentru anul 2020 
este redată mai jos. 

Tabelul 5: Dotări ale principalelor unități educaționale din localitate în anul 2020 

Denumire unitate 
de învățământ 

Unități din Municipiul Blaj care au: 

Laboratoare 
Săli de 
sport 

Toalete 
interioare 

Toalete 
exterioare 

Încălzire 
centralizat

ă 
Biblioteca 

Laborator 
informatica 

Clubul Sportiv 
Școlar Blaj  

0 1 1 0 0 0 0 

Clubul Elevilor 0 0 1 0 0 0 1 

Colegiul Național 
Inochentie Micu 
Klein (preșcolar, 
primar, gimnazial, 
liceal) 

1 1 1 0 0 1 1 

Grădinița cu 
program prelungit 
Lumea copiilor 
(preșcolar) 

0 1 1 0 0 0 0 

Liceul Tehnologic 
Ștefan Manciulea 
(liceal) 

0 1 0 1 0 1 1 

Liceul Greco-
Catolic Sf. Vasile 
cel Mare Blaj 
(preșcolar, primar, 
gimnazial, liceal) 

0 0 1 0 0 0 1 
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Școala Gimnazială 
IM Moldovan- 
structură 
componentă Școala 
gimnaziala Simion 
Bărnuțiu Blaj Tiur 

0 0 0 1 0 1 1 

Școala Gimnazială 
PP Aron- structură 
componentă Școala 
gimnaziala Simion 
Bărnuțiu Blaj Tiur 

1 1 1 0 0 0 1 

Liceul Tehnologic  
Timotei Cipariu 

1 1 1 0 0 1 1 

Școala Gimnazială 
Toma Cocișiu 

1 1 1 0 0 1 1 

Total  4 7 8 2 0 5 8 

Sursa: ISJ Alba (răspuns cf. adresei nr. 36188/22.10.2020) 

Pe baza datelor din tabelul de mai sus se pot concluziona următoarele aspecte: 

➢ număr redus al laboratoarelor de studiu, existând numai 4 laboratoare în 
unitățile de învățământ din Municipiul Blaj; 

➢ situație satisfăcătoare în ceea ce privește numărul sălilor de sport, 7 din cele 
10 unități de învățământ analizate având o sală de sport; 

➢ grad optim de digitalizare, 8 unități din cele 10 având un laborator de 
informatică20. 

Un aspect relevant cu influență semnificativă asupra sistemului de servicii sociale 
este reprezentat de învățământul tehnic și profesional, care însă înregistrează 
performanțe nesatisfăcătoare atât la nivel național, cât și la nivel regional și local. 
Pentru un acord cât mai bun între piața muncii și sistemul de educație profesională 
și tehnică și pentru a asigura coerența și sustenabilitatea măsurilor în domeniul 
educației profesionale, este nevoie în perioada următoare de implementarea de 
pachete de măsuri la nivel local sau regional în vederea îmbunătățirii formării 
profesionale inițiale și continue și de creștere a adaptabilității sistemului 
educațional la cerințele pieței muncii.  

Astfel, în perioada 2021-2027, una din prioritățile regionale din domeniul educației 
o va constitui întărirea sistemelor de formare profesională în colaborare cu 
partenerii economici și sociali pentru o mai bună adaptare la nevoile pieței muncii 
prin dezvoltarea de parteneriate între organizații de drept public și privat din 
sistemul de educație, din mediul economic și din rândul organizațiilor 
neguvernamentale relevante (patronate, sindicate, asociații profesionale etc., în 
conformitate cu Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru 2021-2027. 

De asemenea, conform Strategiei Europa 2020, în perioada 2014-2020, măsurile de 
susținere a ocupării forței de muncă sunt orientate, cu precădere, către creșterea 
calității locurilor de muncă, sprijinirea mobilității forței de muncă, eliminarea oricărei 
forme de discriminare, creșterea investițiilor în educație și formare profesională, 

 
20 Inspectoratul Școlar Județean Alba. Situație Municipiul Blaj (răspuns cf adresei nr. 36188/22.10.2020) 
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îmbunătățirea competențelor și promovarea învățării pe tot parcursul vieții.  

În România se întâmpină dificultăți în ceea ce privește ameliorarea riscului de 
excluziune socială, din cauza numărului redus de locuri de muncă, gradului ridicat 
de sărăcie, lipsa alternativelor ocupaționale, sociale și economice.  

Aceste dificultăți sunt adâncite de accesul scăzut la finanțare și de slabele abilități 
antreprenoriale în rândul populației, în special în mediul rural. Luând în considerare 
respectarea generală a drepturilor omului, în contextul actual, sărăcia și excluziunea 
socială pot fi considerate ca încălcări ale drepturilor sociale fundamentale ale omului. 

În conformitate cu Monitorul performanței ocupării forței de muncă (EPM)21, 
document utilizat pentru identificarea principalelor provocări existente la nivelul 
Uniunii Europene, cât și la nivelul fiecărui stat membru în parte, provocările specifice 
pieței muncii din România identificate se referă la o serie de elemente cuprinse în 
Figura de mai jos. 
 

 

Figura 5:Principalele provocări specifice pieței muncii din România 
Sursa: Adaptare după Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 

 

Ca o potențială soluționare pentru îmbunătățirea sistemelor de formare și educație, 
este recomandabilă monitorizarea incidenței părăsirii timpurii a școlii; creșterea 

 
21 EPM se bazează pe informațiile furnizate de Cadrul Comun de Evaluare (JAF), care reprezintă un sistem de 

evaluare bazat pe indicatori, elaborat de către Comitetul de Ocupare (EMCO) în colaborare cu Comitetul de 
Protecție Socială (SPC) și Comisia Europeană și care acoperă arii generale și specifice de politică aflate sub 
umbrela Orientărilor Integrate în domeniul Ocupării forței de muncă. 
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atractivității  educației și formării profesionale și furnizarea oportunităților de educație 
de înaltă calitate. 

În acest context, prezintă relevanță o analiză asupra evoluției populației școlare la 
nivelul Municipiului Blaj, redată în figura de mai jos. 

 

Figura 6: Evoluția populației școlare în perioada 2015-2020 
Sursa: ISJ Alba (răspuns cf. adresei nr. 36188/22.10.2020) 

Conform graficului prezentat, se poate observa un trend descendent în rândul 
populației școlare, în anul 2020 fiind înregistrat un număr de 5.408 de elevi înscriși 
în anul 2020, cu aproximativ 9% mai puțin față de anul 201522. 

Raportat la situația abandonului școlar, în tabelul de mai jos este surprinsă evoluția 
numărului de elevi care au renunțat la școală. Întrucât au fost înregistrate abandonări 
numai la nivel gimnazial și liceal, au fost incluse în tabel numai aceste niveluri de 
educație. 

Tabelul 6:Numărul elevilor care au abandonat școala în perioada 2015-2020 pe niveluri de 
educație 

Nivel de educație Sexe 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Nivel gimnazial 
Fete 0 0 3 0 0 

Băieți 0 0 2 0 0 

Nivel liceal 
Fete 6 2 2 2 4 

Băieți 3 3 11 1 8 

Sursa: ISJ Alba (răspuns cf adresei nr. 36188/22.10.2020) 

Se poate observa un număr redus al elevilor care abandonează școala, în anul 
școlar 2019-2020 fiind înregistrate numai 12 astfel de cazuri, acestea constituind din 
populația școlară al acelui an 0,22%. Raportat la distribuția pe sexe, evoluția ratei 
abandonului școlar indică o predispoziție a băieților de a renunța la școală fiind 

 
22 Ibidem 
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înregistrate în perioada 2015-2020 un număr de 28 de cazuri de abandon școlar al 
băieților la nivel gimnazial și liceal și un număr de 19 cazuri în rândul fetelor23. 

 

1.2.4. Situația persoanelor cu dizabilități 

 

Un aspect deosebit de important pentru sectorul serviciilor sociale este reprezentat 
de situația persoanelor cu dizabilități.  

Datele furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 
evidențiază la nivelul anului 2020 un număr de 84 de minori încadrați cu grad de 
handicap în Municipiul Blaj.  Distribuția pe sexe este redată în figura de mai jos. 

 Figura 7: Distribuția pe sexe a minorilor cu handicap din Municipiul Blaj la nivelul anului 2020 
Sursa: DGASPC Alba (cf. răspuns adresă 36186/22.10.2020) 

Datele indică o pondere majoritară a băieților încadrați într-un grad de handicap, în 
anul 2020 fiind înregistrate 52 de cazuri în rândul acestora și 32 în rândul fetelor.  

În cazul populației adulte, cifrele sunt de aproape 10 ori mai mari, fiind înregistrate 
858 de cazuri.  

Spre deosebire de situația minorilor, în cazul adulților se poate observa o distribuție 
egală între sexe a numărului de persoane cu handicap, în anul 2020 înregistrându-se 
430 de cazuri în rândul femeilor și 428 în rândul bărbaților24. 

 

 
23 Inspectoratul Școlar Județean Alba. Situație Municipiul Blaj (răspuns cf adresei nr. 36188/22.10.2020) 

24 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba. Informații în urma adresei nr. 
36186/22.10.2020 
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Figura 8: Distribuția pe sexe a persoanelor adulte cu handicap din Municipiul Blaj la nivelul 
anului 2020 

Sursa DGASP Alba (cf răspuns adresă nr. 36186/22.10.2020) 

Un segment particular al acestui grup îl constituie situația copiilor cu CES25. Conform 
datelor colectate, în Municipiul Blaj există o singură unitate de învățământ ce are în 
componență clase speciale pentru această categorie de elevi.  

Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” oferă un pachet educațional copiilor cu nevoi 
speciale, atât în ciclul gimnazial și primar, cât și în cadrul celui liceal, existând un 
program de învățământ profesional. Raportat la această unitate de învățământ 
situația este redată în continuare. 

Tabelul 7: Situația elevilor din învățământul special  primar/gimnazial în perioada 2015-2020 

Anul 
Nr. elevi învățământ 

special 
primar/gimnazial 

din care, fete: 
cu grad 

de 
handicap 

din care, fete: 
Nr. elevi care 

aparțin minorității 
rome 

2015-2016 88 26 48 15 56 

2016-2017 78 21 37 18 36 

2017-2018 69 20 34 13 10 

2018-2019 58 18 31 13 24 

2019-2020 53 19 32 14 24 

2020-2021 59 22 40 17 10 

Sursa: Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” 

Datele prezentate în tabelul de mai sus indică următoarele aspecte: 

➢ scădere a numărului total de elevi din învățământul special gimnazial, în anul 
școlar 2020-2021 fiind înscriși 59 de elevi, cu 32% mai puțin față de anul 2015-

 
25 CES – cerințe educaționale speciale 
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2016; 

➢ ponderea elevilor cu grad de handicap în anul 2020-2021 este de 67,7%; 

➢ dintre cei 40 de elevi cu grad de handicap înscriși în anul 2020-2021, 17 sunt 
fete; 

➢ trend descendent al elevilor de etnie romă din clasele de învățământ 
gimnazial și primar, în anul 2020-2021 fiind înregistrați 10 elevi, cu 46 mai 
puțini față de anul școlar 2015-2016. 

În ceea ce privește învățământul profesional, tabelul de mai jos redă situația pentru 
aceeași unitate de învățământ din Municipiul Blaj prin raportare la copiii cu 
dizabilități și la cei de etnie romă. 

Tabelul 8: Situația elevilor cu nevoi speciale sau de etnie romă din învățământul profesional 

Anul 
Nr. elevi înv. special 

profesional 
din care, 

fete: 

cu grad 
de 

handicap 

din care, 
fete: 

Nr. elevi care aparțin 
minorității rome 

2015-2016 33 17 3 2 25 

2016-2017 23 9 9 3 17 

2017-2018 29 10 4 2 7 

2018-2019 28 7 12 3 9 

2019-2020 27 4 9 1 10 

2020-2021 20 2 7 1 7 

Sursa: Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” 

Datele din tabelul de mai sus relevă următoarele aspecte: 

➢ trend descendent al numărului de elevi înscriși în clasele de învățământ 
special profesional, în anul școlar 2020-2021 fiind înregistrați 20 de elevi, cu 
13 mai puțini față de anul școlar 2015-2016; 

➢ variații în ceea ce privește numărul elevilor cu grad de handicap din clasele 
speciale profesionale. În anul școlar 2020-2021 sunt înregistrați 7 elevi, dintre 
care 6 băieți, constituind 35% din numărul total al elevilor din clasele speciale 
de învățământ profesional; 

➢ scădere a numărului de elevi de etnie romă înscriși în învățământul profesional, 
în anul 2020-2021 fiind înregistrați 7 elevi, cu 18 mai puțini față de anul 2015-
201626. 

 

1.2.5. Situația tinerilor NEETs 
 

Tânărul „NEET” este o persoană cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea 
vârstei de 25 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ 

 
26 Informații UAT Municipiul Blaj 
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și nu participă la activități de formare profesională, în conformitate cu Legea nr. 
76/2002 privind sistemul de asigurări de șomaj și stimularea ocupării forței de 
muncă, cu modificările și completările ulterioare.  

Tinerii NEET sunt definiți conform Recomandării Consiliului din 22 aprilie 2013 
privind stabilirea Garanției pentru Tineret și Art. 5 din Legea 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, 
actualizată și consolidată.  

Fenomenul NEETs afectează întreaga Uniune Europeană și astfel este esențial ca 
înaintea realizării analizei la nivel național și la nivelul Municipiului Blaj, să fie avută 
în vedere încadrarea României în contextul european. În pofida faptului că la nivelul 
Municipiului Blaj numărul tinerilor „NEET” este relativ scăzut comparativ cu alte 
zone urbane din România, situația poate exploda rapid, accentuată și de pandemia 
COVID-19, motiv pentru care includerea în cadrul Strategiei a unor măsuri, fie ele și 
de natură profilactică, constituie o necesitate curentă în domeniul serviciilor 
sociale. 

La nivelul anului 2020,  Comisia Europeană a lansat o  Propunere de Recomandare a 
Consiliului privind „O punte către locuri de muncă – consolidarea Garanției pentru 
tineret” și de înlocuire a Recomandării Consiliului din 22 aprilie 2013 privind 
înființarea unei garanții pentru tineret.  

În cadrul documentului, se accentuează faptul că, în timp ce rata șomajului în rândul 
tinerilor a scăzut în medie până la începutul anului 2020, rata tinerilor inactivi a 
rămas stabilă sau chiar a crescut în majoritatea statelor membre.  

Spre deosebire de tinerii șomeri, tinerii inactivi nici măcar nu își caută un loc de 
muncă, din cauze precum propria boală sau barierele întâmpinate de tinerii cu 
handicap responsabilitățile de îngrijire a copiilor sau a adulților dependenți sau alte 
responsabilități personale sau familiale. 

Se face totodată o distincție între tinerii NEET temporari (deseori cu studii 
superioare, uneori cu experiență profesională, probabil concediați din cauza 
pandemiei de COVID-19 sau intrați recent pe piața muncii în timpul crizei, după 
terminarea studiilor) și tinerii NEET pe termen mai lung (care provin deseori din 
grupuri vulnerabile, au un nivel scăzut de educație și necesită eforturi 
suplimentare). 

Propunerea de Recomandare a fost adoptată, la Bruxelles, la data de 30 octombrie 
2020, iar unul dintre punctele-cheie, urmărit pentru perioada 2021-2027 este 
reprezentat de facilitarea prevenirii prin sisteme de urmărire a parcursurilor și de 
avertizare timpurie, astfel încât să  fie consolidate sistemele de avertizare timpurie 
și capacitățile de urmărire a parcursurilor pentru a identifica persoanele care riscă 
să intre în categoria NEET, contribuind în același timp la prevenirea părăsirii timpurii 
a sistemului de învățământ și de formare profesională (de exemplu, prin furnizarea 
de servicii de orientare profesională în școli, prin parcursuri de învățare mai flexibile 
și prin recurgerea în mai mare măsură la învățarea la locul de muncă), în cooperare 
cu sectorul educației, cu părinții sau tutorii legali și cu comunitățile locale, precum 
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și cu participarea serviciilor pentru tineret, a serviciilor sociale, de sănătate și de 
ocupare a forței de muncă. 

Referitor la contextul național, în conformitate cu informațiile cuprinse în Evaluarea 
„Inițiativei Locuri de Muncă pentru Tineri” (ILMT) în România, implementată prin Axa 
Prioritară 1 a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Raport de Evaluare, 
Iunie 2019, la nivelul anului 2017 rata NEETs se încadra pentru statele membre ale 
Uniunii Europene între 4,0% și 20,1%, România cu o rată de 15,2% plasându-se pe locul 
23 între statele membre ale Uniunii Europene.   

Fenomenul reprezintă o provocare semnificativă pentru țara noastră, România putând 
să își construiască politici adecvate preluând din bunele practici și lecțiile învățate 
existente la nivelul 28 statelor care înregistrează rate semnificativ mai reduse sau mai 
ridicate de tineri NEETs, precum: Olanda, Cehia, Slovenia, Danemarca sau Portugalia.  

În figura prezentată mai jos, care reprezintă distribuția NEETs la nivel național, putem 
observa că în regiunea Centru, din care face parte și Municipiul Blaj, se regăsește cel 
mai însemnat procent de tineri NEETs, conform prelucrările autorilor Evaluării 
„Inițiativei Locuri de Muncă pentru Tineri” (ILMT) în România, implementată prin Axa 
Prioritară 1 a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Raport de Evaluare, 
Iunie 2019. 

 

Figura 9 : Distribuția NEETs - nivel național 2018 

Sursa: Preluare, Prelucrările autorilor Evaluării „Inițiativei Locuri de Muncă pentru Tineri” (ILMT) în România, 
implementată prin Axa Prioritară 1 a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Raport de Evaluare, 

Iunie 2019 

Referitor la oportunitățile de finanțare existente pentru tinerii NEETs, POEO 2021-2027 
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este structurat pe 9 priorități de investiții, iar ocuparea tinerilor este în continuare un 
obiectiv major pentru politicile din piața muncii.  

Prioritatea dedicată tinerilor urmărește punerea în valoare a potențialului economic pe 
care acest grup țintă îl deține.  

Măsurile propuse în POEO vizează dezvoltarea unor rețele de lucrători de tineret și a 
unor centre /cluburi de tineret, precum și asigurarea unor pachete integrate de măsuri 
active personalizate şi adaptate nevoilor tinerilor, inclusiv pentru stimularea inițiativei 
private şi de antreprenoriat în rândul acestora.  

Categoria tinerilor NEET va continua să beneficieze de sprijin prin noi instrumente de 
identificare și activare a acestora și prin accesul la pachete integrate de măsuri active 
de ocupare şi formare competențe, inclusiv prin integrarea în programe de muncă 
flexibile sau programe de voluntariat. 

POEO propune intervenții noi pentru abordarea tinerilor, care vizează: 

➢ Înființarea/ dezvoltarea de centre/cluburi de tineret la nivel comunitar cu 
implicarea autorităților locale și a unor entități publice sau private care să ofere 
activități specifice adaptate tinerilor;  

➢ Realizarea de către centrele /cluburile de tineret publice sau private sau de alți 
actori interesați a unor rețele de lucrători de tineret, selectați din rândul tinerilor 
(în special NEET) și instruiți pentru furnizarea de servicii de outreach și activare a 
tinerilor și de înregistrare a acestora la furnizorii de servicii de ocupare publici sau 
privați, în vederea oferirii de servicii de ocupare; 

➢ Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor: formare competențe 
antreprenoriale, tutorat/mentorat, asistență/ consiliere, role models, formare în 
management de proiect, inclusiv accesul la granturi pentru inițierea de noi afaceri 
(start-up), asistență și consultanță post înființare; 

➢ Stimularea angajatorilor pentru utilizarea unor forme de muncă flexibile pentru 
tineri; 

➢ Stimularea întreprinderilor sociale de inserție pentru susținerea tinerilor NEETs în 
vederea plasării pe piața muncii; 

➢ Programul „Tânăr Voluntar” (acordare de granturi). 

Analiza situației tinerilor NEETs în cadrul studiului de față se va face prin raportare la 
tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-26 ani, fără loc de muncă și neimplicați într-o formă 
de învățământ din Municipiul Blaj.  

Pe baza datelor furnizate de AJOFM Alba, în anul 2019 în Municipiul Blaj au fost 
înregistrați 78 de tineri NEETs ce primesc indemnizații de șomaj, cu o valoare totală de 
17.115 lei. În figura de mai jos este redată distribuția pe sexe a tinerilor NEETs în 
Municipiul Blaj. 
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Figura 10: Distribuția pe sexe a tinerilor NEETs la nivelul Municipiului Blaj în anul 2019 
Sursa: AJOFM Alba (cf. răspuns adresă nr. 36186/22.10.2020) 

Graficul indică o distribuție inegală pe sexe a tinerilor NEETs. Din cei 78 de tineri 
înregistrați 42 sunt de sex feminin, constituind 54% din total la nivelul Municipiului 
Blaj. Cu 46% din total, bărbații adună un număr de 36 de beneficiari ai indemnizației 
de șomaj acordată absolvenților. Raportat la total se poate constata o situație 
îmbucurătoare dat fiind numărul redus al tinerilor NEETs27. 

 

1.3. Analiza măsurilor de protecție socială 

 

1.3.1. Beneficiari, furnizori și tipuri de servicii sociale prestate  

Sistemul de asistență socială oferă suport focalizat, profesionalizat și susținut de 
resurse pentru nevoi urgente și speciale. Este un suport complementar sistemului de 
sprijin general ce se acordă persoanelor lipsite de resursele elementare necesare 
pentru a face față unor nevoi acute. Sistemul de asistență socială oferă suportul 
necesar pentru refacerea și dezvoltarea capacităților de a face față situațiilor dificile, 
cum ar fi bătrânii singuri sau persoanele izolate.  

În România, se poate spune că sistemul de protecție socială este excesiv de 
fragmentat instituțional, iar creșterea eficienței sale este condiționată de 
identificarea căilor de reintegrare instituțională. Este necesar ca asistența 
vârstnicilor singuri și a persoanelor cu dizabilități, ca grupuri de risc, să se facă în 
mod coordonat, într-un sistem articulat de servicii și instituții care să comunice și să 
coopereze între ele.  

 
27 Informații AJOFM Blaj în urma adresei nr. 36186/22.10.2020 
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Sistemul de asistență socială în România nu are o structură puternică, bazată pe o 
metodologie clară și pe mecanisme funcționale de testare a veniturilor și de stabilire a 
calificării pentru ajutor. În practică, se constată că există, în continuare, un acces 
limitat la sistemul de asistență socială, din cauza slabei informări, dar și din cauza 
penuriei de fonduri, fapt pentru care, nivelul de dezvoltare a sistemului rămâne scăzut 
și crește riscul de erodare a acestuia.  

Serviciile de asistență socială în România trebuie să urmărească înțelegerea 
problemelor cu care se confruntă, persoanele, familiile sau colectivitățile umane, 
pentru a putea identifica cele mai eficiente soluții de îmbunătățire și rezolvare a 
acestora. Trebuie să se pună accent pe dezvoltarea abilităților individuale și colective 
de a crește capacitatea de rezolvare a problemelor care apar și de integrare a 
persoanelor care au nevoie de orice tip de asistență socială.  

Armonizarea serviciilor de asistență socială naționale cu cele de tip comunitar sau 
instituționalizate, trebuie să reprezinte o prioritate pentru România.  

Infrastructura serviciilor sociale regăsită la nivelul Municipiului Blaj va fi descrisă în 
capitolul de față prin raportare la numărul de beneficiari, furnizorii serviciilor și 
tipurile de servicii alocate. 

În vederea creșterii calității serviciilor sociale care să răspundă nevoilor și 
așteptărilor beneficiarilor, în baza prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea 
calității în domeniul serviciilor sociale, în 2014 s-a demarat procedura de acreditare 
a furnizorilor de servicii sociale, iar începând cu 2016 s-a realizat licențierea 
serviciilor sociale în funcție de specificul acestora. 

Potrivit datelor și informațiilor din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale28 
la nivelul Regiunii Centru, în 2019 erau înregistrați 443 furnizori de servicii sociale 
acreditați dintre care 26% furnizori publici și 74% furnizori privați. 

În funcție de mediul de rezidență, în 2019 la nivel regional 64,6% din furnizorii de 
servicii sociale acreditați erau în mediul urban, iar restul de 35,4% în mediul rural. 

În 2019 la nivelul Regiunii Centru existau 167 de localități unde funcționau furnizori 
publici și privați de servicii sociale acreditați dintre care 28,1% în mediul urban și 
restul de 71,9% în mediul rural. 

 În profil teritorial, aproape jumătate din furnizorii de servicii sociale acreditați sunt în 
județele Mureș și Sibiu (câte 102 de furnizori), urmați de județul Alba (90 furnizori) și 
Brașov (78 furnizori), la polul opus fiind județele Covasna (22 furnizori) și Harghita (49 
furnizori). 

La finele anului 2019, la nivelul Regiunii Centru funcționau un număr total de 768 de 
servicii sociale licențiate dintre care 42,8% erau servicii publice, iar 57,2% erau servicii 
private.  

În funcție de categoriile de beneficiari, aproape jumătate din numărul total de servicii 

 
28 Evoluții în domeniul asistenței sociale în anul 2019, document disponibil la adresa 

http://mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/Asist_2019.pdf, consultat la data de 03.02.2021 
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sociale licențiate în Regiunea Centru în 2019 erau destinate copiilor și familiilor cu copii 
(48,3%), un sfert persoanelor vârstnice (25,8%), aproape o zecime persoanelor cu 
dizabilități (9,6%), restul categoriilor fiind sub 2% (1,7% pentru victime ale violenței în 
familie, 1,2% pentru persoane fără adăpost, 1% pentru persoane cu diferite adicții, etc.). 

La nivelul Municipiului Blaj, un prim element analizat îl constituie numărul de 
beneficiari privind diverse categorii de servicii alocate persoanelor cu handicap. 

Tabelul 9: Numărul persoanelor cu handicap în funcție de prestația socială acordată în anul 
2020 

Categorie  Numărul mediu de beneficiari 

Indemnizația lunară pentru însoțitorii persoanelor cu 
handicap vizual grav 

32 

Indemnizația lunară pentru adulții cu handicap grav și 
accentuat 

678 

Buget personal complementar lunar pentru persoanele cu 
handicap grav, accentuat sau mediu 

86 

Sursa: DGASP Alba (cf. răspuns adresă nr. 36186/22.10.2020) 

Datele indică următoarele aspecte: 

➢ indemnizația lunară pentru adulții cu handicap grav și accentuat este 
acordată unui număr de 678 de persoane. Cumulat cu datele anterioare se 
poate concluziona faptul că aproximativ 79% din numărul total al persoanelor 
cu handicap beneficiază de această indemnizație; 

➢ pondere ridicată a adulților cu handicap grav dat fiind numărul ridicat al 
beneficiarilor indemnizației speciale acordate acestei categorii; 

➢ număr scăzut al persoanelor cu handicap ce beneficiază de însoțitor a cărui 
indemnizație este alocată de către DGASP, în Municipiul Alba fiind 
înregistrate 32 de astfel de cazuri; 

➢ 10% din numărul total al persoanelor cu handicap beneficiază de un buget 
complementar lunar29. 

Din datele furnizate de Primăria Municipiului Blaj, valoarea indemnizațiilor pentru 
copiii și adulții cu handicap la nivelul anului 2020 a ajuns la 2.133.658 lei în vreme 
ce valoarea salariilor asistenților personali este de 1.770.310 lei30. În ceea ce 
privește cheltuielile privind indemnizațiile de handicap, datele oferite de Primăria 
Municipiului Blaj indică un cuantum total de 181.980 de lei pentru luna octombrie 
2020. 

La nivel județean, se înregistrează un număr de 14 centre rezidențiale pentru 
persoane cu dizabilități, în conformitate cu Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru 

 
29 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba. Informații în urma adresei nr. 

36186/22.10.2020 

30 Informații UAT Municipiul Blaj 
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2021-2027, dintre care 2 centre sunt situate în Municipiul Blaj. 

Raportat la locul de acordare a serviciilor sociale, în tabelul de mai jos este redată 
situația la nivelul anului 2020. 

Tabelul 10: Servicii sociale licențiate și funcționale la nivelul Municipiului Blaj 

Nr. 
crt. 

Locul de 
prestare 

Nr. unități/  
servicii / centre  

Nr. 
beneficiari 

Furnizor Descriere tip de serviciu 

Servicii finanțate in cadrul parteneriatului cu DGASPC Alba sau Primăria Municipiului Blaj 

1
1. 

La domiciliul 
beneficiarului 

1 serviciu de 
îngrijire la 
domiciliu a 
persoanelor 
adulte cu 
dizabilități 

9 

 

Asociația 
Filantropia 

Ortodoxă Alba Iulia 

Îngrijire personală, 
asigurarea unei mese 
calde, asistență medicală, 
menaj, consiliere şi 
suport emoțional. 

2. 
În centre de zi 

destinate 
copiilor 

1 centru de zi 
Blaj 

22 
Asociația Familia 

2001 
Informare, consiliere şi 
sprijin părinți şi copii, 
educație informală, 
dezvoltarea deprinderilor 
de viață, îngrijire şi 
supraveghere, educație 
timpurie, asigurarea 
nutriției, asigurarea 
programului de odihnă. 

1 centru de zi 
pentru copii 

antepreșcolari 
"Sfânta Irina" 

Blaj 

25 
Asociația 

Filantropia 
Ortodoxă Alba Iulia 

3. 

În centre 
rezidențiale 
destinate 
copiilor, 
aflate în 
structura 

DGASPC Alba 

4 unități 
rezidențiale 

17 
Centrul de 

plasament Blaj 
Găzduire şi îngrijire, 
consiliere educațională şi 
vocațională, informare şi 
socializare, dezvoltarea 
deprinderilor de viață 
independentă, asistență 
medicală, recuperare 
terapeutică şi reabilitare, 
psihoterapie, sprijin şi 
asistență de specialitate, 
reinserția socială. 

1 centru 9 
Centrul de tip 

familial în 
comunitate Blaj 

1 centru 15 
Centrul de 

plasament de tip 
familial Mănărade 

1 unitate de tip 
familial 

10 
Casa de tip 

familial nr. 4 Blaj 

4. 

În centre 
rezidențiale 
destinate 

copiilor, cu 
care DGASPC 

Alba are 
încheiate 

contracte de 
furnizare de 

servicii 

1 unitate de tip 
familial 

11 

Casa de tip 
familial "Ușa 

Speranței" Tiur 
Blaj 

Găzduire, îngrijire, 
consiliere educațională şi 
vocațională, informare şi 
socializare, dezvoltarea 
deprinderilor de viață 
independentă, reinserția 
socială. 

5. Centre 
rezidențiale 

1 locuință 

Locuință Maxim 
10  Găzduire și îngrijire 

personală, asistență 

http://www.poca.ro/


 

 

 

  
            37 www.poca.ro 

destinate 
persoanelor 
adulte cu 

dizabilități, 
cu care 

DGASPC Alba 
are încheiate 
contracte de 
furnizare de 

servicii 

Protejată 
pentru 

persoanele 
adulte cu 

dizabilități nr. 
1 Blaj 

medicală, 
integrare/reintegrare 
socială, servicii de 
consiliere psihologică. 

1 locuință 

Locuință Maxim 
Protejată 
pentru 

persoanele 
adulte cu 

dizabilități nr. 
2 Blaj 

10  

6
6. 

La domiciliul 
persoanei 

care acordă 
serviciul 

1 serviciu cu 4 
asistenți 
maternali 

7 copii 
Asistent Maternal 

Profesionist 
DGASPC Blaj 

Găzduire şi îngrijire si 
consiliere educațională şi 
vocațională, informare şi 
socializare, dezvoltarea 
deprinderilor de viață 
independentă, reinserția 
socială. 

7
7. 

În centre 
rezidențiale 
destinate 

persoanelor 
vârstnice 

1 cămin pentru 
persoane 

vârstnice Blaj 
17 

Primăria 
Municipiului Blaj 

Găzduire și îngrijire 
personală, asistență 
medicală. 

Servicii desfășurate independent de contractarea DGASPC Alba sau Primăria Municipiului Blaj 

N
8. 

Centrul de 
servicii de 
îngrijire și  
asistență la 
Domiciliu 

Blaj- Județul 
Alba31 

1 centru de 
îngrijire 

35 
Asociația Caritas 

Mitropolitan 
Greco-Catolic Blaj 

Îngrijire personală, 
asigurare pachete 
alimentare, asistență 
medicală, menaj, 
consiliere și suport 
emoțional conform 
tipologiei serviciului. 

9
9. 

Centrul de 
Consiliere și 

Sprijin pentru 
părinți și copii 

Bunul 
Samaritean32 

1 centru 15 
Asociația Caritas 

Mitropolitan 
Greco-Catolic Blaj 

Servicii de consiliere 
individuală și de grup, 
educație parentală, 
activități de asistență 
socială. 

1
10. 

Echipa Mobilă 
de 

Recuperare 
Complexă la 

Domiciliu 
pentru copii și 

1 serviciu mobil  27 
Asociația Caritas 

Mitropolitan 
Greco-Catolic Blaj 

Servicii de recuperare și 
reabilitare funcțională la 
domiciliul beneficiarului. 

 
31 Serviciu subvenționat de Ministerul Muncii în baza Legii 34 și necontractat de DGASPC și/sau Primăria Blaj 

32 idem 
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tinerii cu 
dizabilități 
din mediul 

rural Județul 
Alba33 

1
11. 

Centru de 
consiliere si 

sprijin pentru 
părinți si copii 

1 centru de 
consiliere 

15 
Serviciul de Ajutor 

Maltez 

Servicii de consiliere 
individuală și de grup, 
educație parentală, 
activități de asistență 
socială. 

Sursa: UAT Blaj, Furnizorii de servicii sociale din Municipiul Blaj 

Prin Carta Socială Europeană revizuită, ratificată prin Legea nr. 74/1999, România s-a 
angajat să promoveze, fie direct, fie în cooperare cu organizațiile neguvernamentale, 
măsuri adecvate destinate persoanelor vârstnice. 

Serviciile de sănătate la domiciliu, cunoscute în practică sub denumirea de îngrijirea 
la domiciliu reprezintă o alternativă la serviciile de spitalizare și la serviciile de 
instituționalizare. În prezent, îngrijirea la domiciliu este un serviciu preferat atât de 
persoanele vârstnice, cât și de persoanele aflate în perioada post-intervenție 
chirurgicală sau care suferă de afecțiuni care necesită asistență paliativă. 

Ministerul Sănătății și Familiei din România (în prezent Ministerul Sănătății) a 
publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 255 din 12.04.2003, Norma privind 
organizarea și funcționarea îngrijirilor la domiciliu, precum și autorizarea 
persoanelor juridice și fizice care acordă aceste servicii34: 

Extras din Normă: 

Art. 1. – Prin îngrijire la domiciliu se înțelege orice activitate de îngrijire medicală prestată de 
personal specializat, la domiciliul pacientului, care contribuie la îmbunătățirea stării de bine a 
acestuia din punct de vedere fizic și psihic. 

Art. 2. – Îngrijirea la domiciliu se efectuează numai la indicația medicilor. 

Art. 4. – Beneficiarii îngrijirilor medicale la domiciliu sunt persoane cu afecțiuni acute și/sau 
cronice, care prezintă un anumit nivel de dependență și o capacitate limitată de a se deplasa la o 
unitate sanitară în vederea asigurării îngrijirilor ambulatorii recomandate de medici. 

Art. 5. – Pot fi furnizori de îngrijiri la domiciliu persoane juridice sau fizice autorizate de 
Ministerul Sănătății și Familiei pentru a presta aceste servicii. 

Art. 6. – (1) Asigurarea asistenței medicale și a îngrijirii la domiciliul bolnavului este efectuată 
în conformitate cu nivelul de pregătire profesională a furnizorilor acestor servicii. 

Îngrijirea (asistența) paliativă, conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) este 
o îngrijirea activă și totală a pacienților a căror boală nu mai răspunde la tratament 

 
33 idem 

34 Ministerul Sănătății și Familiei - Norma privind organizarea și funcționarea îngrijirilor la domiciliu, precum și 
autorizarea persoanelor juridice și fizice care acordă aceste servicii 
https://lege5.ro/Gratuit/gq3tqmbz/norma-din-2003-privind-organizarea-si-functionarea-ingrijirilor-la-
domiciliu-precum-si-autorizarea-persoanelor-juridice-si-fizice-care-acorda-aceste-servicii 
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curativ. Controlul durerii și al altor simptome, asistența psihologică, socială și 
spirituală au importanță majoră. Scopul îngrijirii paliative este asigurarea unei cât mai 
bune calități a vieții pentru bolnavi și pentru familiile acestora.  

Îngrijirea la domiciliu a persoanelor în vârstă sau a celor care suferă de diverse boli 
grave a apărut ca o alternativă la serviciile oferite prin instituționalizare, deschizând 
astfel furnizorilor privați posibilitatea să ofere diferite tipuri de servicii în funcție de 
nevoile solicitanților.  

În România, primele servicii de acest tip au început să fie oferite în anul 1992 în 
Brașov, iar în anul 1995 au apărut și în București, Cluj, Pitești, Bacău, Botoșani, Vaslui, 
Piatra Neamț, iar după apariția Legii numărul 17/2000 s-a încercat înființarea acestora 
la nivel de sistem. 

În prezent, contextul socio-economic în continuă dinamică a determinat modificări 
calitative și cantitative în oferirea de servicii sociale și implicit a celor de îngrijire la 
domiciliu.  Autoritățile centrale și locale recunosc importanța și necesitatea acestui tip 
de serviciu, fiind inițiate și validate acte normative.  

Există însă multiple sincope în punerea în aplicare a acestora, deoarece organele 
implicate, mai cu seamă autoritățile locale, au înțeles diferit rolul lor în derularea unor 
astfel de programe, fie din lipsa de interes, fie din cauza penuriei de resurse. 

Prin urmare, este necesară conceperea și promulgarea unei legislații comune care să 
conducă la armonizarea și standardizarea calității serviciilor de îngrijire la domiciliu, 
dar și crearea de politici și strategii comune de acțiune la nivelul organizațiilor 
furnizoare de astfel de servicii. 

Conform Legii Asistenței Sociale, în cazul serviciilor de îngrijire personală la 
domiciliu, acordarea acestora se planifică și se programează în vizite zilnice, 
săptămânale sau lunare, repartizate la intervale regulate. 

Persoana dependentă care necesită asistență și/sau supraveghere permanentă 
poate beneficia de îngrijire zilnică acordată la domiciliu, de către îngrijitorul 
formal, pentru maximum 8 ore/zi, consecutive sau repartizate la intervale regulate 
pe parcursul zilei.  

Prin excepție, îngrijirea personală acordată la domiciliu poate fi asigurată, pe o 
perioadă mai mare de 8 ore/zi, de către îngrijitori informali calificați sau de 
îngrijitori formali, numai în condițiile prevăzute expres de lege. Persoanele aflate 
în această situație și care solicită asistare în centre rezidențiale, au prioritate în 
cazul în care nu au familie sau familia acestora nu le poate asigura îngrijirea 
necesară.  

Serviciile de îngrijire care presupun ajutor pentru îndeplinirea activităților 
instrumentale ale vieții zilnice sunt acordate de îngrijitori informali și voluntari și, 
numai în lipsa acestora, de îngrijitori formali. 
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Persoanele dependente35 sunt persoane care din cauza limitării sau a pierderii 
independenței fizice sau intelectuale se găsesc în incapacitatea de a-și satisface 
nevoile de bază fără un ajutor permanent din partea unei persoane din exterior. 

În funcție de gradul de dependență, există mai multe categorii, astfel: 

➢ persoane total dependente -  sunt reprezentate de acele persoane care nu 
pot îndeplini trei sau mai multe activități zilnice de bază (igienă și / sau 
alimentație și / sau mobilizare) fără sprijinul unei alte persoane și care au 
nevoie de îngrijiri medicale; 

➢ persoane parțial dependente - sunt reprezentate de acele persoane care nu 
pot îndeplini cel puțin două sau mai multe activități zilnice de bază fără 
sprijinul unei alte persoane și care au nevoie de îngrijiri medicale; 

➢ persoane independente - sunt reprezentate de acele persoane care pot 
îndeplini activitățile zilnice de bază, care, din cauza unor afecțiuni, necesită 
îngrijiri medicale la domiciliu. 

Pornind de la informațiile prezentate până în momentul de față, se poate 
construi profilul persoanelor dependente, atât din punct de vedere psihologic, cât 
și din punct de vedere sociologic. 

a) Din punct de vedere psihologic 

Persoanele cu dizabilități sunt definite de către legislația din România ca fiind 
persoane cărora mediul social, neadaptat deficiențelor fizice, senzoriale, psihice, 
mentale și / sau asociate, le limitează sau le împiedică total accesul cu șanse egale 
la viața societății, necesitând măsuri de protecție în vederea integrării și incluziunii 
sociale36. Persoanele care prezintă un anumit handicap sunt privite ca persoane 
inadaptate din punct de vedere social și, din acest motiv, pentru a scăpa de această 
stigmatizare, trebuie să aibă o personalitate puternică. 

Persoanele dependente (în funcție de deficiențele pe care le au) întâmpină o 
serie de dificultăți, prin care: 

➢ generale 

• dificultăți de deplasare și mișcare (în cazul persoanelor cu deficiențe 
fizice) 

• dificultăți de exprimare și de comunicare (în cazul persoanelor cu 
deficiențe senzoriale) 

• dificultăți de adaptare la modul de viață cotidian (în cazul persoanelor cu 
deficiențe intelectuale și mintale) 

• dificultăți de întreținere (în cazul persoanelor cu venituri reduse) 

 
35 ***http://uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/wp-content/uploads/2014/07/SUPORT-CURS-INGRIJITOR-

BATRANI-LA-DOMICILIU.pdf (accesat la data de 15.03.2018) 
36 Legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap nr.448/2006 a fost reactualizata in 

anul 2011. 
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➢ profesionale 

• dificultăți asociate cu instruirea și pregătirea persoanelor care au diverse 
deficiențe; 

• dificultăți asociate cu plasarea în diverse locuri de muncă ce corespund 
profesiei sau care îndeplinesc condiții de muncă protejate 

➢ psihologice și sociale 

• bariere psihologice generate între persoanele cu handicap și cele fără, 
cauzate de anumite prejudecăți sau de anumite reprezentări deformate 
referitoare la posibilitățile și la activitatea persoanelor cu deficiențe. 

Psihologic, bătrânii sau persoanele asistate pot reacționa la deficiențele pe care le 
prezintă prin optimism, pesimism, negare, indiferență sau independență, putând 
accepta sau respinge ideea de boală.  Dependența de o anumită persoană, 
incapacitatea de a efectua singuri activitățile pe care obișnuiau să le fac poate 
conduce la adoptarea unor comportamente variate manifestate prin: izbucniri de 
plâns, furie, agresivitate, anxietate, depresie. În acest context, pot adopta o serie 
de atitudini, respectiv: 

➢ lupta cu boala – persoana asistată prezintă un echilibru psihic și o robustețe 
care îi permit o adaptare corespunzătoare la realitate; 

➢ resemnarea – persoana asistată are o personalitate ezitantă, cu stări 
depresive, dezinteres; 

➢ refugiul în boală – persoana asistată profită de starea în care se află pentru a 
primi o atenție deosebita din partea celorlalți; 

➢ problematizarea – persoana asistată consideră starea de boală ca fiind o 
pedeapsă sau o ocazie de a-și dovedi forța internă; 

➢ cufundarea în suferință, anxietate, agitație. 

În acest context, există mai multe tipuri de personalități ale persoanelor 
dependente: 

➢ nepăsătorul – persoană indiferentă față de boală, tratându-și suferința cu 
superficialitate, desconsiderând-o, mergând până la a-și nega boala; 

➢ nerăbdătorul – persoană care minimalizează boala, schimbând frecvent 
medicii și tratamentele prescrise; subevaluează importanța bolii, a pericolelor 
pe care aceasta le implică; 

➢ grijuliul – persoană total opusă celor două categorii de mai sus, care își ia în 
serios suferința, fără a se lăsa dominat de ideea de boală; acesta urmărește 
meticulos și conștiincios prescripțiile medicului, înregistrând cu atenție 
evoluția bolii; 

➢ ipohondricul – persoană exagerată în raport cu personalitatea anterioară, 
lăsându-se dominat de ideea de boală, aspect care-i generează o stare de 
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angoasă, o tensiune psihică permanentă; se caracterizează print-o stare de 
agitație, de idei sumbre, considerându-se condamnat; 

➢ echilibratul – persoană care privește boala cu seriozitate, fără să exagereze 
sau să se sperie, fără a avea idei preconcepute; are încredere în el, în medici 
și în tratamentele prescrise, pe care le urmează cu strictețe, având o bună 
colaborare cu medicul său. 

b) Din punct de vedere sociologic 

Persoanele dependente, beneficiare ale serviciilor de îngrijire la domiciliu pot fi 
reprezentate de: 

➢ persoanele care au atins vârsta de pensionare; 

➢ bătrâni solitari, care nu beneficiază de sprijin din partea copiilor, familiei sau 
a altor persoane (prieteni, rude, vecini);  

➢ persoanele care necesită îngrijiri temporare după spitalizare în vederea 
recuperării; 

➢ persoanele care se externează din spital după anumite intervenții chirurgicale;  

➢ convalescenții după anumite boli; 

➢ bolnavii în stare terminală (cancer, ciroze etc.) 

➢ persoanele care necesită îngrijiri de durată, cum sunt bolnavii cronici care, 
din cauza bolii, nu sunt capabili să-și desfășoare activitățile cotidiene fiind 
imobilizați la pat, necesitând astfel ajutor permanent;  

➢ persoanele cu dizabilități (dizabilități motorii, senzoriale, mixte); 

➢ persoanele cu probleme de sănătate mintală, cu excepția persoanelor cu 
probleme de sănătate mintală în fază acută, care depășesc competențele 
acestui serviciu. 

Serviciile de îngrijire la domiciliu reprezintă acele servicii și facilități acordate prin 
măsuri de prevenire și îngrijire în comunitate persoanelor dependente pentru ca 
acestea să-și sporească gradul de independență și să trăiască, pe cât de independent 
posibil, în propriile case. Îngrijirea personală la domiciliu poate fi de două tipuri: 

➢ îngrijirea formală – care se asigură de către o persoană calificată, certificată 
profesional, în condițiile legii;  

➢ îngrijirea informală – care se asigură de către membrii de familie, prieteni, 
vecini sau de către o altă persoană necalificată care își asumă 
responsabilitatea îngrijirii persoanei.  

Serviciile de îngrijire la domiciliu sunt acordate de către îngrijitorul la domiciliu care 
poate să fie angajat al unei instituții publice sau al unui furnizor de servicii din mediul 
privat. 

Conform codului COR, îngrijitorul la domiciliu este persoana calificată care acordă 
servicii de îngrijire, altele decât cele acordate de personalul medico-sanitar, 
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persoanelor adulte cu autonomie limitată. 

În activitatea sa, îngrijitorul la domiciliu respectă drepturile persoanei îngrijite, 
adică cele înscrise în Constituția României, Convenția ONU cu privire la drepturile 
bolnavilor, legislația de protecție specială, Convenția Europeană cu Privire la 
Drepturile Omului. 

Calificarea în profesia de îngrijitor la domiciliu se obține după absolvirea cursurilor 
de pregătire teoretică și practică la care se pot înscrie persoane adulte, care doresc 
să practice această ocupație. 

Îngrijitorul la domiciliu îndeplinește următoarele atribuții: 

➢ asigură îngrijirea corporală a persoanei asistate; 

➢ asigură alimentația și hidratarea persoanei îngrijite; 

➢ supraveghează starea de sănătate a persoanei pe care o are în grijă; 

➢ asigură igiena spațiului și a obiectelor auxiliare ale persoanei îngrijite; 

➢ socializează cu persoana pe care o îngrijește; 

➢ asigură mobilizarea și transportul persoanei asistate. 

Principalele activități pe care îngrijitorul la domiciliu le derulează se referă la: 

➢ activități de îngrijire personală: igiena corporală, îmbrăcare, hrănire etc.; 

➢ activități operaționale specifice: mobilizare, exerciții fizice, transportul 
persoanelor imobilizate, supravegherea administrării de medicamente și a 
stării de sănătate etc. 

➢ activități casnice: igiena patului, spălarea vaselor, spălatul și călcatul 
hainelor, cumpărături, pregătirea meselor etc. 

➢ activități creative: discuții pe diverse teme, citit, jocuri, plimbări în parc etc. 

De asemenea, îngrijitorii la domiciliu trebuie să oferte și un suport social 
semnificativ persoanelor îngrijire, pentru a acoperi o gamă cât mai largă de nevoi: 
materiale, informaționale, emoțional-afective, de îngrijire, de consiliere, de 
interacțiune socială pozitivă. 

O caracterizare a profilului de îngrijitor la domiciliu, atât din punct de vedere 
psihologic, cât și din punct de vedere sociologic, este redată în continuare. 

a) Din punct de vedere psihologic 

Îngrijitorii la domiciliu sunt persoane care: 

➢ oferă consiliere individuală pacientului în vederea identificării problemelor 
personale și găsirii soluțiilor optime pentru rezolvarea acestora; 

➢ oferă consiliere membrilor familiei pacientului în vederea restabilirii echilibrului 
din interiorul familiei și a consolidării relațiilor intra-familiale. 

Rolurile pe care un îngrijitor la domiciliu le poate îndeplini, din punct de vedere 
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psihologic sunt următoarele: 

➢ mediator, în sensul că mediază conflictele dintre client și membrii familiei 
acestuia, având ca scop îmbunătățirea relațiilor familiale; 

➢ informator, în sensul că poate oferi informații cu privire la drepturile legale ce 
i se cuvin clientului, precum și informații cu privire la instituțiile publice și 
private care oferă servicii sociale caracteristice nevoilor acestora; 

➢ educator, având în vedere că îndrumă pacienții și familiile acestora cu privire la 
măsurile necesare obținerii drepturilor legale; 

➢ broker și avocat, conectând pacienții la resurse și oferindu-le informații cu 
privire la instituțiile ce le pot oferi ajutor. 

De asemenea, două sunt direcțiile pe care îngrijitorii la domiciliu trebuie să se 
focalizeze, respectiv: 

➢ focalizarea pe asistat:  

• îngrijitorul trebuie să se concentreze pe dezvoltarea unei relații cu 
pacientul, să acorde timp suficient pentru stabilirea unei relații bazate pe 
încredere reciprocă, să îl susțină în identificarea nevoilor sale și să identifice 
resursele necesare soluționării acestora; 

• de asemenea, îngrijitorul trebuie să aibă capacitatea de a oferi încredere, 
să empatizeze și să înțeleagă asistatul; trebuie să încurajeze asistatul în 
demersul acestuia de a-și exterioriza sentimentele, de a-și exprima punctele 
de vedere, de a socializa și de a participa în cadrul grupurilor de suport. 

➢ focalizarea pe familie:  

• suport acordat membrilor familiei pentru a-și redobândi rolurile și echilibrul 
socio-emoțional; 

• suport în consolidarea relațiilor de comunicare din interiorul familiei; 

• implicarea membrilor familiei în procesul de îngrijire a asistatului; 

• controlul anxietății create în cadrul familiei: 

• suport și susținere acordate familiei în perioadele dificile din punct de 
vedere emoțional / financiar / social. 

Pentru asistatul social, îngrijitorul la domiciliu trebuie să ofere minimum: 

➢ o relație fundamentată pe încredere și acceptare; 

➢ proceduri clare, concise, bine stabilite; 

➢ evaluarea resurselor disponibile; 

➢ crearea legăturilor persoanei asistate cu serviciile selectate. 

În acest sens, devine esențială calitatea relației pe care îngrijitorul o are cu asistatul, 
în funcție de aceasta, asistatul simțindu-se protejat, integrat social, în siguranță.  
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Sintetizând, îngrijitorul la domiciliu trebuie să fie calm, răbdător, comunicativ, să fie o 
fire empatică, să aibă abilitatea de a combina programul zilnic de îngrijire cu alte 
activități de relaxare, pentru a putea asigura, pe această cale, starea de confort a 
persoanei asistate. 

 

b) Din punct de vedere sociologic 

Din punct de vedere sociologic, îngrijitorul la domiciliu trebuie să prezinte câteva 
trăsături esențiale: 

➢ să dețină cunoștințe medii din sfera medicală, fără a avea neapărat studii 
universitare în domeniu; 

➢ să urmeze cursurile de calificare din domeniu – curs îngrijitor, certificat de o 
instituție abilitată; 

➢ să dețină competențele necesare derulării acestor tipuri de activități; 

➢ să fie eficient în intervenții; 

➢ nu este conturat un anumit mediu social din care să provină sau un anumit nivel 
al veniturilor; 

➢ nu este conturat un anumit prag de vârstă, însă putem recomanda intervalul 25-
40 de ani, având în vedere capacitatea ridicată de adaptare la nevoile 
asistatului, flexibilitatea, experiența etc.; pe măsura înaintării în vârstă se pierd 
din atributele flexibilității, iar răbdarea scade și ea ori, în lucrul cu persoanele 
dependente, răbdarea și adaptarea la nevoile acestora sunt esențiale. 

Concluzionând, înțelegerea conceptelor asociate îngrijirii la domiciliu, definirea 
noțiunilor de persoane dependente și de îngrijitor la domiciliu reprezintă condiții sine 
qua non în practicarea ulterioară a vocației de îngrijitor la domiciliu ori a adoptării unor 
măsuri de îmbunătățire a acestor servicii.  

Conform datelor prezentate mai sus pot fi identificate următoarele elemente: 

➢ existența mai multor servicii sociale licențiate care acționează la nivelul 
Municipiului Blaj în mod independent; 

➢ existența unui număr suficient de servicii sociale acordate la domiciliu ce 
alcătuiesc o infrastructură de bază aflată, însă, cu preponderență la furnizorii 
privați ce nu beneficiază de susținere din partea autorităților locale; 

➢ existența unor centre de zi destinate îngrijirii copiilor ce deservesc 47 de 
beneficiari; 

➢ servicii complexe acordate în cadrul centrelor rezidențiale fiind destinate mai 
multor categorii vulnerabile, de la copii și persoane cu dizabilități până la familii 
în situații de risc; 

➢ sistemul de servicii sociale acordate la domiciliul asistentului este slab 
dezvoltat, în anul 2020 înregistrându-se numai 4 asistenți maternali ce au în 
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grijă 7 copii. 

Potrivit datelor statistice din cadrul Consiliilor Județene din Regiunea Centru , în 2017 

erau la nivel regional 159 de centre rezidențiale pentru protecția copilului. În profil 

județean, în Alba se înregistrează un număr de 17 centre rezidențiale la nivelul anului 

2017, iar în Municipiul Blaj se regăsesc 4 dintre ele.   

Un alt sistem de protecție a persoanelor aflate în situație de risc în vederea 
combaterii sărăciei și excluziunii sociale îl constituie indemnizația de șomaj, 
element redat în continuare pentru populația cu experiență de muncă, în tabelul de 
mai jos. 

Tabelul 11: Categorii de cheltuieli cu șomerii din Municipiul Blaj în anul 2019 

Categorie cheltuieli Nr. Beneficiari Valoare 

Indemnizație de șomaj, cu experiență în muncă  172 424.583 

din care femei: 80 187.319 

din care bărbați: 92 237.264 

Cheltuieli pentru formarea profesională 0 0 

Plăți pentru stimularea șomerilor care se angajează înainte 
de expirarea perioadei de șomaj 

26 8.952 

Plăți pentru stimularea absolvenților 0 0 

Prima de activare 1 1.000 

Plăți pentru stimularea mobilității forței de muncă 4 24.985 

Prima de relocare 1 900 

Sursa: AJOFM Alba (cf răspuns adresă nr. 36186/22.10.2020) 

Conform datelor pot fi observate următoarele aspecte: 

➢ număr total de 172 de șomeri a căror indemnizație ajungea în 2019 la un 
cuantum total de 424.583 lei, constituind o valoare anuală medie de 2.468 lei 
și o indemnizație lunară de aproximativ 205 lei per persoană; 

➢ lipsa stimulentelor pentru absolvenți; 

➢ număr redus al persoanelor care beneficiază de stimulente pentru 
mobilitatea forței de muncă și prime de relocare37. 

În ceea ce privește serviciile sociale acordate de Primăria Municipiului Blaj, 
aceasta are în administrare un singur serviciu rezidențial adresat seniorilor și 
anume Căminul pentru persoane vârstnice Blaj. 

Căminul funcționează în baza dispozițiilor din Legea nr. 17/2000 privind asistența 
socială a persoanelor vârstnice, asigurând seniorilor îngrijire medicală, hrană și 
servicii de recuperare, kinetoterapie și consiliere psihologică. În cadrul centrului, 

 
37 AJOFM Alba, răspuns în urma adresei nr. 36186/22.10.2020 
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au beneficiat de servicii un număr de 17 persoane, raportat la media din luna aprilie-
iunie a anului 2020. 

Pe baza informațiilor furnizate de Primăria Municipiului Blaj, serviciile sociale 
acordate în centru au fost grupate în 3 categorii, astfel: 

a) servicii sociale, care constau în: 

➢ ajutor pentru menaj; 

➢ consiliere juridică şi administrativă; 

➢ modalități de prevenire a marginalizării sociale şi de reintegrare socială în 
raport cu capacitatea psiho-afectivă; 

b)  servicii socio-medicale, care constau în: 

➢ ajutor pentru menținerea sau readaptarea capacităților fizice ori 
intelectuale; 

➢ asigurarea unor programe de kinetoterapie; 

➢ sprijin pentru realizarea igienei corporale; 

c) servicii medicale, care constau în: 

➢ consultații şi tratamente la cabinetul medical, în instituții medicale de profil 
sau la patul persoanei, dacă aceasta este imobilizată; 

➢  servicii de îngrijire-infirmerie; 

➢ asigurarea medicamentelor; 

➢ asigurarea cu dispozitive medicale; 

➢ consultații şi îngrijiri stomatologice. 

Pe lângă acestea, au mai fost identificate activități de consiliere în sfera psihologică, 
juridică și socială. Referitor la modalitățile de control a calității serviciului, în 
secțiunea Anexe au fost redate instrumentele utilizate în căminul pentru persoane 
vârstnice din Municipiul Blaj. 

Pe baza fișei de monitorizare se poate observa efectuarea unui control zilnic al 
condiției beneficiarilor, dar și implicarea acestora în procesul de decizie în ceea ce 
privește stabilirea activităților pentru petrecerea timpului liber și propunerile 
pentru meniu. 

Personalul medical din centru, în funcție de specializare este redat în secțiunea 
Anexe. 

Din datele oferite de către autoritățile publice locale pot fi concluzionate 
următoarele aspecte: 

➢ căminul pentru seniori are un total de 10 angajați, 7 dintre aceștia alcătuind 
personalul de specialitate ce are drept sarcină acordarea serviciilor de 
îngrijire medicală în condiții optime; 
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➢ trei membri ai personalului se ocupă de partea administrativă și de 
conducere; 

➢ din totalul personalului, 8 persoane au studii superioare și 2 studii medii; 

➢ nu au fost înregistrați voluntari care să activeze în cadrul centrului. 

În continuare, sunt redate informații cu privire la  situația cazurilor soluționate 
din căminul pentru persoane vârstnice din Municipiul Blaj la nivelul anului 2020. În 
secțiunea Anexe a fost inclusă situația cazurilor soluționate și scoase în evidență la 
nivelul anului 2020 defalcate pe luni. 

Datele indică o medie de 17 beneficiari lunari ai serviciilor acordate în cadrul 
căminului pentru persoane vârstnice din localitate la nivelul anului 2020. Datele 
oferite de Primăria Municipiului Blaj nu reflectă internări sau externări noi în această 
perioadă. Nu au fost înregistrate cazuri în așteptare  în perioada analizată, 
semnificând o gestiune eficientă a sistemului de organizare și răspuns al 
serviciului de îngrijire din cadrul centrului38. 

Un ultim aspect redat referitor la centrul pentru persoane vârstnice îl constituie 
cheltuielile efectuate de autorități pentru întreținerea acestuia. Datele oferite de 
către Primăria Municipiului Blaj pentru anul 2019 indică următoarea situație: 

➢ anul 2019 a înregistrat o cifră a cheltuielilor totale în valoare de 624.359 lei. 
Pentru cei 18 seniori care au beneficiat de ajutor social s-au înregistrat 
cheltuieli în valoare de 34.687 lei/an/ per persoană, ceea ce semnifică 
aproximativ 2.891 lei/lună/ per persoană; 

➢ cheltuielile de personal prezintă o valoare anuală de 346.783, salariul mediu 
lunar fiind de 4.713 lei; 

➢ costurile pentru acoperirea bunurilor și serviciilor sunt în valoare de 272.587 
lei la nivelul anului 201939. 

Alte servicii oferite de către Primăria Municipiului Blaj în  sectorul asistenței 
sociale prevăd o serie de măsuri personalizate în funcție de particularitățile și 
nevoile fiecărui grup vulnerabil în parte. Serviciile vor fi prezentate în continuare 
în funcție de categoria de beneficiari vizați. 

Pentru protecția copilului autoritățile publice oferă două tipuri de servicii ce includ 
o paletă vastă de măsuri. Protecția copilului și familiei prevede următoarele tipuri 
de măsuri: 

➢ prevenirea separării copilului de familia sa  (Identificarea copiilor şi a 
familiilor care se află într-o situație de dificultate: abandon, violență în 
familie, abuz, absenteism/abandon școlar, comportament deviant, etc.);  

➢ consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor 

 
38 Informații UAT Municipiul Blaj 

39 Ibidem 
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şi obligațiilor care le revin, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor şi 
prestațiilor sociale disponibile pe plan local;  

➢ evaluarea situațiilor care impun acordarea de servicii şi/sau prestații; 

➢ monitorizarea copiilor conform obiectivelor cuprinse în planul de servicii; 

➢ evaluare și propuneri pentru instituirea unei măsuri de protecție socială; 

➢ reintegrarea în familie a copiilor care au instituită o măsură de protecție 
specială; 

➢ identificarea şi monitorizarea copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă 
în străinătate; 

➢ înregistrarea nașterii copiilor cu vârsta până la 14 ani (realizarea activității 
de înregistrare a nașterii pentru copiii din municipiul Blaj părăsiți în 
maternitate şi care nu au nașterea înregistrată); 

➢ consilierea părinților în vederea realizării activității de înregistrare a nașterii 
copilului după expirarea termenului prevăzut de legislația în vigoare; 

➢ înregistrarea nașterii copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani (sprijină 
serviciul de stare civilă în întreprinderea demersurilor pentru efectuarea 
anchetei sociale). 

Al doilea serviciu constituit pentru protecția minorilor este dat de autoritatea 
tutelară ce are drept atribuții pentru protejarea acestui grup vulnerabil următoarele 
acțiuni: 

➢ efectuarea de anchete sociale referitoare la minorii implicați în procesele de 
divorț, încredințare, reîncredințare, stabilire program de relații personale și 
veghere la creșterea și educarea minorului sau stabilire domiciliu; 

➢ activități de monitorizare a minorilor asupra cărora s-a instituit tutelă prin 
instanța de judecată și efectuarea controalelor periodice conform art.108 
din Codul Familiei, ale tutorilor, respectiv curatorilor; 

➢ audierea minorilor delicvenți la secțiile de poliție sau la Parchetele de pe 
lângă instanțele judecătorești. 

Raportat la alte categorii de beneficiari, autoritatea tutelară locală mai are 
următoarele atribuții: 

➢ efectuarea de anchete sociale referitoare la persoanele condamnate care au 
depus cerere de întrerupere a executării pedepsei; 

➢ efectuarea de anchete sociale în cazul instituirii tutelei sau curatelei; 

➢ asistarea persoanei vârstnice în cazul încheierii sau rezilierii contractelor de 
întreținere; 

➢ rezolvarea cerințelor instanțelor de judecată, organelor de poliție, cât și a 
spitalelor de psihiatrie. 
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Pentru persoanele cu dizabilități, serviciile sociale oferite de către autoritățile 
locale prevăd următoarele acțiuni: 

➢ asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav (pregătire dosar, 
anchetă socială); 

➢ indemnizații lunare pentru persoane cu handicap grav; 

➢ întocmirea dosarelor pentru încadrarea persoanelor adulte cu handicap 
(ancheta socială); 

➢ evaluarea copilului cu dizabilități (evaluare inițială, ancheta socială în 
vederea încadrării în grad de handicap, monitorizarea îndeplinirii planului de 
reabilitare); 

➢ documente necesare pentru orientarea școlară și profesională (ancheta 
socială); 

➢ evaluarea dreptului la servicii sociale a persoanelor cu dizabilități  și 
propunerea acordării unor servicii sociale specializate (ex. centre 
rezidențiale). 

Pentru persoanele pentru care s-a dispus executarea muncii neremunerate în folosul 
comunității, Primăria Municipiului Blaj, în colaborare cu serviciul de probațiune Alba 
are îndatorirea de a monitoriza modul de efectuare a muncii și raportarea 
activităților prestate. 

Referitor la cadrul general, autoritățile locale oferă asistență medicală comunitară 
pentru grupurile vulnerabile ce prevăd: 

➢ servicii medicale și sociale in comunitate; 

➢ servicii de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2 în 
colaborare cu Direcția de Sănătate publică Alba; 

➢ campanii de informare și sensibilizare lunare în comunitate și  în unitățile de 
învățământ din localitate. 

Pentru tinerii în căutarea unor locuințe autoritățile oferă servicii de evaluare a 
situațiilor și dosarelor care impun acordarea de locuințe ANL și monitorizarea 
contractelor încheiate. Alte acțiuni desfășurate de către Primăria Municipiului Blaj 
în vederea îmbunătățirii măsurilor de protecție socială au constituit diverse 
campanii redate în continuare: 

➢ campania de sprijin pentru aprovizionarea persoanelor vârstnice vulnerabile cu 
alimente și produse de maximă necesitate în perioada stării de urgență din 2020; 

➢ campania de distribuire materiale igienice în cadrul Programului Operațional 
Capacitate Administrative 2014-2020; 

➢ campania de distribuire alimente in cadrul Programului Operațional 
Capacitate Administrative 2014-2020; 

➢ campania de distribuire măști de protecție  conform OUG 78/2020; 
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➢ campanie de sprijinire a vaccinării populației; 

➢ ziua internațională a femeii; 

➢ ziua internațională a persoanelor vârstnice. 

Un alt aspect relevant în contextul măsurilor de protecție socială se referă la  tipurile de 
prestații, redate în tabelul de mai jos pentru anul 2019. 
 

Tabelul 12: Tipul de beneficii sociale acordate de autoritățile locale 

Tipul de prestație Anul 2020 

Indemnizația de creștere a copilului/ 
Stimulentul de inserție 

219 indemnizații/stimulente acordate pentru anul 
2020 

Alocația de stat pentru copii 245 alocații acordate pentru anul 2020 

Acordare Venit Minim Garantat 
106 dosare noi in 2020 

230 dosare lunare  in plata  

Alocația pentru susținerea familiei 
90 dosare noi in anul 2020 

226 dosare lunar/ plata in anul 2020 

Acordarea gratuita de lapte praf Pentru toți nou născuții din Municipiul Blaj 

Stimulentul educațional sub formă de 
„Tichete sociale pentru grădiniță” 

2 beneficiari 

Sprijin educațional pe baza de tichete 
sociale acordate din fonduri externe 
nerambursabile  conform OUG 248/2015 

 533 Dosare preluate 

Tichete sociale pentru mese calde oferite 
pentru persoane vârstnice  si fără adăpost 
acordate din fonduri externe nerambursabile  

126 tichete distribuite 

Acordare ajutor de încălzire conform OUG 70 
/ 2011 

135 dosare în plata subvenție gaz 

27 dosare în plata/ subvenție lemne 

Ajutor financiar de urgență  in baza legii 
416/ 2001 

5 copii cu dizabilități primesc sprijin lunar în 
acoperirea costurilor de recuperare medicală și socială 

Ajutor de înmormântare pentru beneficiarii 
de Venit minim garantat în baza legii 416/ 
2001 

3 persoane  

Distribuire materiale igienice acordate din 
fonduri externe nerambursabile (POAD 2014-
2020) 

1.437 pachete  

Distribuire alimente acordate din fonduri 
externe nerambursabile (POAD 2014-2020) 

1.437 pachete 

Distribuire măști de protecție  conform 
OUG 78/2020 

Persoane beneficiare de Venit Minim Garantat, 
Alocație pentru Susținerea Familiei și pensionarii cu 
pensii minime, din  Municipiului Blaj 

Sursa: UAT Municipiul Blaj 
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Se poate remarca o gamă largă de servicii, sistemul public de asistență socială 
reușind să acopere toate categoriile de persoane aflate în situație de risc, dar și 
elementele survenite în urma unor situații de urgență precum pandemia survenită 
în urma apariției și răspândirii virusului SARS CoV-2.  

 

1.3.2. Structuri de economie socială funcționale la nivelul Municipiului 
Blaj 

 

Termenul „economie socială” a fost folosit pentru prima dată în literatura științifică 
de către economistul francez, Charles Dunoyer (1830), în articolul său intitulat 
„Nouveau Traité d’Économie Sociale”. Comunitatea științifică continuă să contribuie 
la știința și conceptul academic, fiind influențat de o serie de gândiri ideologice 
precum socialismul, liberalismul și solidaritatea creștină. În consecință, obiectivul 
final al economiei sociale este un angajament față de individ și mediul înconjurător. 

Una dintre primele definiții ale economiei sociale apare în prima conferință de 
economie socială din decembrie 1993. Aceasta a fost definită ca „orice activitate 
economică, bazată pe persoane care lucrează în asociere şi care prioritizează 
contribuțiile personale ale oamenilor și munca lor asupra capitalului”.  

În decembrie 1989, Comisia Comunităților Europene declarată că „întreprinderile 
sociale sunt cele a căror activitate economică se desfășoară în structuri organizaționale 
specifice”. Aceste structuri sau modalități de organizare se bazează pe principiile de 

solidaritate (de obicei utilizate în contextul „un singur om, un vot”), precum și pe 
valorile autonomiei și cetățeniei. Alte definiții ale economiei sociale își concentrează 
atenția asupra modului de desfășurare a activității economice, dacă întreprinderea 

respectă principiile și protejează interesele indivizilor, sau dacă activitatea este de 
natură socială menită să îmbunătățească condițiile oamenilor și ale societății din 
general. 

Economia socială este uneori numită „al treilea sector” sau „sectorul non-profit” și 
poate fi definită ca fiind spațiul economic dintre sectorul privat generator de venituri 
și sectorul public. Economia socială s-a dezvoltat din necesitatea de a găsi soluții noi, 
inovatoare unor probleme sociale, economice sau de mediu ale comunităților și pentru 
satisfacerea nevoilor membrilor comunității care sunt ignorate sau insuficient acoperite 
de sectorul public sau privat.40 

Economia socială este definită așadar ca fiind ansamblul activităților organizate 
independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, 
interesele unei colectivități şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin: 

 
40 Fundația CORPUL EXPERȚILOR ÎN ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE, PRIMUL 

PAS IN ANTREPRENORIATUL SOCIAL - PRIMUL PAS SPRE SUCCES!”, FONDUL SOCIAL EUROPEAN, PROIECT 
COFINANŢAT Prin PROGRAMUL OPERATIONAL Capital Uman, POCU/449/4/16/Consolidarea capacității 
întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră autosustenabilă /16/Sprijin pentru 
înfiinţarea de întreprinderi sociale, p.2 
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➢ creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului 
vulnerabil; 

➢ producerea şi furnizarea de bunuri; 

➢ prestarea de servicii; 

➢ execuția de lucrări. 

În România, cadrul legal al economiei sociale este reprezentat de Legea nr. 219/2015 
privind economia socială ale cărei prevederi se aplică conform Normelor Metodologice 
(Hotărârea nr.585/2016). 

Promovarea economiei sociale a devenit una dintre prioritățile strategice atât la nivel 
național, cât și european. Studiile arată că la nivelul Uniunii Europene una din patru 
firme nou înființate are profil social41.  

Principalele forme de organizare ale economiei sociale în Europa sunt: 

➢ Asociațiile – sunt actori social economici care nu activează pentru profit, scopul 
lor fiind acela de a contribui la interesul general, acestea sunt des implicate în 
dezvoltarea de acțiuni colective asigurând o reală productivitate socială. Acestea 
sunt definite prin Ordonanța de urgență 26/2000 alături de fundații, drept 
„persoane fizice și juridice care urmăresc desfășurarea unor activități de interes 
general sau în interesul unor colectivități ori după caz, în interesul lor personal 
nepatrimonial”.  

➢ Fundațiile – acționează în interes public, nu au acționari / membri, nu activează 
pentru profit, sunt proactive, au obiective și un scop asumat. Diferența majoră 
între asociații și fundații se referă la active, prezente în cazul fundațiilor. 
Categorii de fundații:  

▪ Fundații independente, care alcătuiesc cea mai mare parte a acestui 
sector;  

▪ Fundațiile corporatiste; 

▪  Fundațiile sprijinite de guvern; 

▪  Fundații comunitare cu acțiune locală/comunitară şi alte fundații pentru 
strângerea de fonduri.  

➢ Organizațiile mutuale - sunt asociații autonome de persoane fizice/juridice 
unite voluntar cu scopul principal de a satisface nevoile lor comune de asigurare, 
providență, sănătate și risc financiar, care desfășoară activități care fac obiectul 
unei concurențe. Față de cooperative, organizațiile mutuale nu răspund 
principiilor acțiunilor sau părților sociale și nici obiectivelor exclusive de obținere 
de profit, scopul principal fiind cel de asigurare, grijă și îngrijire, sănătate sau 
alte activități, precum cele bancare, supuse puternic competiției 

 
41 Social Change Central (n.d.) Social Enterprise: Statistics from Around the World, disponibil la adresa 

https://www.socialchangecentral.com/social-enterprise-statistics-from-around-the-world/, accesat la data 
de 25.02.2021   
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➢  Întreprinderi sociale – în cadrul european, viziunea consolidată a întreprinderii 
sociale face referire la definiția elaborată de EMES, o rețea europeană de 
cercetare care cuprinde zece centre universitare şi diferiți experți specializați pe 
tema antreprenoriatului social. Conform acestei abordări, întreprinderea socială 
poate fi definită şi identificată prin intermediul a două dimensiuni distincte. 
Prima este de tip economico-antreprenorial şi prevede întrunirea a patru condiții: 
o activitate de producție de bunuri şi /sau de servicii în formă continuă, un nivel 
ridicat de autonomie, un nivel semnificativ de risc economic şi existența unei 
anumite forțe de muncă retribuite. Cea de a doua dimensiune este de tip social 

şi ia în calcul existența a cinci caracteristici: producerea de beneficii pentru 
comunitate ca obiectiv explicit, o inițiativă promovată de un grup de cetățeni, o 
conducere care să nu se bazeze pe proprietatea capitalului, o participare lărgită 
în măsură să implice toate persoanele interesate de activitate şi o distribuție 
limitată a profiturilor (Defourny, 2001).42 

Pentru perioada de programare 2021-2027, POEO vizează programe de sprijin 
antreprenorial prin acțiuni de promovare sau formare antreprenorială (săptămâna 
antreprenoriatului, formare competențe antreprenoriale, tutorat/mentorat etc.), dar şi 
prin acordarea de sprijin financiar pentru inițierea de noi afaceri (scheme start-up de 
tipul Diaspora, Rural, Restart).  O atenție specială va fi acordată acțiunilor de promovare 
a conceptului de economie socială. Totodată, sunt propuse granturi pentru înființarea de 
întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție, ca şi programe de asistență și 
consultanță în afaceri post înființare, inclusiv prin programe de pregătire a managerilor 
sau a unor măsuri de îmbunătățire a accesului IMM-urilor la diversele modalități de 
digitalizare a activității. Antreprenoriatul și economia socială vor beneficia de o alocare 
de 30% din bugetul FSE+. Economia socială contribuie la dezvoltarea comunităților locale, 
crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil, 
prevăzut de prezenta lege, în activități cu caracter social şi/sau activități economice, 
facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunității. În România, una dintre 
măsurile de susținere a antreprenoriatului social s-a materializat prin Axa Prioritară 
numărul 4 a Programului Operațional pentru Capital Uman 2014-2020 ce are ca obiectiv 
specific consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-
o maniera auto-sustenabilă. În urma planului au fost selectate 178 de proiecte ce au fost 
sprijinite de stat în procesul de înființare a întreprinderilor sociale43. 

Antreprenoriatul social presupune inițierea proiectului de afaceri într-o zonă ce necesită 
inovația, având drept obiectiv asigurarea unor nevoi ale unui grup de persoane care este, de 
cele mai multe ori, aflat într-o situație de risc sau defavorizat social. Dat fiind caracterul 

 
42 Fundația CORPUL EXPERȚILOR ÎN ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE, PRIMUL 

PAS IN ANTREPRENORIATUL SOCIAL - PRIMUL PAS SPRE SUCCES!”, FONDUL SOCIAL EUROPEAN, PROIECT 
COFINANŢAT Prin PROGRAMUL OPERATIONAL Capital Uman, POCU/449/4/16/Consolidarea capacității 
întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră autosustenabilă /16/Sprijin pentru 
înfiinţarea de întreprinderi sociale, p.9 

43 Guvernul României (n.d.) Apeluri: POCU/AP 4/PI 9.v/OS 4.16. Consolidarea capacității întreprinderilor de 
economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi 
sociale, disponibil la adresa https://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014, accesat la data de 25.02.2021    
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preponderent umanitar și filantropic inițierea unui proiect în acest domeniu nu are drept 
scop principal obținerea unui profit financiar, ci se caută producerea de schimbări sociale 
care să servească în scop ultim nu doar grupului țintă, ci și societății ca întreg44. 

În plan național, legislația care reglementează și definește statutul întreprinderilor 
sociale se regăsește în cadrul Legii 219/23 iulie 2015 privind economia socială în 
care se stipulează următoarele: 

➢ întreprinderea socială acționează în scop social şi/sau în interesul general 
al comunității; 

➢ alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare; 

➢ se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai 
multe întreprinderi sociale; 

➢ aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de 
salarizare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească 
raportul de 1 la 845. 

Un alt concept ce necesită definirea în contextul sistemului social este 
întreprinderea socială de inserție. Ceea ce conferă un aspect special acestui tip de 
întreprindere este că asupra obiectivului general asociat caracterului de 
antreprenoriat social se trasează un obiectiv specific întreprinderilor sociale de 
inserție, și anume lupta împotriva excluziunii, discriminărilor și a șomajului prin 
inserția socioprofesională a persoanelor defavorizate. 

Conform Legii 219/2015, aceste categorii de întreprinderi  au datoria ca din 
personalul angajat să facă parte și indivizi ce aparțin de grupul vulnerabil vizat. 
Ponderea angajaților din grupul vulnerabil trebuie să fie de minimum 30% astfel 
încât volumul de muncă să constituie cel puțin o treime din totalul timpului de lucru 
al tuturor angajaților46. 

 O datorie a întreprinderilor sociale de inserție este aceea de a asigura pentru 
personalul care face parte din grupul vulnerabil o serie de măsuri de 
acompaniament care să asigure inserția profesională și socială. Astfel, măsurile de 
acompaniament sugerate în legislație sunt: 

➢ informarea, consilierea, accesul la formele de pregătire profesională; 

➢ adaptarea locului de muncă la capacitatea persoanei; 

➢ accesibilizarea locului de muncă în funcție de nevoile persoanelor din grupul 
țintă; 

 
44 Martin, R. and Osberg, S. (2007) Social Entrepreneurship: The Case for Definition. Stanford Social Innovation 

disponibil la adresa   https://ssir.org/articles/entry/social_entrepreneurship_the_case_for_definitio, accesat 
la data de 25.02.2021 

45 Parlamentul României- Legea Nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială, disponibil la adresa 
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/L219-2015.pdf, accesat la data de 25.02.2021  

46    Ibidem. 
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➢ sprijinirea inserției profesionale și sociale47. 

La nivelul Municipiului Blaj, până în momentul de față structurile economiei sociale 
au fost implementate de către două entități. Asociația Caritas Mitropolitan Greco-
catolic Blaj desfășoară la nivelul municipiului un proiect de economie socială încă 
din anul 2008. Proiectul, constând într-o spălătorie, a prevăzut programe de 
incluziune socială și integrare în comunitate a persoanelor cu dizabilități, în cadrul 
structurii fiind angajate două persoane din această categorie socială. 

Cea de-a doua entitate ce activează în această zonă se află sub coordonarea 
Primăriei Municipiului Blaj. În anul 2015 a fost înființată în cadrul POSDRU, Axa 
prioritara 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenție 6.1. 
Dezvoltarea economiei sociale, Asociația Civitas Floris  care are ca scop 
identificarea, inițierea, susținerea și implementarea de proiecte și programe 
care să contribuie la dezvoltarea durabilă a întreprinderii sociale, în contextul 
promovării economiei sociale și a inițiativelor în domeniul economiei sociale și 
comunitare. Serviciul Public de Gospodărie Blaj este membru cu drepturi depline în 
cadrul  Asociației. Principalele acțiuni realizate sunt: 

➢ acțiuni de amenajare spatii verzi, ecologizare, igienizare; 

➢ înființare, extindere si reabilitare spații verzi prin gazonare, plantare de flori, 
arbuști si arbori; 

➢ amenajare și reabilitare curți interioare ale imobilelor; 

➢ reabilitarea cu material natural a diferitelor elemente din spațiul public; 

➢ curățirea spațiilor publice destinate recreării (parcuri, zone verzi); 

➢ dezvoltarea infrastructurii parcurilor; 

➢ servicii de întreținere peisagistică și în domeniul amenajării de spații verzi 
pentru terți; 

➢ valorizarea zonelor cu peisaje deosebite. 

În anul 2015 au fost angajate 12 persoane din care un procent de 65% au aparținut 
grupurilor vulnerabile. În luna ianuarie 2021 asociația a ajuns la un număr de 50 de 
angajați, păstrându-se un procent semnificativ al persoanelor aparținând grupurilor 
vulnerabile.  

 

1.4. Analiza finanțării activităților de asistență socială de la 
nivel local în ultimii 5 ani 

 

În ultimii 5 ani sistemul serviciilor sociale din Municipiul Blaj a cunoscut un număr 
redus de proiecte de modernizare, extindere și îmbunătățire. Recent, a fost aprobat 

 
47 Parlamentul României- Legea Nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială, disponibil la adresa 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/L219-2015.pdf, accesat la data de 25.02.2021 
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un nou proiect „O viață mai bună pentru seniorii din Mica Romă - Municipiul Blaj, 
județul Alba” finanțat în cadrul POCU 2016-2020 (contract de finanțare nr 
4277/31.03.2020). 

Proiectul are ca obiectiv general Sprijinirea furnizării de servicii sociale integrate 
de calitate în concordanță cu nevoile specifice ale persoanelor vârstnice din 
Municipiul Blaj, în vederea ameliorării situației de vulnerabilitate socială cu care 
aceștia se confruntă. 

În cadrul proiectului au fost trasate 3 obiective specifice ce prevăd următoarele 
acțiuni: 

➢ înființarea și dezvoltarea unui Centru de zi pentru furnizarea de servicii sociale 
primare și specializate pentru 65 de persoane vârstnice domiciliate în Blaj; 

➢ înființarea si dezvoltarea Serviciului mobil de acordare a hranei – masa pe roți 
pentru un număr de 45 de persoane vârstnice domiciliate în Blaj; 

➢ înființarea și dezvoltarea Serviciului de asistență comunitară care va deservi 
un număr de 55 de persoane vârstnice domiciliate în Blaj. 

Elaborat pentru persoanele vârstnice aflate în situație de risc în Municipiul Blaj, 
proiectul are ca și grup țintă un număr total de 165 de persoane cu vârsta de peste 
65 de ani. Valoarea totală a proiectului este de 2.669.517,97 de lei, din care 
contribuția beneficiarului este de 53.390,36 lei48. 

Obiectivele specifice au fost trasate ținând seama de obiectivul general, constând 
în reducerea riscului de excluziune socială și dependență pentru un număr de 165 
de persoane vârstnice domiciliate în Municipiul Blaj, incluse într-un pachet integrat 
de servicii sociale și socio-medicale care respectă standardele minime de calitate 
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice și creșterea 
capacitații instituționale a administrației locale de a aborda problemele sociale și 
medicale ale acestora. 

Referitor la modalitatea de finanțare a căminului, în anul 2020 s-a înregistrat o cifră a 
cheltuielilor totale în valoare de 672.181 lei. Pentru cei 17 seniori care au beneficiat 
de servicii s-au înregistrat cheltuieli în valoare de 39.418 lei/an/ persoană, ceea ce 
semnifică aproximativ 3.285 lei/lună/persoană. Dintre aceste cheltuieli: 

➢ cheltuielile de personal prezintă o valoare anuală de 369.464 lei, salariul 
mediu brut lunar fiind de 5.021 lei;  

➢ cheltuielile cu bunurile și serviciilor prezintă o valoare anuală  de 300.638 lei; 

➢ cheltuielile de investiții (amortizări) prezintă o valoare anuală de 2.079 lei49. 

La nivelul Regiunii Centru în perioada de programare 2014-2020 investițiile în 
infrastructura socială au fost eligibile pentru finanțare nerambursabilă prin POR 

 
48 Informații UAT Municipiul Blaj 

49 Ibidem 
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2014-2020, Axa 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, prin 
Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.3.A „Persoane vârstnice”, Obiectiv 
specific 8.3.B „Persoane cu dizabilități” și Obiectiv specific 8.3 C „Copii”.  

Au fost depuse la nivelul Regiunii Centru 24 de proiecte (22 proiecte pe 8.1/8.3A și 
2 proiecte pe 8.1/8.3C). Dintre acestea, au fost contractate 12 proiecte pe 8.1/8.3A 
și un proiect pe 8.1/8.3 C (în orașul Cristuru Secuiesc). 

Pentru 8.1/8.3A care viza proiecte de modernizare, schimb de destinație clădire, 
extindere a infrastructurii și a serviciilor sociale pentru persoane vârstnice au fost 
două apeluri de proiecte: 9 proiecte pe apelul de proiecte POR/8/8.1/8.3/A/1 având 
beneficiari în municipiile Alba Iulia, Blaj, Odorheiu Secuiesc, Aiud, orașele Ocna 
Sibiului, Cugir și Zlatna, comunele Merești și Lueta și 3 proiecte pe apelul de proiecte 
POR/8/8.1/8.3/A/2 având beneficiari în municipiul Miercurea Ciuc, orașul Abrud și 
comuna Ciugud. 

Pentru perioada de programare 2021-2027 în portofoliul de proiecte la nivelul Regiunii 
Centru au fost incluse 47 de proiecte în domeniul social, ce reprezintă 8% din numărul 
total de proiecte pe toate domeniile, cele mai multe fiind în județele Mureș (32%), Alba 
(30%), Brașov (15%), Covasna (13%), la popul opus Sibiu (9%) și Harghita (2%).  

Din analiza portofoliului de proiecte reiese că la nivelul Regiunii Centru este nevoie de o 
continuare a investițiilor în infrastructura socială prin proiecte care vizează achiziție 
imobil, construcție extindere, reabilitare, modernizare, dezvoltare, dotare și/sau 
amenajare.  

Există proiecte potențiale prin care se dorește înființarea/ construcția/ 
dezvoltarea/ amenajarea de:  

➢ cămine pentru persoane vârstnice; 

➢  centru de tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție; 

➢  centre respiro; 

➢  centre de plasament pentru copii; 

➢ centre de zi/de terapie ocupațională/de recuperare pentru copii şi adulți cu 
dizabilități; 

➢  case de tip familial; 

➢  centru pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă; 

➢ locuințe sociale pentru persoane defavorizate; 

➢ adăposturi de noapte; 

➢  centru de intervenție în situații de urgență; 

➢ centru comunitar multifuncțional pentru persoanele defavorizate; 

➢  centru adăpost pentru familii, persoane și copii aflați în dificultate; 

➢  centru de îngrijire pentru persoane vârstnice; 
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➢  centre de zi care lucrează cu un procent ridicat de romi; 

➢  cantină socială; 

➢ centru de asistență și sprijin pentru persoanele în dificultate. 

De asemenea, menționăm proiecte care au ca obiectiv principal înființarea de noi 
servicii sociale, de pilă, cum sunt cele care asigură tranziția persoanelor cu 
dizabilități din sistemul instituționalizat în comunitate sau dezvoltarea serviciilor 
sociale precum cele pentru persoanele adulte cu dizabilități, de îngrijire la 
domiciliu, la nivel comunitar în urma procesului de dezinstituționalizare, de îngrijire 
familială și a serviciilor de îngrijire în cadrul comunității.  

Amintim și proiectele prin care se dorește creșterea incluziunii sociale a persoanelor cu 
dizabilități mentale, a persoanelor fără adăpost, a persoanelor în risc de sărăcie din 
zone marginalizate, a persoanelor vulnerabile cu risc de marginalizare socială, a 
copiilor din comunități vulnerabile. De asemenea, sunt considerate utile și proiecte ce 
vizează dezvoltarea resurselor umane în domeniul social și sprijinirea consolidării 
rețelei de asistenți maternali.50 

 

1.5. Identificarea și evaluarea persoanelor vulnerabile 

 

Identificarea și evaluarea persoanelor vulnerabile s-a realizat utilizarea unor metode 
calitative și cantitative, urmând apoi efectuarea profilului respondentului. 

 

1.5.1. Metodologia studiului 
 

Elaborarea studiului curent  se va face utilizând atât metode cantitative, o anchetă 
pe baza de chestionar, cât și metode calitative, anchetă pe bază de interviu. Astfel, 
au fost utilizate următoarele metode de cercetare/analiză: 

a) chestionarul, în vederea identificării principalelor elemente de analiză a 
mediului social intern, prin aplicarea chestionarului beneficiarilor de servicii 
sociale din Municipiul Blaj; 

b) interviul, aplicat furnizorilor de servicii sociale în vederea diagnosticării 
problemelor sistemului social ce îngreunează furnizarea în mod eficient a 
serviciilor. Lista instituțiilor din cadrul cărora au fost selectați reprezentanți 
pentru elaborarea interviurilor este redată în secțiunea 1.8.; 

c) observația - analiza PESTLE, în vederea identificării elementelor ce 
caracterizează mediul extern al serviciilor sociale din Municipiul Blaj; 

d) analiza documentelor  (regulament de organizare și funcționare, date 

 
50 Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru 2021-2027, disponibil la adresa http://www.adrcentru.ro/dezvoltare-

regionala-cat/pdr-centru-2021-2027/ , accesat la 03.02.2021 
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statistice, rapoarte de activitate etc.) în vederea identificării elementelor de 
structură organizatorică și a elementelor socio-economice ce constituie baza 
de manifestare a serviciului social la nivelul Municipiului Blaj. 

Pe baza rezultatelor obținute se vor diagnostica principalele probleme cu care se 
confruntă grupurile aflate în situație de risc, oferindu-se în capitolele următoare 
soluții pentru rezolvarea acestora, dar și sugestii pentru asigurarea unei dezvoltări 
eficiente în perioada 2021-2027, în conformitate cu obiectivele naționale și 
europene. Principalele etape ale metodologiei de cercetare utilizată în cadrul 
prezentului document sunt redate mai jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Structura metodologiei de cercetare 
Sursa: Autorul 

Conform figurii de mai sus, fiecare etapă este detaliată în continuare: 

1. scopul cercetării este reprezentat de identificarea nevoilor beneficiarilor 
serviciilor sociale; 

2. obiectivele cercetării subordonate scopului menționat anterior sunt: 

➢ realizarea unui profil socio-demografic al beneficiarilor de servicii 
sociale; 

➢ identificarea viziunii respondenților cu privire la  infrastructura socială 
existentă la momentul efectuării cercetării; 

➢ conturarea principalelor probleme cu care se confruntă, atât beneficiarii 
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serviciilor sociale, cât și furnizorii acestora; 

➢ trasarea unor direcții de dezvoltare benefice furnizorilor de servicii 
sociale în vederea creșterii calității vieții persoanelor aflate în situație de 
risc; 

➢ constituirea unor măsuri sub forma unui plan de acțiune care să contribuie 
la dezvoltarea și eficientizarea serviciilor sociale existente la nivelul 
Municipiului Blaj; 

3. eșantionul cercetării cuprinde beneficiari ai serviciilor sociale în cazul 
chestionarului și furnizori ai serviciilor din Municipiul Blaj în cazul interviului; 

4. instrumentele de cercetare  sunt reprezentate de:  

➢ chestionarul - finalizat cu efectuarea unei analize SWOT având ca scop 
conturarea principalelor puncte forte și slabe, respectiv a oportunităților 
și a amenințărilor corespunzătoare mediului intern/extern al serviciilor 
sociale din Blaj. Chestionarul prezintă următoarele particularități: 

▪ cuprinde 15 întrebări, dintre care: 10 tip grilă; 3 întrebări 
deschise și 2 scale de evaluare ierarhice constituite pentru 
obținerea de informații cuantificabile statistic asupra unor teme 
bine delimitate. Prin această structură  se urmărește obținerea de 
date ce vor sta la baza descrierii situației actuale; 

▪ realizarea chestionarului s-a efectuat cu scopul de a determina 
percepția beneficiarilor serviciilor sociale asupra sistemului social 
din Blaj; 

▪ structura chestionarului cuprinde două dimensiuni: 

▪ profilul respondentului, unde sunt încadrate întrebări cu 
caracter general și cele pentru stabilirea criteriilor socio-
demografice; în această categorie intră 5 întrebări din 
structura chestionarului; 

▪ analiza principalelor probleme ale comunității în domeniul 
social: patru întrebări vizează conturarea nevoilor și 
identificarea carențelor sistemului social, în vreme ce 
întrebările 6, 10 indică raportarea beneficiarului la serviciul 
social, fiind legate de întrebările socio-demografice; 
întrebările 7, 8 indică gradul de cunoaștere a beneficiarului 
față de situația serviciului social, iar 11 și 15 doresc să 
surprindă nevoile de îmbunătățire și direcțiile de dezvoltare ale 
asistenței sociale din Municipiul Blaj; 

➢ interviul - aplicat principalilor furnizori de servicii sociale din Municipiul 
Blaj, interviul a cuprins 17 întrebări prin care s-a urmărit conturarea 
situației actuale a serviciilor sociale din perspectiva furnizorilor. Au fost 
incluse în discuție elemente care să prezinte relația furnizorilor cu 
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autoritățile locale și cu beneficiarii, problemele întâmpinate și direcțiile 
de dezvoltare; 

➢ observația - în vederea efectuării unei analize PESTLE aferentă mediului 
extern al serviciilor sociale, cu scopul identificării factorilor ce au cea mai 
mare influență în dezvoltarea acestuia; 

5. activitatea de culegere a datelor, prin aplicarea chestionarului și a interviului a 
căror structură a fost prezentată  anterior și prin efectuarea analizei de tip 
PESTLE, respectiv a analizei documentelor;  

6. activitatea de prelucrare a datelor, prin utilizarea unei platforme dedicată de 
sondare a opiniei publice și a soft-ului Microsoft Excel, în vederea centralizării 
informațiilor sub formă grafică și tabelară; 

7. etapa de formulare a concluziilor cercetării, prin efectuarea analizei SWOT, 
respectiv prin formularea principalelor direcții de îmbunătățire. 

 

1.5.2. Profilul și evaluarea persoanelor vulnerabile 
 

Din datele culese în urma aplicării chestionarelor s-a putut identifica profilul 
beneficiarilor de servicii sociale din Municipiul Blaj. Numărul total al persoanelor 
chestionate este de 37, reprezentând beneficiari de servicii sociale din Municipiul Blaj. 

Ca și vârstă, media respondenților atinge 56 de ani. Respondentul cu cea mai 
înaintată vârstă este un pensionar de 93 de ani care beneficiază de servicii de 
îngrijire în cadrul căminului pentru persoane vârstnice din Municipiul Blaj.  

Respondentul cu vârsta cea mai mică este un elev de 16 ani ce face parte din 
categoria persoanelor cu dizabilități. 

Distribuția pe sexe a respondenților este redată în figura de mai jos. 

 

Figura 12: Distribuția pe sexe a respondenților 
Sursa: Autorul 

41%

59%

masculin feminin
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Din datele prelucrate se poate observa o distribuție inegală pe sexe a persoanelor 
aflate în situație de risc, femeile constituind o pondere de 59%, cu 18% mai mult față 
de bărbați. Referitor la nivelul de educație, figura de mai jos redă poziționarea 
respondenților în raport cu unul dintre cele 3 stagii educaționale. 

 

Figura 13: Ultimul nivel de educație absolvit 
Sursa: Autorul 

Datele indică faptul că 26 de respondenți au studii medii, ceea ce reprezintă 
aproximativ 72% din total, 7 respondenți au studii superioare, constituind aproximativ 
19% din ponderea totală, în vreme ce numai 3 respondenți au studii 
postuniversitare/doctorale.  

În strânsă legătură cu nivelul de educație, în cele ce urmează vor fi analizate grupa de 
beneficiari de servicii sociale din care face parte respondentul și ocupația acestuia. 
Statutul ocupațional este redat în figura de mai jos. 

 

Figura 14: Statutul ocupațional al respondenților 
Sursa: Autorul 

Datele de mai sus reflectă existența a 9 salariați și a 6 persoane șomere în rândul 
beneficiarilor chestionați. Ponderea majoritară a respondenților, aproximativ 54% este 
dată de respondenții care nu s-au clasat în niciuna din cele 4 categorii predefinite, 
aceștia identificându-se cu preponderență ca fiind pensionari. Coroborând datele cu 
categoria de beneficiari din care respondenții fac parte, aspect redat în figura de mai 
jos, situația se conturează mai clar. 
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Figura 15: Categoria de beneficiari din care respondenții fac parte 
Sursa: Autorul 

Datele de mai sus reflectă o pondere majoritară a persoanelor vârstnice, 18 din 35 de 
respondenți ai întrebării făcând parte din această categorie, constituind 51,4% din total.  

Pe lângă acestea sunt remarcate o slabă reprezentare a persoanelor cu dizabilități, 
a persoanelor de etnie romă, a persoanelor fără un loc de muncă/ șomeri sau a 
persoanelor cu ajutor pentru asigurarea venitului minim garantat, aceste categorii 
adunând între 1 și 3 respondenți.  

Cei 5 respondenți identificați în afara categoriilor predefinite fac parte din categoriile 
de beneficiari de tip familial. Un ultim aspect privind profilul respondentului îl 
constituie venitul mediu lunar, element prezentat grafic în tabelul alăturat. 

 

Figura 16: Categoria de beneficiari din care respondenții fac parte 
Sursa: Autorul 

Pe baza datelor prelucrate se poate observa o distribuție apropiată a respondenților 
ce se plasează în cadrul celor trei categorii. Constatăm faptul că peste 78% dintre 
respondenți înregistrează venituri sub 2.000,00 lei, și aproape 50% din eșantion 
înregistrează venituri apropiate de salariul minim pe economie.  La polul opus, 16,22% 
dintre respondenți au declarat venituri peste 2.500,00 lei, care practic arată un nivel 
de trai peste media pe economie.  
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1.6. Raportarea beneficiarilor la sistemul de asistență socială 
local 

 

Pe baza răspunsurilor respondenților se poate remarca un grad de informare ridicat în 
rândul beneficiarilor cu privire la mecanismele de funcționare a sistemului de asistență 
socială din Municipiul Blaj, 65% dintre aceștia răspunzând afirmativ la întrebarea 
„Sunteți informat în mod constant de autoritățile locale cu privire la serviciile sociale 
și la modalitatea de a beneficia de acestea?”. 

 

Figura 17: Gradul de informare a beneficiarilor cu privire la accesul la serviciile sociale 
Sursa: Autorul 

În ceea ce privește informarea asupra gradului de diversificare a serviciilor, figura de 
mai jos redă nivelul de informare a respondenților referitor la o serie de servicii. 

 

Figura 18: Gradul de informare a beneficiarilor cu privire la existența diferitelor categorii de 
servicii în Municipiul Blaj 

Sursa: Autorul 
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Informațiile redate grafic în figura de mai sus reflectă următoarele: 

➢ o bună cunoaștere a situației serviciilor sociale de bază din partea 
beneficiarilor, aceștia răspunzând afirmativ în cazul serviciilor de asistență 
pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități și servicii pentru minori; 

➢ incertitudine ridicată în ceea ce privește existența unor servicii de 
consiliere, mediere, inserție profesională și de asistență în cadrul unui 
centru paliativ, denotând necesitatea desfășurării unor campanii de 
informare cu privire la planurile de extindere a serviciilor sociale. 

Referitor la serviciile oferite și gradul de pregătire a personalului din sistemul 
social, din analiza interviurilor a rezultat o grijă permanentă a furnizorilor privați 
pentru perfecționarea aptitudinilor personalului ce se ocupă cu îngrijirea și 
acordarea de servicii beneficiarilor. Toți furnizorii intervievați au menționat 
existența unei continuități în ceea ce privește programele de dezvoltare a 
competențelor profesionale, acestea fiind organizate anual. 

O dovadă a gradului ridicat de pregătire a personalului serviciilor sociale este 
feedback-ul pozitiv oferit de respondenți cu privire la gradul de mulțumire față de 
personalul din sistemul social. 

 

Figura 19: Gradul de satisfacție a beneficiarilor de servicii sociale din Municipiul Blaj în raport 
cu competențele personalului de specialitate 

Sursa: Autorul 

Se pot remarca următoarele elemente: 

➢ grad ridicat de mulțumire a beneficiarilor, aproximativ 74% dintre aceștia 
declarându-se mulțumiți și foarte mulțumiți, 60% din ponderea totală 
poziționându-se la maximul scalei de satisfacție în raport cu competențele 
personalului de specialitate; 
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➢ numai 12% dintre respondenți se arată nemulțumiți sau foarte nemulțumiți 
de competențele personalului de specialitate, constituind în cifre absolute un 
număr de 4 persoane. 

Un ultim aspect observat în urma prelucrării informațiilor culese prin aplicarea 
chestionarelor constă în relevarea situației privind problemele cu care se confruntă 
sectorul serviciilor sociale în Municipiul Blaj, aspect redat prin graficul de mai jos. 

 

Figura 20: Principalele probleme identificate în cadrul sistemului social din Municipiul Blaj 
Sursa: Autorul 

În graficul de mai sus au fost redate o serie de variabile care, conform studiilor 
sociologice efectuate în acest domeniu, constituie principalele surse ce pot îngreuna 
sistemul social și pot conduce la o slăbire a calității serviciilor.  

Datele colectate indică o perspectivă preponderent pozitivă în ceea ce privește 
situația fondurilor pentru susținerea serviciilor și gradul de implicare a 
autorităților. Referitor la elementele ce necesită îmbunătățire, s-au remarcat 
următoarele aspecte: 

➢ salarizarea necorespunzătoare a personalului angajat raportat la 
activitatea depusă constituie una dintre problemele cu care se confruntă 
sistemul actual; 

➢ lipsa dotărilor și a infrastructurii moderne necesară pentru prestarea unor 
servicii sociale de calitate constituie, de asemenea, un factor ce afectează 
negativ calitatea serviciilor din Municipiul Blaj; 

➢ alături de variabilele prezentate mai sus slaba diversificare a serviciilor 
sociale alături de capacitatea insuficientă a serviciilor actuale contribuie la 
accentuarea necesității modernizării și dezvoltării sistemului social local. 

Problemele identificate în urma răspunsurilor respondenților constituie nevoi 
resimțite în rândul beneficiarilor sistemului local ce au fost sistematizate în cadrul 
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planului de acțiune în proiecte menite să înlăture carențele actuale și să dezvolte 
multidimensional sistemul social.  

Pentru problema salarizării în raport cu volumul de activitate a fost conceput un 
proiect care să crească numărul de voluntari ce acționează în cadrul serviciilor 
sociale. Totodată, în proiectele privind dezvoltarea capacității și a serviciilor a fost 
prevăzută o creștere a numărului de angajați și efectuarea unor cursuri de 
îmbunătățire a competențelor în vederea ușurării sarcinilor. 

Construirea de complexe multifuncționale pentru mai multe categorii de beneficiari, 
modernizarea centrelor curente și inițierea unor noi servicii în vederea recuperării și 
integrării în comunitate a persoanelor cu dizabilități constituie măsuri integrate în 
vederea creșterii diversității și capacității serviciilor sociale la nivelul Municipiului Blaj. 

 

1.7. Raportarea furnizorilor de servicii la sistemul de 
asistență socială locală 

 

În  secțiunea curentă este efectuată o analiză a concluziilor rezultate în urma 
interviurilor aplicate furnizorilor de servicii sociale ce activează la nivelul 
Municipiului Blaj. Pentru a evidenția principalele nevoi ale furnizorilor, dar și 
problemele întâmpinate în funcție de serviciile și categoriile de beneficiari cu care 
aceștia lucrează, analiza efectuată în acest subcapitol s-a axat pe o prezentare 
detaliată a răspunsurilor furnizate de către reprezentanții structurilor sociale la cele 
17 întrebări ale ghidului de interviu. Printre furnizorii intervievați se numără 
reprezentanți ai următoarelor instituții: 

➢ Căminul pentru persoane vârstnice din Blaj; 

➢ Poliția Locală Municipiul Blaj; 

➢ Liceul teoretic Timotei Cipariu; 

➢ Spitalul Municipal Blaj; 

➢ AJOFM Blaj; 

➢ Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic; 

➢ Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia; 

➢ Asociația Pentru Persoane Vârstnice si Copii în Dificultate Familia 2004; 

➢ Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România - Filiala Blaj; 

➢ Societatea de Caritate Ușa Speranței. 

Un prim aspect remarcat a fost diversitatea serviciilor, în Municipiul Blaj regăsindu-
se furnizori publici și privați pentru toate categoriile de persoane aflate în situație 
de risc. Intervievații au menționat existența serviciilor de bază precum cele de 
îngrijire și asistență medicală, dar și posibilitatea accesării unor servicii 
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personalizate în funcție de nevoile particulare ale grupului de beneficiari sau ale 
individului ce țin de sfera educațională și psihologică. 

În strânsă legătură cu serviciile oferite, furnizorii au menționat o serie de grupuri ce 
sunt considerate de către aceștia a se afla într-o situație de risc ridicat sau 
excluziune socială. Problema integrării persoanelor de etnie romă a fost regăsită în 
discursul mai multor respondenți având cel mai frecvent grad de menționare alături 
de situația persoanelor cu dizabilități. 

Referitor la problemele întâmpinate de către furnizori în relația cu beneficiarii, 
reticența și dificultatea în colaborare, precum și lipsa dorinței de implicare a 
beneficiarilor în activități sociale sau educative au constituit principalele obstacole 
menționate de către furnizori. Este important de menționat că aceste aspecte au 
fost regăsite cu precădere la furnizorii care au ca beneficiari persoane în vârstă sau 
cu un grad de handicap. Totodată, în funcție de categoria de beneficiari ai serviciilor 
sociale au fost menționate dificultăți particulare în prestarea serviciilor, precum 
neîncredere și dificultate în integrare în cazul copiilor proveniți din familii 
dezorganizate sau care au părinți cu un grad ridicat de analfabetism. 

Relația furnizorilor cu autoritățile locale nu prezintă probleme majore. În 
răspunsurile intervievaților nu au fost menționate elemente care să denote 
nemulțumirea acestora în raport cu Primăria Municipiului Blaj. Elementele ce 
constituie o dificultate și față de care majoritatea furnizorilor s-au arătat 
nemulțumiți țin de sistemul administrativ general, aceștia invocând drept 
impedimente majore birocrația excesivă și dificultatea în accesarea fondurilor. 

Referitor la percepția furnizorilor cu privire la gradul de implicare a autorităților în 
procesul de sprijinire a persoanelor aflate în nevoie, persoanele intervievate au oferit 
diverse exemple de activități și acțiuni organizate de către primărie, fiind evidențiat 
un grad ridicat de implicare a autorităților locale în procesul de dezvoltare a 
sistemului social. Printre acțiunile menționate de către intervievați s-au numărat: 

➢ organizarea de diverse evenimente pentru sprijinul persoanelor vârstnice, 
precum ziua pensionarului, revelionul pensionarului, excursii pentru seniori; 

➢ un cros al speranței sau conceperea de diverse activități speciale pentru 
copiii cu dizabilități de 1 iunie sau de sărbători. 

Alte probleme cu care se confruntă furnizorii de servicii sociale la nivelul 
Municipiului Blaj sunt următoarele: 

➢ lipsa locurilor de cazare în centrele rezidențiale, corelată cu capacitatea 
limitată a furnizorilor de a oferi serviciile unui număr mai mare de 
beneficiari; 

➢ lipsa implicării mediului privat local în sprijinirea sistemului social; 

➢ dificultatea accesării unor programe de sprijin care să sprijine furnizorii 
privați în dezvoltarea serviciilor; 

➢ dificultate în a găsi personal calificat competent; 
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➢ inexistența unor servicii dedicate persoanelor cu dizabilități, precum 
serviciile de recuperare. 

Definirea nevoilor sistemului social prin prisma furnizorilor de servicii a fost 
analizată printr-o serie de întrebări ce au avut rolul de a contura situația  actuală 
regăsită în Municipiul Blaj alături de trasarea unor direcții de dezvoltare și 
propunerea unor proiecte care să conducă la creșterea calității serviciilor oferite. 

La întrebarea „Care sunt principalele ajutoare de care beneficiază locuitorii 
Municipiului Blaj? Sunt suficiente?” respondenții au indicat către serviciile de 
îngrijire și ajutoarele sociale ca fiind elementele principale ale sistemului social 
local. Gradul de suficiență a acestora a fost privit cu scepticism de către 
intervievați, aceștia menționând necesitatea constituirii unor proiecte de extindere 
a sistemului existent. 

Nevoia de îmbunătățire raportată la infrastructura furnizorilor a fost analizată 
prin prisma a patru factori: locație, program, salariu și instrumente de lucru. În cazul 
primelor două, locația și programul, intervievații au prezentat un grad de satisfacție 
ridicat în vreme ce pentru ultimele, nemulțumirea față de remunerația salarială vine 
corelată cu dorința îmbunătățirii mediului de lucru. 

Proiectele de îmbunătățire a mediului de lucru prezentate de furnizori au urmărit 
necesitatea modernizării centrelor sau a extinderii capacității de primire. 
Totodată, s-a ridicat problema necesității de achiziționare a unui nou mobilier sau 
a unor instrumente de lucru, teste psihologice, de exemplu, care să vină în ajutorul 
personalului. 

Direcțiile de dezvoltare ale sistemului social local ar trebui să prevadă, în concepția 
intervievaților, două dimensiuni fundamentale, astfel: 

a) prima dimensiune menționată în unanimitate de către furnizori constă în 
îmbunătățirea infrastructurii existente, fie prin crearea de noi centre care 
să răspundă la cererea ridicată a beneficiarilor regăsiți în special în zona 
îngrijirii persoanelor vârstnice și a persoanelor cu dizabilități, fie prin 
modernizarea structurilor curente; 

b) a doua dimensiune vizează îmbunătățirea dialogului. Componenta are în 
vedere atât colaborarea dintre furnizorii privați de servicii sociale și 
autoritățile publice locale, cât și relația cu beneficiarii. În relația cu 
autoritățile intervievații au menționat dorința efectuării unor consultări 
periodice cu privire la proiectele ulterioare de dezvoltare a sistemului social, 
cât și constituirea unor parteneriate cu Primăria Municipiului Blaj în vederea 
elaborării unor noi servicii sociale. Raportat la beneficiari, răspunsurile 
furnizorilor s-au axat pe necesitatea implicării mai multor categorii de 
persoane vulnerabile în procesul de consultare, cât și creșterea gradului de 
incluziune a acestora. 

Printre potențialele proiecte propuse de către furnizorii de servici sociale, 
orientate spre dezvoltarea sistemului social la nivelul Municipiului Blaj, se numără: 
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➢ centre de zi pentru persoane vârstnice; 

➢ susținerea tinerilor din grupuri de risc în sectorul educațional pentru a urma 
cursurile universitare; 

➢ extinderea și corelarea serviciilor pentru tineri cu cele pentru persoane 
vârstnice pentru o colaborare inter-generațională; 

➢ achiziționarea de manuale și sprijinirea în accesul la învățământ pentru copiii 
cu nevoi speciale; 

➢ ateliere protejate pentru persoanele cu dizabilități, cât și centre de 
recuperare; 

➢ integrarea și continuitatea proceselor de recuperare a copiilor cu dizabilități. 

 

1.8. Analiza nevoilor sociale identificate  
 

 

Având profilul respondenților conturat, în secțiunea curentă se va efectua o prezentare 
a nevoilor sociale identificate, atât în urma aplicării chestionarelor, cât și a 
interviurilor. 

Din perspectiva respondenților beneficiari, sprijinul acordat de către sistemul social 
public acoperă într-o proporție ridicată nevoile resimțite de către aceștia. 

 

Figura 21: Percepția asupra suficienței sprijinului social acordat beneficiarilor din Municipiul 
Blaj 

Sursa: Autorul 

Se poate observa faptul că la întrebarea „Apreciați că este suficient sprijinul acordat 
persoanelor care se califică pentru a beneficia de o formă de servicii sociale?” 22 
de respondenți au răspuns afirmativ, aceștia constituind aproximativ 59,4% din 
total. 

În strânsă legătură cu acest element se află dificultățile întâmpinate în accesarea 
serviciilor sociale, element descris în figura de mai jos. 
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Figura 22: Principalele dificultăți întâmpinate în accesarea serviciilor sociale 
Sursa: Autorul 

Informațiile de mai sus se află în concordanță cu răspunsurile primite în cadrul 
întrebării anterioare. O pondere majoritară a respondenților au menționat faptul 
că nu au întâmpinat probleme sau nu ar ști ce probleme să menționeze, aceștia 
constituind 77% din totalul răspunsurilor și 28 de beneficiari în cifre absolute. 

Un ultim aspect în ceea ce privește nevoile identificate în rândul beneficiarilor îl 
constituie direcțiile de investiții propuse de aceștia. În cadrul celor 2 întrebări 
incluse în chestionar pentru identificarea direcțiilor de dezvoltare s-a remarcat o 
pondere scăzută a ratei de răspuns, primindu-se 15, respectiv 16 răspunsuri. Din 
răspunsurile date s-au putut identifica următoarele nevoi resimțite: 

➢ programe de integrare și susținere a persoanelor cu dizabilități; 

➢ constituirea unor servicii speciale paliative; 

➢ construirea de locuințe sociale; 

➢ extinderea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu; 

➢ accesul gratuit la obiectivele din subordinea Primăriei (ștrand, teatru, film 
etc.). 

Referitor la direcțiile de îmbunătățire au fost menționate următoarele necesități: 

➢ construirea unui centru multifuncțional pentru persoane cu dizabilități, cu 
personal propriu, cu sală de mese,  sală de kinetoterapie, gimnastică 
medicală, sală pentru consiliere psihologică, sală de activități recreative și 
de socializare; 

➢ crearea unei comisii de identificare a problemelor sociale la nivel local; 

➢ înființarea unui serviciu de asistență de tip telemedicină. 

În urma efectuării interviurilor cu principalii furnizori de servicii sociale din 
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Municipiul Blaj au fost identificate următoarele nevoi raportat la categoria de 
beneficiari: 

a) necesitatea extinderii capacității de îngrijire a persoanelor cu dizabilități 
prin crearea unui centru de recuperare care să deservească copiii și 
persoanele adulte cu handicap din Municipiul Blaj. Furnizorii de servicii 
sociale adresate persoanelor cu dizabilități au identificat lipsa unui astfel de 
centru de recuperare ca fiind o problemă majoră în cadrul sistemului de 
asistență socială, îngreunând, pe de o parte, procesul de îngrijire în care 
aceștia sunt implicați și creând o deficiență în procesul de dezvoltare, 
persoanele din această categorie având nevoie de un program de recuperare 
și terapie în mod constant care să poată fi accesat de toți beneficiarii, 
indiferent de condițiile economice; 

b) necesitatea extinderii capacității de îngrijire a persoanelor vârstnice la 
domiciliu. Furnizorii de servicii sociale pentru seniori au identificat 
necesitatea extinderii serviciilor de îngrijire și asistență medicală la domiciliu 
adresat persoanelor vârstnice. Deși căminul pentru bătrâni existent în 
localitate nu funcționează la capacitate maximă, în urma interviurilor 
efectuate cu furnizorii locali s-a identificat o dificultate în rândul seniorilor 
de a accesa aceste servicii. Costurile ridicate revenite beneficiarului pentru 
cămin sunt inaccesibile pentru mulți dintre bătrâni. Totodată, concepția de 
a nu părăsi propria casă și teama de abandon a seniorilor duc la o reticență 
față de acest serviciu. Suplinirea acestuia cu o extindere a serviciului de 
îngrijire la domiciliu ar duce la o creștere a calității vieții în rândul 
persoanelor vârstnice; 

c) nu în ultimul rând, furnizorii de servicii sociale au menționat necesitatea 
extinderii multidimensionale a acestui sector prin creșterea capacității și a 
numărului de beneficiari al serviciilor oferite de către primărie. 

Concluzionând, prezentul capitol a urmărit elaborarea Studiului privind analiza 
nevoilor sociale identificate la nivelul Municipiului Blaj, prin analiza cererii 
potențiale și a ofertei de servicii sociale, a proiectelor finanțate până în prezent, 
prin identificarea și evaluarea persoanelor vulnerabile, accentul fiind pus pe 
identificarea și analiza nevoilor sociale ale beneficiarilor. Cercetarea efectuată 
stă la baza elaborării analizelor SWOT și PESTLE, în urma cărora va fi conturată 
Strategia în vederea îmbunătățirii sectorului social în Municipiul Blaj.  
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2. Analiza SWOT și PESTLE a Municipiului Blaj în 
domeniul serviciilor sociale pentru perioada 

2021-2027 
 

Capitolul prezent cuprinde două analize cheie ce vor fundamenta strategia în 
domeniul serviciilor sociale în Municipiul Blaj pentru perioada 2021 – 2027, prin 
identificarea factorilor interni și externi care impactează sectorul serviciilor sociale, 
dar și prin evaluarea oportunităților și a amenințărilor specifice acestui domeniu. 

 

2.1. Analiza SWOT a Municipiului Blaj în domeniul serviciilor 
sociale  

 

Analiza SWOT presupune identificarea punctelor tari și a resurselor interne ale 
municipiului, existente în prezent și aflate sub controlul actorilor locali, a punctelor 
slabe existente și controlabile de la nivel local, respectiv a tendințelor din mediul 
extern, ce se pot manifesta în viitor și care pot fi pozitive (generând oportunități) 
sau negative (fiind amenințări) pentru comunitate. Analiza SWOT este redată în 
tabelul de mai jos. 

Tabelul 13: Analiza SWOT în domeniul serviciilor sociale la nivelul Municipiului Blaj 

Puncte tari Puncte slabe 

➢ existența unor proiecte cu finanțare 
europeană în domeniul social aflate în 
implementare; 

➢ interes crescut al autorității publice 
locale pentru accesarea de programe cu 
finanțare europeană în domeniul social; 

➢ măsuri și acțiuni de tip beneficii sociale 
funcționale la nivelul Serviciului de 
asistență socială; 

➢ personal calificat în structura serviciului 
de asistență socială; 

➢ existența de furnizori privați acreditați 
pe piața serviciilor sociale locale; 

➢ servicii sociale licențiate pentru grupuri 
țintă variate la nivelul Municipiului Blaj; 

➢ structuri de economie socială publice și 
private funcționale la nivel local; 

➢ program funcțional de validare a 
încadrării beneficiarilor de prestații 

➢ lipsa unei direcții sociale acreditate la 
nivelul UAT Municipiul Blaj; 

➢ infrastructură socială insuficient 
dezvoltată în raport cu nevoile 
identificate în plan local; 

➢ lipsa unor programe de formare 
continuă pentru personalul din domeniul 
social; 

➢ capacitate limitată a autorității publice 
locale în accesarea și implementarea de 
programe cu finanțare europeană; 

➢ lipsa unui spațiu propriu pentru 
serviciul social public -  Căminul pentru 
persoane vârstnice Blaj; 

➢ infrastructură insuficient dezvoltată la 
nivelul serviciul social public -  Căminul 
pentru persoane vârstnice Blaj; 

➢ lipsa unui mecanism public local de 
finanțare a activității sociale la nivel 
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sociale în criteriile stabilite de legislația 
în vigoare - PATRIMVEN; 

➢ existența unei platforme de comunicare 
electronică eBlaj pentru promovarea 
serviciilor si acțiunilor în plan local; 

➢ existența unui serviciu de tip rezidențial 
licențiat de asistență socială în cadrul 
Primăriei; 

➢ număr scăzut de tineri neîncadrați 
profesional și într-o formă de învățământ 
simultan; 

➢ număr redus al elevilor care 
abandonează școala, în anul 2020 fiind 
raportate numai 12 astfel de cazuri; 

➢ existența centrelor de zi pentru copii ce 
acordă servicii unui număr de 47 de 
minori; 

➢ servicii complexe acordate în cadrul 
centrelor rezidențiale adresate mai 
multor tipuri de beneficiari: familii în 
situație de risc, copii și persoane cu 
dizabilități; 

➢ pregătire superioară a personalului din 
cadrul centrului pentru persoane 
vârstnice, 8 din cei 10 angajați având 
studii superioare; 

➢ inexistența persoanelor fără adăpost la 
nivelul Municipiului Blaj; 

➢ număr redus al tinerilor NEETs 
beneficiari ai ajutoarelor acordate de 
AJOFM Blaj, în anul 2019 fiind înregistrate 
78 de persoane;  

➢ existența unui liceu cu clase speciale 
dedicate elevilor cu nevoi speciale, 
copiii cu CES putând urma atât ciclul 
gimnazial și primar, cât și pe cel liceal; 

 

local; 

➢ parteneriat public privat insuficient 
dezvoltat; 

➢ lipsa unui program integrat de măsuri 
pentru grupul țintă rromi; 

➢ lipsa unor servicii sociale specializate 
pentru diverse grupuri țintă (servicii de 
recuperare, servicii paliative etc.); 

➢ dezvoltarea insuficientă a programelor 
de voluntariat, inclusiv a celor care 
încurajează îmbătrânirea activă; 

➢ lipsa unei baze de date comune a 
beneficiarilor și a serviciilor sociale 
acordate pentru toți furnizorii de servicii 
sociale; 

➢ slaba promovare a serviciilor și acțiunilor 
sociale în plan local; 

➢ valorificare insuficientă a platformei 
electronice eBlaj ca sursă de informare și 
instrument de diseminare a activității 
sociale; 

➢ colaborare deficitară a furnizorilor de 
servicii sociale; 

➢ inexistența unui centru social 
multifuncțional ce urmărește prevenirea 
excluderii sociale a copiilor și familiilor cu 
risc crescut de izolare; 

➢ infrastructura pentru proiectele adresate 
familiei nu este dezvoltată suficient, în 
raport cu numărul solicitărilor. 

➢ pondere ridicată a adulților cu handicap 
grav, din numărul total înregistrat în anul 
2020 aproximativ 80% beneficiază de 
indemnizația lunară pentru adulți cu 
handicap grav și accentuat; 

➢ existența serviciilor de îngrijire la 
domiciliu pentru doar două categorii de 
beneficiari, respectiv persoanele adulte 
cu dizabilități și pentru persoanele 
vârstnice ( acesta din urmă fiind derulat 
de către Asociația Caritas) 

➢ număr redus al beneficiarilor de 
îngrijire la domiciliu, fiind înregistrate 
numai 9 persoane cu handicap ce 
beneficiază de astfel de servicii; 

➢ slabă dezvoltare a sectorului de servicii 
sociale acordate la domiciliul 
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asistentului, în Municipiul Blaj activând 
numai 4 asistenți maternali ce au în grijă 
7 copii; 

➢ incapacitatea rețelei de asistență 
maternală de a prelua cazurile de 
plasament 

➢ spații insuficiente aflate în proprietate 
publică, care pot fi puse la dispoziție 
pentru dezvoltarea serviciile sociale 

Oportunități Amenințări 

 valorificarea tuturor oportunităților de 
finanțare națională, europeană și 
internațională pentru activitățile sociale; 

 valorificarea tuturor mecanismelor de 
finanțare reglementate de Codul fiscal si 
de legislația în vigoare pentru susținerea 
activității sociale; 

 valorificarea experiențelor europene în 
domeniul social pentru creșterea calității 
activității sociale; 

 atitudine pozitivă a membrilor 
comunității locale față de inițiativele și 
serviciile din domeniul social; 

 intensificarea colaborării între 
furnizorii  publici și privați de servicii 
sociale; 

 dezvoltarea sectorului privat de 
furnizori de servicii sociale,  în vederea 
susținerii procesului de  creștere a 
incluziunii sociale a grupurilor de risc; 

 dezvoltarea unei pagini web distinctă a 
Serviciului de Asistență Socială Blaj, 
inclusiv crearea unei rubrici de 
comunicare online cu cetățenii din 
grupurile vulnerabile;  

 extinderea serviciilor de îngrijire la 
domiciliu pentru persoanele vârstnice și 
creșterea capacității de îngrijire a 
persoanelor cu dizabilități; 

 crearea de centre de zi pentru mai multe 
categorii de beneficiari: seniori, persoane 
cu handicap; 

 construirea unui centru de recuperare 
pentru persoanele cu dizabilități; 

 creșterea numărului de asistenți 
maternali în vederea reducerii numărului 

 cadru legislativ consistent și neunitar în 
domeniul social; 

 lipsa fondurilor bugetare pentru 
susținerea activității sociale; 

 întârzierea aplicării standardelor sociale în 
vigoare (legate de încadrarea în clasele de 
calitate, costuri standard aprobate pentru 
toate serviciile sociale); 

 implicarea insuficientă a autorității 
publice locale în susținerea activității 
sociale; 

 lipsa personalului calificat în raport cu 
gradul de specializare a serviciilor; 

 birocrația accentuată în vederea licențierii 
centrelor de zi nou-create; 

 degradarea sistemului de servicii sociale 
pe fondul lipsei investițiilor în 
modernizarea echipamentelor; 

 incapacitatea asigurării serviciilor în lipsa 
unor proiecte de creștere a capacității 
centrelor; 

 creșterea dependenței persoanelor cu 
handicap în lipsa unor programe de 
integrare pe piața muncii a acestora; 

 creșterea dependenței persoanelor 
vârstnice pe fondul tendinței de 
îmbătrânire a populației și a lipsei inițierii 
unor măsuri de îmbătrânire activă. 
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de copii din centrele de plasament; 

 conceperea unui program de atragere a 
voluntarilor în cadrul centrelor de 
servicii sociale din Municipiul Blaj; 

 îmbunătățirea serviciilor educaționale 
pentru copiii cu dizabilități și pentru cei 
în situație de risc prin modernizarea 
materialelor didactice; 

 sporirea independenței persoanelor 
vârstnice prin integrarea în sistemul 
social a unor măsuri de îmbătrânire 
activă; 

 crearea de parteneriate public-private 
în vederea integrării pe piața muncii a 
persoanelor cu dizabilități și a copiilor 
aflați în centre de plasament. 

Sursa: Autorul 

 

2.2. Analiza PESTLE a Municipiului Blaj în domeniul serviciilor 
sociale  

 

Analiza PESTLE presupune o analiză detaliată a mediului extern, plecând de la 
premisa că sectorul serviciilor sociale e puternic influențat de legislația, politicile, 
tendințele, contextul economic etc. de la nivel național și chiar european. Așadar, 
aceasta va cuprinde o analiză a mediului extern din perspectiva factorilor politici, 
economici, socio-culturali, tehnologici, ecologici și legislativi. Această analiză este 
prezentată sub formă tabelară, astfel: 

Tabelul 14: Analiza PESTLE asupra serviciilor sociale la nivelul Municipiului Blaj 

Factori politici  

➢ guvernarea de tip democratic are un impact favorabil asupra 
dezvoltării sectorului serviciilor sociale în Municipiul Blaj asigurând 
o șansă egală pentru persoanele defavorizate în accesarea 
serviciilor sociale. Totodată, sistemul politic fondat pe principii 
egalitariste și nediscriminatorii asigură un cadru propice pentru 
dezvoltarea sistemului de servicii sociale care să acopere nevoile 
tuturor categoriilor de persoane aflate în situație de risc; 

➢ instabilitatea politică regăsită pe plan național constituie un 
aspect îngrijorător pentru sistemul de servicii sociale, schimbările 
produse în sistemul de guvernare și redundanța unor atribuții în 
sfera reglementării serviciilor sociale putând afecta conținutul 
legislativ care reglementează activitatea furnizorilor de servicii 
sociale, îngreunând desfășurarea activităților sau a dezvoltării 
acestora 

➢ politicile sociale nu sunt adaptate în mod corespunzător 
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categoriilor de potențiali beneficiari ai diferitor prestații 
sociale, astfel că nu sunt preexistente premisele obiective 
pentru asigurarea unor condiții de viață minim decente 
persoanelor defavorizate; 

➢ subfinanțarea cronică a politicilor sociale sectoriale este o 
constantă a modului de funcționare a sistemului de asistență 
socială în ultimii ani; 

➢ instabilitatea cadrului instituțional legal - administrativ, prin 
lipsa de coordonare a unor programe guvernamentale 
antisărăcie și incluziune socială la nivel național; 

➢ sprijinul acordat grupurilor vulnerabile de către stat este 
modest, mai mult ca răspuns la situații de urgență, ceea ce 
determină ineficiența pe termen lung 

➢ perioada post-comunistă s-a manifestat în România ca o 
„orientarea de stânga”, care a încercat să se protejeze de 
prejudecățile ideologice de dreapta ale unui stat „paternalist, 
asistențial”, astfel că statul român și-a restrâns tot mai mult din 
atribuțiile sale sociale, contrar oricăror tendințe moderne, deși 
dimensiunea segmentelor excluse social era în continuă 
creștere. 

Factori economici 

➢ dată fiind reducerea producției industriale și a importurilor 
manifestată în anul 2019, dar și criza economică din anul 2020 
declanșată de pandemia COVID-19, situația economică este una 
nefavorabilă dezvoltării mediului social, furnizorii privați de 
servicii sociale întâmpinând numeroase dificultăți în vederea 
menținerii activităților, chiar și la un nivel redus; 

➢ inflație ridicată, conform Eurostat, România deține cea mai mare 
inflație anuală la nivel UE (2019), rata anuală a inflației fiind de 
4,1% cauzată de scumpirea alimentelor cu 5,24%, a mărfurilor 
nealimentare cu 3,27%, respectiv a serviciilor cu 4,3%. Astfel, 
numărul de beneficiari de prestații sociale poate urma un trend 
ascendent; 

➢ existența unui cadru legislativ și a unor inițiative privind 
economia socială; 

➢ sprijin acordat de către autoritățile administrației publice 
centrale şi locale pentru activitățile de economie socială prin 
participarea la activități de economie socială prin colaborare în 
diferite forme, potrivit legii; 

➢ alinierea la politicile europene privind sprijinul acordat 
întreprinderilor sociale de inserție. 

Factori socio-culturali 

➢ acces la mecanisme și metode moderne de îngrijire în domeniul 
serviciilor sociale, globalizarea permițând furnizorilor accesul la 
aparatură și informații din sectorul social aplicate în diverse 
contexte și medii sociale; 

➢ reticență în angajarea persoanelor cu dizabilități sau a persoanelor 
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provenite din diverse grupuri sociale. România prezintă în 
continuare stereotipuri și cutume sociale care defavorizează 
accesul pe piața muncii a persoanelor aflate în situație de risc 
datorită unui handicap sau a apartenenței la o anumită etnie; 

➢ dezvoltare a sectorului educațional, în ultimii ani România punând 
accent pe modernizarea și crearea de clase speciale pentru copiii 
cu dizabilități, dar și pe crearea unor programe de formare 
profesională, pentru creșterea ratei de integrare pe piața muncii; 

➢ speranță medie de viață redusă: conform datelor Eurostat, în anul 
2019 speranța medie de viață în România era de 59 de ani pentru 
femei și de 59,8 pentru bărbați față de 64,2 și 63,5, mediile 
europene pentru femei și bărbați; 

➢ migrația accentuată a populației: se înregistrează o creștere a 
numărului de persoane care părăsesc România în vederea 
identificării unor locuri de muncă mai bine plătite în străinătate, 
tot mai mulți tineri optând pentru ofertele de muncă din afară. 
Migrația constituie un element negativ, accentuând fenomenul 
îmbătrânirii și creând carențe în ceea ce privește asigurarea 
sistemului de susținere a persoanelor vârstnice; 

➢ cultura solidarității sociale nu este suficient de bine dezvoltată și 
promovată la nivelul societății românești, în consecință, politicile de 
asistență socială dețin nu un loc privilegiat în politicile sectoriale 

Factori tehnologici 

➢ atitudine pro-activă a statului în ceea ce privește domeniul 
tehnologic, adoptarea și dezvoltarea tehnologiilor reprezintă 
inițiative conturate prin intermediul Strategiei Naționale de 
Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020, care trasează 
principalele coordonate în ceea ce privește direcțiile de dezvoltare 
a acestui sector; 

➢ impactul tehnologiilor noi este unul pozitiv raportat la sectorul 
social, elementele noi constituind o pârghie de înlesnire a 
activităților din sectorul social; 

Factori ecologici 

➢ normele de protecție a mediului impuse de Uniunea Europeană pot 
afecta activitatea furnizorilor de servicii sociale, aceștia fiind 
nevoiți să implementeze anumite modificări sau achiziții în 
conformitate cu legislația europeană; 

➢ schimbările climatice și de mediu pot afecta direct beneficiarii, în 
special persoanele vârstnice sau persoanele care suferă de diverse 
afecțiuni, necesitând o protecție mai ridicată și implementarea de 
noi măsuri medicale și de protecție; 

Factori legislativi 

➢ instabilitatea politică conferă un grad ridicat de instabilitate în 
sectorul legislativ. Totodată, factorii legislativi constituie adesea 
un impediment pentru furnizorii serviciilor sociale, sistemul 
birocratic prezentând mecanisme învechite ce îngreunează 
desfășurarea activităților sociale, iar instituțiile păstrează încă un 
nivel ridicat de corupție; 
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➢ îngreunarea funcționării serviciilor, sistemul social întâmpinând 
dificultăți în obținerea de finanțare sau în elaborarea de 
parteneriate public-private; 

➢ legislația în domeniul serviciilor sociale a suferit numeroase 
modificări de-a lungul timpului, fie prin eliminarea unor forme de 
ajutor, fie prin modificarea cuantumului acestora;  

➢ reforma salarizării bugetare, care are impact şi asupra angajaților 
din sectorul serviciilor sociale. 

Sursa: Autorul 
 

Concluzionând, prezenta secțiunea a urmărit elaborarea analizelor SWOT și PESTLE 
având ca scop, pe de o parte, identificarea punctelor forte și slabe, respectiv a 
oportunităților și a amenințărilor ce caracterizează sectorul serviciilor sociale din 
Municipiul Blaj pentru a putea contura acele pârghii de îmbunătățire/eliminare a 
aspectelor nefavorabile/riscurilor, respectiv de valorificare a oportunităților și, pe 
de altă parte, prezentarea factorilor politici, economici, socio-culturali, 
tehnologici, legislativi și de mediu care pot avea impact domeniul serviciilor sociale 
în Municipiul Blaj. 

Prezenta secțiune stă la baza elaborării Strategiei în domeniul serviciilor sociale 
pentru perioada 2021-2027, prin conturarea principalelor direcții de acțiune ca 
urmare a identificării nevoilor concrete manifestate la nivelul beneficiarilor din 
Municipiul Blaj.   
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3. Strategia Municipiului Blaj în domeniul serviciilor 
sociale pentru perioada 2021-2027 

 

Prezentul capitol conturează Strategia Municipiului Blaj în domeniul serviciilor 
sociale pentru perioada 2021 – 2027 cuprinzând: 

➢ coerența cu politicile europene și naționale în domeniul social; 

➢ viziunea, obiectivul general, obiectivele specifice, măsurile și acțiunile în 
domeniul serviciilor sociale propuse la nivel local; 

➢ planul de acțiune propus în vederea îmbunătățirii domeniului serviciilor 
sociale la nivel local; 

➢ indicatori de impact și de rezultat pentru acțiunile propuse în planul elaborat 
anterior; 

➢ recomandări privind mecanismul de implementare, monitorizare, evaluare și 
comunicare a măsurilor propuse. 

De asemenea, elaborarea Strategiei în domeniul serviciilor sociale are la bază 
următoarele reglementări legale și documente strategice:  

➢ Legea asistenței sociale nr. 292/2011; 

➢ Codul Administrativ, aprobat prin OUG 57/ 2019 cu modificările și 
completările ulterioare 

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

➢ Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

➢ Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenței în familie, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

➢ Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale; 

➢ Strategia Europa 2020; 
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➢ Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități; 

➢ Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecția 
persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020; 

➢ Strategia națională privind promovarea egalității de șanse între femei și 
bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 
2018-2021 și a Planului operațional privind implementarea strategiei 
naționale privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și 
prevenirea și combaterii violenței domestice 2018-2021, aprobată prin H.G. 
nr. 365/2018;  

➢ Proiectul Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul Blaj 
pentru perioada 2021-2027. 

 

3.1. Viziune, obiectiv general, obiective specifice, măsuri și 
acțiuni în domeniul serviciilor sociale ce sunt propuse la 
nivel local pentru perioada 2021-2027 

 

Prezenta secțiune conturează viziunea, obiectivul general, obiectivele specifice, 
măsurile și acțiunile în domeniul serviciilor sociale care sunt propuse la nivelul 
Municipiului Blaj pentru perioada 2021-2027. 

 

3.1.1. Viziunea Strategiei Municipiului Blaj în domeniul serviciilor 
sociale pentru perioada 2021-2027 

 

Crearea la nivelul Municipiului Blaj a unui sistem multidimensional care să 
asigure implementarea serviciilor sociale pentru toate categoriile de persoane 
aflate în situație de risc într-o manieră eficientă și nediscriminatorie, cu impact 
semnificativ asupra creșterii calității vieții beneficiarilor de servicii sociale, 
concomitent cu creșterea incluziunii sociale pentru aceste categorii de 
beneficiari. 

 

3.1.2. Obiectivul general și obiectivele specifice în domeniul 
serviciilor sociale pentru perioada 2021-2027 

 

Obiectivul general în domeniul serviciilor sociale constă în dezvoltarea unui 
sistem funcțional de servicii și beneficii sociale pe plan local care să sprijine 
persoanele vulnerabile în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirea 
și combaterea riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții și 
promovarea incluziunii sociale. 
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Subordonate acestui obiectiv au fost conturate 5 obiective specifice, astfel: 

1. Obiectivul specific 1: Îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile la 
măsuri și acțiuni de protecție socială de tip prestații și servicii sociale de 
calitate. 

2. Obiectivul specific 2: Îmbunătățirea infrastructurii sociale prin crearea și/ sau 
dezvoltarea de noi servicii sociale integrate pentru grupurile vulnerabile. 

3. Obiectivul specific 3: Consolidarea rolului serviciului public de asistență socială 
în elaborarea și aplicarea politicile sociale în domeniul protecției grupurilor 
vulnerabile precum și în monitorizare și evaluare a serviciilor sociale la nivel 
local. 

4. Obiectivul specific 4: Îmbunătățirea colaborării dintre mediul public și privat în 
vederea creșterii calității serviciilor sociale în plan local. 

5. Obiectivul specific 5: Creșterea gradului de incluziune a persoanelor 
marginalizate sau aflate în situație de risc, atât pe piața muncii, cât și pe plan 
social. 

 

3.1.3. Măsurile și acțiunile propuse în domeniul serviciilor sociale 
pentru perioada 2021-2027 

 

Măsurile și acțiunile în domeniul serviciilor sociale ce sunt propuse la nivel local pentru 
perioada 2021-2027 corespund obiectivelor specifice menționate anterior, fiind redate 
în continuare. 

OS 1. Îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile la masuri si acțiuni de protecție 
sociala de tip prestații si servicii sociale de calitate  

1.1. Creșterea accesibilității la măsuri de tip beneficii sociale a persoanelor 
vulnerabile 

1.2. Creșterea gradului de acoperire a serviciilor sociale la nivel local 

1.3. Creșterea calității serviciilor destinate grupurilor vulnerabile 

1.4. Furnizarea unor servicii specializate către persoanele și grupurile vulnerabile 
prin care li se va facilita participarea deplină la viața comunității 

1.5. Creșterea accesului grupurilor vulnerabile (copii, tineri și adulți) la servicii de 
educație, servicii de locuire, asistență medicală primară de calitate 

OS 2. Îmbunătățirea infrastructurii sociale prin crearea și/ sau dezvoltarea de noi 
servicii sociale integrate pentru grupurile vulnerabile 

2.1.  Crearea și/sau dezvoltarea de noi servicii sociale integrate pentru grupurile 
vulnerabile 

OS 3. Consolidarea rolului serviciului public de asistenta sociala in elaborarea si 
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aplicarea politicile sociale in domeniul protecției grupurilor vulnerabile precum si 
in monitorizare și evaluare a serviciilor sociale la nivel local 

3.1.  Înființarea și acreditarea Direcției de Asistență Socială 

3.2.  Dezvoltarea și consolidarea capacității de prevenire și combatere a situațiilor 
de marginalizare şi excludere socială la nivel comunitar, a urgențelor sociale 

3.3.  Creșterea capacității de furnizare a serviciilor sociale specializate către 
grupurile vulnerabile 

3.4.  Îmbunătățirea sistemului public local de transferuri sociale - beneficii și 
prestații sociale complementare 

3.5.  Consolidarea capacității instituționale a serviciului public de asistență socială 
de reducere a sărăciei și promovare a incluziunii sociale 

OS 4. Îmbunătățirea colaborării dintre mediul public și privat în vederea creșterii 
calității servicii sociale in plan local 

4.1.  Elaborarea unor mecanisme instituționale incluzive care asigură participarea 
furnizorilor de servicii sociale, persoanelor vulnerabile, grupurilor 
dezavantajate, comunităților marginalizate în luarea deciziilor politice și 
administrative care privesc dezvoltarea socială a orașului 

4.2.  Elaborarea unor mecanisme și proceduri de finanțare a serviciilor sociale în 
plan local 

OS 5. Creșterea gradului de incluziune a persoanelor marginalizate sau aflate în 
situație de risc, atât pe piața muncii, cât și pe plan social. 

5.1. Încurajarea și sprijinirea  inițiativelor de economie socială pentru a contribui 
la creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupurilor 
vulnerabile  

Anterior prezentării Planului de Acțiune, vom evidenția oportunitățile de finanțare care 
pot fi accesate în noul cadru de programare a fondurilor europene, în contextul în care 
în perioada 2021-2027, România va beneficia de 9 Programe Operaționale, respectiv: 

1. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente 

Financiare (POCIDIF); 

2. Programul Operațional Transport (POT); 

3. 8 Programe Operaționale Regionale (POR); 

4. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO); 

5. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS); 

6. Programul Operațional Sănătate (POS); 

7. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD); 

8. Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ); 
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9. Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT). 

Pentru a beneficia de alocările financiare, România va trebui să îndeplinească mai 

multe condiții favorizante, printre care: 

➢ mecanisme eficace de monitorizare a pieței achizițiilor publice; 

➢ instrumente și capacități pentru aplicarea eficace a normelor privind 

ajutoarele de stat; 

➢ aplicare și implementare eficace a Cartei drepturilor fundamentale a UE; 

➢ implementarea și aplicarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități (UNCRPD). 

Arhitectura propusă pentru programele operaționale vizând nevoile sociale ( POIDS, 

POEO, POAT) în perioada 2021-2027 este redată în cele ce urmează. 

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) își propune obiective 
precum creșterea accesului la servicii sociale pentru populația vulnerabilă; creșterea 
calității serviciilor sociale destinate persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile; 
reducerea gradului de excluziune socială pentru grupurile vulnerabile; creșterea 
capacității sistemului național de asistență socială de a răspunde la nevoile populației 
vulnerabile. Alocarea totală este de 3,4 miliarde euro, dintre care 2,39 miliarde vor 
proveni din Fondul Social European (FSE+), 574 milioane euro din Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR) și 519 milioane de euro de la Bugetul de Stat. 

Tabelul 15: Sinteza oportunităților de finanțare pentru POIDS 

Axa 

Prioritară 
Denumire 

AP 1. Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității 

AP 2. Protejarea dreptului la demnitate socială 

AP 3. Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces redus la servicii 

sociale 

AP 4. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune 

socială și ceilalți copii 

AP 5. Servicii de suport pentru persoane vârstnice 

AP 6.1. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități (I) 

AP 6.2. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități (II) 

AP 7. Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile 

AP 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate 

Sursa: Autorul 

Programul Operațional Educație și Ocupare are ca domenii de intervenție ocuparea 
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tinerilor, educație și ocupare, prin obiective precum îmbunătățirea accesului pe 

piața muncii pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă; 

modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru a evalua și anticipa 

necesarul de competențe, îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței 

sistemului de educație și formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea 

de competențe cheie, inclusiv a competențelor digitale; 

Alocarea financiară a POEO este de 3,8 miliarde euro, din care 3,2 miliarde euro 

provin din Fondul Social European (FSE+) și 581 milioane euro de la Bugetul de Stat. 

În tabelul prezentat mai jos, au fost sintetizate oportunitățile de finanțare: 

Tabelul 16: Sinteza oportunităților de finanțare pentru POEO 

Axa 

Prioritară 

Denumire 

AP 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii 

AP 2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării 

grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională 

AP 3. Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru 

asigurarea echității sistemului și o mai bună adaptare la dinamica pieței 

muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic 

AP 4. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional 

și tehnic 

AP 5. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți   

AP 6. Antreprenoriat și economie socială   

AP 7. Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii 

AP 8. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul 

vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității 

AP 9. Asistență tehnică pentru facilitarea și eficientizarea managementului 

Programului 

Sursa: Autorul 

Din perspectiva Programului Operațional Asistență Tehnică, viziunea națională la 
orizontul anului 2027 este de a crește capacitatea administrativă în instituțiile 
implicate în managementul programelor finanțate din fonduri europene şi la nivelul 
beneficiarilor.  

Planul pentru consolidarea capacității administrative este un instrument nou de 
lucru şi reprezintă o strategie operațională cu obiective şi termene clare, ce are ca 
obiectiv general îmbunătățirea proceselor administrative în vederea facilitării 
implementării PO, precum şi pentru încurajarea utilizării lecțiilor învățate.  

Asistență tehnică furnizată prin POAT va fi utilizată în complementaritate cu 
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măsurile specifice pentru creșterea capacității administrative a beneficiarilor, care 
se vor regăsi în programele operaționale. 

Programul este structurat pe 3 priorități de investiții, după cum urmează:  

Tabelul 17: Sinteza priorităților de investiții pentru POAT 

Prioritatea Descriere generală 

Prioritatea 1 Asigurarea funcționării 
sistemului de coordonare şi control al 
fondurilor FEDR, FC, FSE+ şi gestionarea 
PO (finanțată din FSE+) 

Prioritatea 1 urmărește asigurarea unui 
personal înalt calificat, capabil și motivat 
corespunzător prin finanțarea cheltuielilor 
salariale aferente, precum și prin crearea 
cadrului logistic adecvat de lucru care să 
permită desfășurarea în bune condiții a 
activității de coordonare şi control al 
fondurilor FEDR, FSE+, FC, precum și de 
gestionare a programelor operaționale 
derulate de MFE care nu au axă prioritară 
de asistență tehnică 

Prioritatea 2 Asigurarea transparenței 
fondurilor FEDR, FC, FSE+ (finanțată din 
FEDR) 

Prioritatea 2 urmărește diseminarea cât 
mai largă a informațiilor cu privire la 
fondurile FEDR, FSE+, FC alocate României 
și la modul în care acestea se utilizează prin 
intermediul programelor operaționale. 

Prioritatea 3 Îmbunătățirea capacității de 
gestionare și implementare a fondurilor 
FEDR, FC, FSE+ (finanțată din FEDR) 

Prioritatea 3 urmărește întărirea capacității 
de gestionare a PO prin sprijin pentru 
pregătirea, auditul intern şi monitorizarea 
PO, inclusiv monitorizarea procedurilor 
alternative/inovative de achiziții publice, 
precum şi pregătirea, selecția, evaluarea, 
monitorizarea și verificarea proiectelor 
finanțate de aceste PO, precum şi 
verificarea cererilor de rambursare; 

Sursa: Autorul,  în baza analizei Programului Operațional Asistență Tehnică 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia 
Europeană propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de 
investiții a UE și una dintre cele mai tangibile expresii ale solidarității. 

Pentru prima dată, șapte fonduri cu gestiune partajată sunt acoperite într-un cadru 
unic. Fuzionarea FSE ( Fondul Social European), FEAD ( Fondul de ajutor european 
pentru cele mai defavorizate persoane ) și YEI ( Youth Employment Initiative – Șanse 
pentru tineret) va duce la o vizibilitate și lizibilitate crescută a acțiunii UE în 
domeniul social și al ocupării forței de muncă. Aceasta va facilita, de asemenea, 
combinarea măsurilor de incluziune socială și activare, asigurând în același timp 
menținerea unor norme mai simple de abordare a defavorizării materiale.  
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Statele membre trebuie să-și îmbunătățească sistemele de protecție socială, de 
securitate socială și pensii, precum și politicile de incluziune activă, în condițiile 
asigurării sustenabilității financiare în scopul creșterii participării cetățenilor în 
societate, economie și a extinderii oportunităților de angajare prin utilizarea Fondului 
Social European +. 

Unul dintre obiectivele esențiale abordate de Politica de Coeziune a UE pentru 
perioada 2021-2027 este reprezentat de “O Europă mai socială”, fiind  astfel unul 
din cele 5 obiective esențiale, care în vedere finanțarea de programe ce favorizează 
ocuparea de calitate, îmbunătățirea educației și a formării profesionale, incluziunea 
socială, accesul egal la sănătate . 

Politica de coeziune va continua investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii 
(mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile 
se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor, dar se introduc și noi 
criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și 
primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe 
teren. 

Pornind de la nivel european, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă 2030, s-au 
trasat 17 direcții privind obiectivele ce trebuie atinse în acest interval de timp. 
Ghidându-se după direcțiile europene,  în Strategia Națională a României 2030 s-
au elaborat ținte specifice pentru fiecare dintre cele 17 obiective51. 

În ce privește nevoile sociale, vom reda câteva obiective specifice: 

Primul obiectiv european propune eradicarea sărăciei în toate formele sale și în 
orice context constituind în plan național următoarele obiective:  

➢ eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii; 

➢ reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în 
sărăcie relativă; 

➢ consolidarea sistemului național unitar a serviciilor de intervenție de 
urgență, reabilitare ulterioară și compensare a pierderilor în caz de 
calamități naturale, accidente industriale sau evenimente climatice 
extreme. 

Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă 

constituie un alt obiectiv european asupra căruia în plan intern au fost propuse: 

➢ asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și 

consiliere pentru promovarea prevenției și adoptarea unui stil de viață 

fără riscuri;  

 
51 Departamentul pentru dezvoltare durabilă, din cadrul aparatului de lucru al Guvernului României (N.D. ) 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, disponibil la adresa 
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-
2030.pdf, accesat la data de 21.08.2020 
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➢ digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea 

documentelor și registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a 

eficientiza și a facilita intervențiile medicale, pentru a asigura populației 

accesul rapid la servicii medicale de calitate, la tratamente și 

medicamente și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor;  

➢ reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței 

cancerului la sân sau de col uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca 

obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și defavorizate. 

Un alt obiectiv îl constituie garantarea unei educații de calitate și promovarea 

oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți ce se regăsește la nivelul 

Românei prin următoarele ținte: 

➢ reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional; 

➢ învățământ axat pe competențe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi 

fie oferită o mai mare libertate în definirea priorităților de studiu, prin 

măsuri precum creșterea ponderii de materii opțional; 

➢ asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele 

necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația 

pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, 

egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, 

aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea 

durabilă. 

Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și a fetelor 

constituie un domeniu aplicat de Uniunea Europeană în politicile de dezvoltare ce 

prezintă la nivel național au fost următoarele obiective: 

➢ continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe;  

➢ eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în 

sferele publice și private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor 

tipuri de exploatare;  

➢ asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de 

șanse la ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a 

deciziilor în viața politică, economică și publică. 

Ultimul obiectiv strategic la nivelul Uniunii Europene îl constituie promovarea unor 
societăți pașnice și incluzive, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor 
instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile prevede următoarele 
obiective la nivel național: 

➢ administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în 
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conformitate cu legile și procedurile stabilite, cu respectarea principiului 
prezumției de nevinovăție;  

➢ asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în vederea 
îmbunătățirii actului decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și 
respecta și valorifica cultura, tradițiile, limba maternă și de a participa la 
viața economică, socială și politică și pentru combaterea preconcepțiilor, a 
prejudecăților și a discriminărilor în toate formele sale și promovarea 
dialogului interetnic, valorilor comune, diversității culturale și lingvistice; 

➢ reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces 
conexe. 

Strategia pentru Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale 2018 – 2023 
reprezintă o  analiză multidimensională, care a fost realizată cu sprijin și asistență 
tehnică din partea Băncii Mondiale. 

Tabelul 18: Fonduri europene și de la bugetul de stat disponibile pentru investiții în 
infrastructura educațională 

Program 

Fonduri Europene 
(milioane Euro) 

Fonduri naționale 
(milioane Euro) Total  

(milioane Euro) 
FEDR FEADR 

Bugetul de stat și 
bugetele locale 

POR 2014-2020 
PA 10 297 0 55 352 

IP 4.4 65 0 11,5 76,5 

              Total POR 362 0 66,5 428,5 

PNDR ( 2015-2023) 0 150 27 177 

PNDL ( 2015- 2019) 0 0 240 240 

                     Total 362 150 333,5 845,5 

Sursa: Strategia pentru Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale 2018 – 2023 

Misiunea strategică a Strategiei este reprezentată de asigurarea unui acces echitabil 
la medii de învățare sigure și flexibile, care facilitează inovarea în predare și 
învățare prin utilizarea unui model decizional transparent, bazat pe date concrete. 

Pilonii strategici abordați sunt prezentați mai jos: 

Tabelul 19: Pilonii strategici abordați în cadrul Strategiei pentru Îmbunătățirea Infrastructurii 
Educaționale 2018 – 2023 

Pilon strategic Obiective strategice Indicator de rezultat 

Pilonul 1  

Acces la 
serviciile 
educaționale 

Îmbunătățirea accesului la servicii 
educaționale în zonele insuficient 
deservite și în unitățile de învățământ 
supraaglomerate.  

 Creșterea capacității de școlarizare în 
învățământul antepreșcolar și preșcolar.  

Indicator 1: 

100.000 de persoane beneficiare 
de acces la servicii educaționale 
îmbunătățite până în 2023 
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Îmbunătățirea condițiilor de cazare și 
posibilităților de transport pentru elevi și 
studenți. 

Pilonul 2  

Calitate, condiții 
de siguranță și 
funcționare a 
spațiilor de 
învățare 

Dezvoltarea și actualizarea cadrului 
legislativ al infrastructurii școlare pentru 
asigurarea unui mediu propice pentru 
spațiile de învățare.  

Îmbunătățirea calității condițiilor de 
siguranță și de funcționare a spațiilor de 
învățare 

Indicator 2:  

Reducerea procentului unităților 
de învățământ/instituțiilor de 
învățământ superior care 
funcționează fără avize sau 
autorizații (indicele privind 
caracterul adecvat al utilităților)  

Indicator 3:  

Reducerea procentului unităților 
de învățământ/instituțiilor de 
învățământ superior vulnerabile 
la risc seismic mare 

Pilonul 3  

Calitatea și 
relevanța 
mediilor de 
învățare 

Asigurarea și dezvoltarea unor medii de 
învățare de calitate care să sprijine 
procesul de învățare.  

Îmbunătățirea calității și relevanței 
mediilor de învățare pentru stimularea 
dezvoltării competențelor solicitate pe 
piața forței de muncă sau fundamentale 
pentru succesul în viață și în societate 

Indicator 4:  

Reducerea procentului de unități 
de învățământ/instituțiilor de 
învățământ superior care nu 
dispun de facilități (biblioteci, 
laboratoare, săli de sport, 
ateliere de practică) 

Indicator 5:  

Creșterea calității și relevanței 
mediilor de învățare pentru 
20.000 de persoane până în 2023 

Sursa: Strategia pentru Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale 2018 – 2023 

După stabilirea conformității propunerilor cu principiile generale, se aplică un set 
de criterii pentru prioritizarea proiectelor eligibile de investiții în infrastructură. 
Aceste criterii au fost structurate pe patru dimensiuni și opt subdimensiuni 
strategice considerate cele mai importante pentru deciziile de prioritizare a 
investițiilor pentru modernizarea infrastructurii educaționale.  

Dimensiunile strategice și subdimensiunile luate în considerare în procesul de 
definire a criteriilor de prioritizare și indicatorilor aferenți acestora sunt prezentate 
în tabelul de mai jos: 

Tabelul 20: Dimensiuni strategice abordate în cadrul Strategiei pentru Îmbunătățirea 
Infrastructurii Educaționale 2018 – 2023 

Dimensiune strategică Subdimensiune 

Demografia   schimbările demografice 

Nevoile unităților de învățământ 

condițiile de predare și învățare  
riscul de PTȘ (părăsire timpurie a școlii) 
performanțele elevilor  
contextul socio-economic 
amplasarea 

Alternativele de transport alternativele de transport 
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Nevoile pieței forței de muncă corelarea cu piața forței de muncă 

Sursa: Strategia pentru Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale 2018 – 2023 

 
Strategia Europeană Pentru Tineret 2019 – 2027 a fost adoptată printr-o Rezoluție 
a Consiliului Uniunii Europene din 26 noiembrie 2018 și este în vigoare pentru 
perioada 2019 –2027.  

Documentul are în vedere trei direcții de acțiune: 

➢ încurajarea implicării și participării tinerilor în viața civică și democratică; 

➢ conectarea tinerilor la nivelul Uniunii Europene și dincolo de ea în vederea 
creșterii implicării voluntare, a încurajării mobilităților de învățare, 
solidarității și înțelegerii interculturale; 

➢ sprijinirea tinerilor prin calitatea, inovarea și recunoașterea lucrului de 
tineret. 

De altfel, sunt mai multe noutăți pe care Comisia Europeană le-a propus în noua 
Strategie, cum ar fi:  instituirea unui coordonator al UE pentru tineret în cadrul 
Comisiei Europene, monitorizarea cheltuielilor UE în domeniul tineretului; o 
legătură mai clară între implementarea politicii europene de tineret și activitățile 
relevante din cadrul programelor Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate.  

Politicile de tineret în România sunt ghidate de Programul de Guvernare și Strategia 
Națională de Tineret în domeniul politicii de tineret 2015-2020 elaborată de 
Ministerul Tineretului și Sportului. Prin Legea Tinerilor din 2006, în România sunt 
considerați tineri persoanele cu vârsta între 14 și 35 ani. Acest fapt este deosebit de 
important în contextul în care majoritatea granturilor și altor beneficii existente 
pentru tineri în Uniunea Europeană sunt valabile până la 35 ani.  

La nivel european, au fost stabilite 11 Obiective Europene de tineret: 

1. O Uniune Europeană (UE) mai conectată cu tinerii; 

2. Egalitate pentru toate genurile; 

3. Societăți incluzive; 

4. Informare și dialog constructiv; 

5. Sănătate mintală și bunăstare; 

6. Dezvoltarea tinerilor în mediul rural; 

7. Locuri de muncă de calitate pentru toți; 

8. Învățământ de calitate; 

9. Spații ale tinerilor și participare pentru toți; 

10. O Europă verde și durabilă; 

11. Organizații de/pentru tineret și programe europene. 
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Fondul Român de Dezvoltare Socială este un organism de interes public înființat 
de Guvernul României prin Legea nr. 129/1998 care a contribuit la administrarea de 
scheme de grant și programe cu finanțare internațională nerambursabilă adresate 
comunităților sărace și izolate, majoritatea din mediul rural, și a participat la 
implementarea efectivă a unor proiecte de interes național, sectorial și local. 

Domeniile principale pe care le vizează activitatea FRDS: 

➢ incluziune socială (cu accent pe comunitățile de romi) 

➢ dezvoltare socio-economică 

➢ egalitate de șanse 

➢ combaterea sărăciei 

➢ dezvoltare comunitară 

➢ educație 

În perioada 2013-2017, FRDS a administrat Programul RO10 Copii și tineri aflați în 
situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților 
naționale și pentru promovarea incluziunii sociale, finanțat prin Granturile SEE 
2009-2014. 

Începând cu 2018, FRDS este Operator de Program pentru Programul Dezvoltare 
locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, finanțat din Granturile 
SEE și Norvegiene 2014-2021. 

Având în vedere procentul ridicat al populației rome din Municipiul Blaj ( populația 
romă constituie a doua categorie etnică din Municipiul Blaj, reprezentând 
aproximativ 8% din total), programele derulate de FRDS pot reprezenta un punct de 
reper în ceea ce privește oportunitățile de finanțare. 

În continuare, vom prezenta în tabelul de mai jos Matricea surselor de finanțare 
prezentată în cadrul Analizei socioeconomică a Regiunii Centru, Planul de Dezvoltare a 
Regiunii Centru 2021-2027 (PDR CENTRU)  pentru perioada 2021-2027, pentru nevoile 
sociale: 

Tabelul 21: Matricea surselor de finanțare - Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2021-2027 

Prioritatea PDR 
2021-2027 

POR POTE PODD POT POCIDIF POS POEO POIDS PNS POAT PNRR 

Îmbunătățirea 
calității, 
eficacității și 
relevanței ofertei 
educaționale 
regionale, a 
serviciilor si 
accesului la 
educație la toate 
nivelurile 
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Sprijinirea 
măsurilor active 
de ocupare și 
modernizarea 
pieței muncii 

           

Dezvoltarea 
infrastructurii, 
creșterea 
accesului și 
îmbunătățirea 
serviciilor 
acordate 
persoanelor 
aparținând 
grupurilor 
vulnerabile 

           

Sursa: Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2021-2027 (PDR CENTRU) 
 
 

3.2. Plan de acțiune  
 

Planul de acțiune privind dezvoltarea sistemului social la nivelul Municipiului Blaj 
cuprinde 27 de fișe de proiecte, conform acțiunilor propuse anterior. 

Tabelul 22: Fișa proiect numărul 1 

Complex integrat de servicii pentru persoane vârstnice 

Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă este 
cazul 

UAT Municipiul Blaj 

Date de contact ale beneficiarului proiectului 

Serviciul de Asistență Socială Blaj 

Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 

asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 

☒Egalitate de șanse; 

☐Dezvoltare durabilă; 

☐Inovare și TIC; 

☒Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 
OS 2. Îmbunătățirea infrastructurii sociale 
prin crearea și/ sau dezvoltarea de noi servicii 
sociale integrate pentru grupurile vulnerabile 

Descrierea proiectului 
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Prezentare  

Construirea unui complex care să asigure 
îngrijirea persoanelor vârstnice, în cadrul căruia 
să se regăsească un centru de tip respiro, un 
centru de zi de asistență și servicii de 
recuperare 

Activități 

- construire centru tip respiro; 

- construire centru rezidențial; 

- construire centru de zi de asistență și 
servicii de recuperare; 

- dotarea complexului cu echipamente 
specifice; 

- angajare personal calificat 

- diversificarea serviciilor de recuperare 

Grupuri țintă 
persoanele cu vârsta peste 65 de ani cu 
domiciliu în Municipiul Blaj 

Rezultate estimate 

(indicatori, ținte) 

- un complex integrat de servicii pentru 
persoanele vârstnice construit; 

- echipament pentru asigurarea serviciilor 
medicale de tip respiro și de recuperare 
achiziționat; 

- pachete noi de servicii dedicate 
persoanelor vârstnice; 

- număr de personal calificat (pregătirea 
personalului existent și extinderea 
numărului); 

- creșterea numărului de persoane vârstnice 
integrate în programul de asistență socială  

Calendar orientativ 2026 

Gradul de maturitate al proiectului Idee de proiect 

Bugetul estimativ al proiectului 20.000.000 lei 

Surse de finanțare posibile identificate 
POR Centru 2021-2027 

POIDS 2021-2027 

Alte observații - 

Sursa: Autorul 

 

Tabelul 23: Fișa proiect numărul 2 

Complex integrat de servicii pentru persoanele cu dizabilități 

Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă este 
cazul 

UAT Municipiul Blaj 
DGASPC 

Date de contact ale beneficiarului proiectului 
Serviciul de Asistență Socială Blaj 
Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 
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asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 

☒Egalitate de șanse; 

☒Dezvoltare durabilă; 

☐Inovare și TIC; 

☒Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 
OS 2. Îmbunătățirea infrastructurii sociale prin 
crearea și/ sau dezvoltarea de noi servicii 
sociale integrate pentru grupurile vulnerabile 

Descrierea proiectului 

Prezentare  

Construirea unui centru pentru depistarea şi 
evaluarea complexă a copilului și adulților cu 
dizabilități, furnizare de servicii integrate sociale, 
de sănătate şi educaționale prietenoase şi 
accesibile pentru copiii cu dizabilități şi familiile 
acestora. 

Activități 

- construire clădire complex integrat de servicii; 

- dotare clădire cu echipamente specifice; 

- implementarea unor servicii de recuperare; 
- angajarea/ formarea de personal calificat; 

- implementarea de servicii de consiliere și 
îndrumare a persoanelor din grupul țintă și a 
părinților copiilor cu dizabilități; 

- realizarea de programe educative; 

- constituire programe de recuperare speciale 
pentru copii cu dizabilități; 

- servicii de integrare și dezvoltare; 

Grupuri țintă 
Persoanele adulte cu dizabilități; 
Copii cu dizabilități; 

Rezultate estimate 
(indicatori, ținte) 

- complex pentru persoane cu dizabilități 
construit; 

- echipament pentru asigurarea serviciilor 
medicale de recuperare achiziționat; 

- pachete noi de servicii dedicate persoanelor cu 
dizabilități; 

- număr de personal calificat (pregătirea 
personalului existent și extinderea numărului); 

- creșterea numărului de persoane cu dizabilități 
integrate în programul de asistență socială; 

- un serviciu educativ pentru copii cu 
dizabilități; 

- un serviciu de consiliere și îndrumare pentru 
beneficiari și familiile acestora 

Calendar orientativ 2026 

Gradul de maturitate al proiectului Idee de proiect 

Bugetul estimativ al proiectului 25.000.000 lei 

Surse de finanțare posibile identificate 
POR Centru 2021-2027 
POIDS 2021-2027 

Alte observații - 

Sursa: Autorul 
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Tabelul 24: Fișa proiect numărul 3 

Extinderea capacității serviciului de tip creșă în Municipiul Blaj 

Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă este 
cazul 

UAT Municipiul Blaj 
Furnizori privați 

Date de contact ale beneficiarului proiectului 
Serviciul de Asistență Socială Blaj 
Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 
asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 

☒Egalitate de șanse; 

☒Dezvoltare durabilă; 

☒Inovare și TIC; 

☐Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 
OS 2. Îmbunătățirea infrastructurii sociale 
prin crearea și/ sau dezvoltarea de noi servicii 
sociale integrate pentru grupurile vulnerabile 

Descrierea proiectului 

Prezentare  

Extinderea unui serviciu social de educație 
antepreșcolară, de tip creșă de la o capacitate 
de 80 de copii, serviciu funcțional într-o clădire 
extinsă și reabilitată prin POR 2014-2020 

Activități 

- extindere capacitate creșă; 

- implementarea unui serviciu de educație 
antepreșcolar; 

- o clădire amenajată și dotată în conformitate 
cu nevoile sociale și educative ale copiilor; 

- personal calificat instruit/ angajat; 

- creșterea ratei de cuprindere a 
antepreșcolarilor 

- crearea și consolidarea unei culturi a 
educației de la vârste fragede 

- crearea unei facilități de reinserție a 
părinților pe piața muncii,  

Grupuri țintă Copiii de vârstă 0-3 ani din Municipiul Blaj 

Rezultate estimate 
(indicatori, ținte) 

- serviciu de tip creșă funcțional la nivelul 
Municipiului Blaj; 

- creștere a numărului de copii beneficiari ai 
serviciilor de îngrijire și educație 
antepreșcolară 

Calendar orientativ 2022 

Gradul de maturitate al proiectului 
Contracte de finanțare semnate 
POR  2014-2020 
POCU 2014-2020 

Bugetul estimativ al proiectului 6.000.000 lei 

Surse de finanțare posibile identificate  

Alte observații  

Sursa: Autorul 
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Tabelul 25: Fișa proiect numărul 4 

Constituirea unui mecanism de intervenție pentru situații de criză și urgență socială prin 
colaborarea cu furnizorii privați de servicii 

Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă este 
cazul 

UAT Municipiul Blaj 
Furnizorii privați de servicii sociale 
DGASPC 

Date de contact ale beneficiarului proiectului 
Serviciul de Asistență Socială Blaj 
Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 
asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 

☒Egalitate de șanse; 

☒Dezvoltare durabilă; 

☒Inovare și TIC; 

☐Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 

OS 1. Îmbunătățirea accesului grupurilor 
vulnerabile la măsuri și acțiuni de protecție 
socială de tip prestații si servicii sociale de 
calitate  
OS 2. Îmbunătățirea infrastructurii sociale 
prin crearea și/ sau dezvoltarea de noi servicii 
sociale integrate pentru grupurile vulnerabile 
OS 3. Consolidarea rolului serviciului public de 
asistență socială în elaborarea și aplicarea 
politicilor sociale în domeniul protecției 
grupurilor vulnerabile precum și în 
monitorizare și evaluarea serviciilor sociale la 
nivel local 
OS 4. Îmbunătățirea colaborării dintre mediul 
public și privat în vederea creșterii calității 
servicii sociale in plan local 

Descrierea proiectului 

Prezentare  

Crearea unui mecanism de intervenție 
colaborativă (public-privat) în situațiile de 
urgență socială pentru acoperirea nevoilor de 
sprijin social, alimentar, sanitar, ale 
persoanelor extrem vulnerabile, pe durata 
crizelor sanitare sau în urma dezastrelor 
naturale. 

Activități 

- constituirea unui plan de acțiune pentru 
situații de urgență; 

- asigurarea unor facilități privind accesul la 
infrastructură- imobile și terenuri aparținând 
Primăriei 

- acordarea de asistență tehnică furnizorilor 
de servicii sociale pentru accesarea de 
finanțări vizând abilitarea sau integrarea 
socială a romilor 

- crearea unui stoc de alimente și materiale 
sanitare pentru situații de urgență. 

Grupuri țintă Persoanele aflate în situație de risc, persoane 

http://www.poca.ro/


 

 

 

  
            99 www.poca.ro 

vulnerabile 

Rezultate estimate 
(indicatori, ținte) 

- un mecanism de acțiune pentru situații de 
urgență constituit; 

- un stoc de alimente și materiale sanitare 
constituit 

Calendar orientativ 2025 

Gradul de maturitate al proiectului Idee de proiect 

Bugetul estimativ al proiectului 300.000 lei 

Surse de finanțare posibile identificate PNRR 

Alte observații  

Sursa: Autorul 

 

Tabelul 26: Fișa proiect numărul 5 

Extindere program de îngrijire și prevenție pentru persoanele vârstnice din Municipiul Blaj 

Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă este 
cazul 

UAT Municipiul Blaj 

Date de contact ale beneficiarului proiectului 
Serviciul de Asistență Socială Blaj 
Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 
asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 

☒Egalitate de șanse; 

☐Dezvoltare durabilă; 

☒Inovare și TIC; 

☒Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 

OS 1. Îmbunătățirea accesului grupurilor 
vulnerabile la măsuri și acțiuni de protecție 
socială de tip prestații si servicii sociale de 
calitate  
OS 2. Îmbunătățirea infrastructurii sociale prin 
crearea și/ sau dezvoltarea de noi servicii 
sociale integrate pentru grupurile vulnerabile 

Descrierea proiectului 

Prezentare  

Îngrijire la domiciliu, prevenție, tehnologie 
asistivă pentru persoanele vârstnice 
dependente, în vederea prevenirii 
instituționalizării și pentru o îmbătrânire activă. 
Îngrijire la domiciliu pentru persoane cu boli 
cronice și/sau terminale. 

Activități 

- constituirea unei echipe de îngrijire la 
domiciliu pentru persoanele vârstnice; 

- achiziționarea de echipamente specifice 
pentru tratarea persoanelor cu boli cronice 
sau terminale; 

- dotarea cu tehnologie asistivă; 

- monitorizarea și constituirea unui mecanism 
de intervenție rapidă în cazul apariției unor 
situații de urgență. 
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Grupuri țintă Persoanele vârstnice din Municipiul Blaj 

Rezultate estimate 
(indicatori, ținte) 

- extinderea serviciului de îngrijire la domiciliu 
pentru persoanele vârstnice pentru minim 20 
d seniori; 

- modernizarea și eficientizarea serviciului de 
îngrijire; 

- creștere a calității actului de îngrijire; 

- creșterea gradului de prevenire a 
instituționalizării persoanelor vârstnice 

Calendar orientativ 2024 

Gradul de maturitate al proiectului Idee de proiect 

Bugetul estimativ al proiectului 900.000 lei 

Surse de finanțare posibile identificate PNRR 

Alte observații  

Sursa: Autorul 

 

Tabelul 27: Fișa proiect numărul 6 

Stop discriminare 

Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă este 
cazul 

UAT Municipiul Blaj 

Date de contact ale beneficiarului proiectului 
Serviciul de Asistență Socială Blaj 
Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 
asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 

☒Egalitate de șanse; 

☐Dezvoltare durabilă; 

☒Inovare și TIC; 

☐Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 

OS 1. Îmbunătățirea accesului grupurilor 
vulnerabile la măsuri și acțiuni de protecție 
socială de tip prestații si servicii sociale de 
calitate  
OS 3. Consolidarea rolului serviciului public de 
asistență socială în elaborarea și aplicarea 
politicilor sociale în domeniul protecției 
grupurilor vulnerabile precum și în 
monitorizare și evaluarea serviciilor sociale la 
nivel local 
OS 4. Îmbunătățirea colaborării dintre mediul 
public și privat în vederea creșterii calității 
servicii sociale in plan local 

Descrierea proiectului 

Prezentare  

Elaborarea de parteneriate public-private care 
să ducă la o creștere a incluziunii populației 
rome și la combaterea discriminării întâmpinate 
de această categorie atât în mediul social cât și 
în cel economic 
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Activități 

- asigurarea unor facilități privind accesul la 
infrastructură - imobile și terenuri aparținând 
Primăriei puse la dispoziția furnizorilor de 
servicii sociale; 

- acordarea de asistență tehnică furnizorilor de 
servicii sociale pentru accesarea de finanțări 
vizând abilitarea sau integrarea socială a 
romilor sau a grupurilor vulnerabile; 

- depunerea de proiecte în parteneriat cu 
furnizorii de servicii sociale în vederea 
accesării de finanțări nerambursabile. 

Grupuri țintă Populația de etnie romă din Municipiul Blaj 

Rezultate estimate 
(indicatori, ținte) 

Elaborarea a cel puțin 2 proiecte de incluziune 
și/sau abilitare a populației rome, care să 
conducă la o creștere a ratei de integrare pe 
piața muncii cu cel puțin 20% a beneficiarilor 

Calendar orientativ 2023 

Gradul de maturitate al proiectului Idee de proiect 

Bugetul estimativ al proiectului 600.000 lei 

Surse de finanțare posibile identificate 
POEO 2021-2027 
Buget local 

Alte observații  

Sursa: Autorul 

 

Tabelul 28: Fișa proiect numărul 7 

Centru comunitar integrat pentru copii și tineri vulnerabili 

Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă este 
cazul 

UAT Municipiul Blaj 

Date de contact ale beneficiarului proiectului 
Serviciul de Asistență Socială Blaj 
Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 
asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 

☒Egalitate de șanse; 

☒Dezvoltare durabilă; 

☒Inovare și TIC; 

☐Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 
OS 2. Îmbunătățirea infrastructurii sociale 
prin crearea și/ sau dezvoltarea de noi servicii 
sociale integrate pentru grupurile vulnerabile 

Descrierea proiectului 

Prezentare  

Construirea unui centru pentru copii și tineret 
în cadrul căruia să se organizeze în mod 
constant activități socio-educative care să 
prevadă următoarele tipuri de activități: 

- activități socio-educative; 

- activități care să favorizeze dezvoltarea 
personală și creșterea incluziunii copiilor; 
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- activități sociale și de voluntariat 

- activități de dezvoltare de deprinderi de 
viață independentă; 

Activități 

- construire centru socio-educativ; 

- dotarea clădirii cu echipamente specifice; 

- angajare personal calificat 

- realizarea unui calendar de activități 
educative; 

- constituirea unor direcții tematice privind 
activitățile sociale;  

- crearea unor programe de atragere a 
tinerilor către voluntariat 

Grupuri țintă Tinerii și copii vulnerabili din Municipiul Blaj 

Rezultate estimate 
(indicatori, ținte) 

- un centru socio construit; 
- creșterea numărului tinerilor implicați în 

activități de voluntariat; 

- creștere a incluziunii sociale a copiilor 
marginalizați; 

Calendar orientativ 2026 

Gradul de maturitate al proiectului Idee de proiect 

Bugetul estimativ al proiectului 3.000.000 lei 

Surse de finanțare posibile identificate 
POR Centru 2021-2027 
Buget local 

Alte observații  

Sursa: Autorul 

 

Tabelul 29: Fișa proiect numărul 8 

Servicii suport pentru copiii cu părinți plecați în străinătate 

Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă este 
cazul 

UAT Municipiul Blaj 

Date de contact ale beneficiarului proiectului 
Serviciul de Asistență Socială Blaj 
Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 
asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 

☒Egalitate de șanse; 

☐Dezvoltare durabilă; 

☒Inovare și TIC; 

☐Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 

OS 3. Consolidarea rolului serviciului public de 
asistenta sociala in elaborarea si aplicarea 
politicile sociale in domeniul protecției 
grupurilor vulnerabile precum si in 
monitorizare și evaluare a serviciilor sociale la 
nivel local; 
OS 5. Creșterea gradului de incluziune a 
persoanelor marginalizate sau aflate în 
situație de risc, atât pe piața muncii, cât și pe 
plan social. 
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Descrierea proiectului 

Prezentare  
Dezvoltarea de măsuri specifice şi servicii de 
suport pentru copiii cu părinți plecați la muncă 
în străinătate   

Activități 

- constituirea unui grup țintă local; 

- instaurarea unor programe de consiliere și 
sprijin afectiv și psihologic pe termen lung 
pentru copii vizați; 

- organizarea de activități recreative și 
educative în vederea reducerii riscului de 
excluziune socială și marginalizare; 

- programe personalizate de consiliere în 
funcție de nevoile fiecărui copil în vederea 
gestionării problemelor de anxietate sau 
furie cauzate din cauza lipsei suportului 
parental 

Grupuri țintă 
Copii din Municipiul Blaj cu părinți plecați în 
străinătate 

Rezultate estimate 
(indicatori, ținte) 

- un serviciu de consiliere și îndrumare a 
copiilor cu părinții plecați în străinătate; 

- un calendar de activități constante 
recreative și educative pentru beneficiarii 
grupului țintă; 

- un serviciu permanent care să faciliteze 
integrarea socială a copiilor din această 
categorie. 

Calendar orientativ 2023 

Gradul de maturitate al proiectului Idee de proiect 

Bugetul estimativ al proiectului 1.000.000 

Surse de finanțare posibile identificate 

POEO 2021-2027 
POIDS 2021-2027 
PNRR 
Buget local 

Alte observații  

Sursa: Autorul 

 

Tabelul 30: Fișa proiect numărul 9 

Dezvoltarea serviciului de asistență comunitară 

Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă este 
cazul 

UAT Municipiul Blaj 

Date de contact ale beneficiarului proiectului 
Serviciul de Asistență Socială Blaj 
Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 
asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 
☒Egalitate de șanse; 

☒Dezvoltare durabilă; 
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☐Inovare și TIC; 

☒Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 

OS 3. Consolidarea rolului serviciului public de 
asistenta sociala in elaborarea si aplicarea 
politicile sociale in domeniul protecției 
grupurilor vulnerabile precum si in 
monitorizare și evaluare a serviciilor sociale la 
nivel local; 
OS 5. Creșterea gradului de incluziune a 
persoanelor marginalizate sau aflate în 
situație de risc, atât pe piața muncii, cât și pe 
plan social. 

Descrierea proiectului 

Prezentare  

Dezvoltarea unui serviciu de informare și suport 
psihologic și juridic al persoanelor aflate în 
situație de risc de către autoritățile publice 
locale 

Activități 

- formarea personalului în vederea consilierii și 
informării cetățenilor interesați; 

- dotarea cu echipamente și materiale 
specifice activităților de suport și informare; 

- constituirea unor măsuri de sprijin prin 
raportare la nevoile curente identificate 
pentru grupurile vulnerabile din Municipiul 
Blaj. 

Grupuri țintă 
Persoane de toate vârstele cu domiciliu în 
Municipiul Blaj 

Rezultate estimate 
(indicatori, ținte) 

- un serviciu de informare și consiliere 
constituit la nivelul Municipiului Blaj; 

- creștere a gradului de informare cu privire 
la beneficiile acordate în sistemul social și 
la situația proiectelor desfășurate în cadrul 
acestui sector în rândul tuturor locuitorilor 

Calendar orientativ 2022 

Gradul de maturitate al proiectului Idee de proiect 

Bugetul estimativ al proiectului 400.000 lei 

Surse de finanțare posibile identificate 
POR Centru 2021-2027 
POIDS 2021-2027 

Alte observații  

Sursa: Autorul 

 

Tabelul 31: Fișa proiect numărul 10 

Voluntari pentru cei în nevoie 

Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă este 
cazul 

UAT Municipiul Blaj 

Date de contact ale beneficiarului proiectului 
Serviciul de Asistență Socială Blaj 
Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 
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asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 

☒Egalitate de șanse; 

☐Dezvoltare durabilă; 

☐Inovare și TIC; 

☒Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 

OS 2. Îmbunătățirea infrastructurii sociale 
prin crearea și/ sau dezvoltarea de noi servicii 
sociale integrate pentru grupurile vulnerabile 
OS 3. Consolidarea rolului serviciului public de 
asistenta sociala in elaborarea si aplicarea 
politicile sociale in domeniul protecției 
grupurilor vulnerabile precum si in 
monitorizare și evaluare a serviciilor sociale la 
nivel local 
OS 4. Îmbunătățirea colaborării dintre mediul 
public și privat în vederea creșterii calității 
servicii sociale in plan local 

Descrierea proiectului 

Prezentare  
Înființarea unui centru de voluntariat pentru 
atragerea de noi voluntari în cadrul sistemului 
social din Municipiul Blaj 

Activități 

- organizarea de programe de formare și 
îmbunătățire a competențelor în sectorul 
asistenței sociale a voluntarilor; 

- asigurarea unui spațiu de organizare a 
acțiunilor de voluntariat; 

- achiziționarea și dotarea sațiului cu 
echipament specific; 

- organizarea de campanii periodice de 
atragere de noi voluntari în cadrul centrului 

Grupuri țintă Locuitorii Municipiului Blaj 

Rezultate estimate 
(indicatori, ținte) 

- un centru pentru voluntari înființat; 

- creșterea numărului de locuitori implicați 
în activități de voluntariat; 

- creșterea coeziunii sociale; 

- reducerea gradului de dificultate al 
sarcinilor personalului din sistemul social 
prin sprijinul oferit de voluntari. 

Calendar orientativ 2026 

Gradul de maturitate al proiectului Idee de proiect 

Bugetul estimativ al proiectului 400.000 lei 

Surse de finanțare posibile identificate 
POR Centru 2021-2027 
POIDS 2021-2027 

Alte observații  

Sursa: Autorul 

 

Tabelul 32: Fișa proiect numărul 11 

Recuperare prin înot 
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Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă este 
cazul 

UAT Municipiul Blaj 

Date de contact ale beneficiarului proiectului 
Serviciul de Asistență Socială Blaj 
Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 
asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 

☒Egalitate de șanse; 

☒Dezvoltare durabilă; 

☐Inovare și TIC; 

☐Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 
OS 2. Îmbunătățirea infrastructurii sociale 
prin crearea și/ sau dezvoltarea de noi servicii 
sociale integrate pentru grupurile vulnerabile 

Descrierea proiectului 

Prezentare  
Organizarea unor programe de recuperare prin 
înot a persoanelor cu dizabilități prin dotarea 
bazinului de înot cu echipamente specifice 

Activități 

- achiziționarea de echipamente specifice în 
vederea dotării unui bazin de înot pentru 
desfășurarea programelor de recuperare; 

- identificarea grupului de beneficiari; 

- formarea personalului. 

Grupuri țintă Adulți și copii cu dizabilități din Municipiul Blaj 

Rezultate estimate 
(indicatori, ținte) 

- un bazin de înot dotat pentru recuperarea 
persoanelor cu dizabilități; 

- creșterea numărului persoanelor cu 
dizabilități înscrise în programe de 
recuperare; 

- creșterea șansei de incluziune socială a 
persoanelor cu dizabilități 

Calendar orientativ 2026 

Gradul de maturitate al proiectului Idee de proiect 

Bugetul estimativ al proiectului 3.000.000 lei 

Surse de finanțare posibile identificate 
CNI 
POR Centru 2021-2027 
Buget local 

Alte observații  

Sursa: Autorul 

 

Tabelul 33: Fișa proiect numărul 12 

Măsuri de îmbătrânire activă pentru seniorii din Municipiul Blaj 

Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă este 
cazul 

UAT Municipiul Blaj 

Date de contact ale beneficiarului proiectului 
Serviciul de Asistență Socială Blaj 
Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 
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asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 

☒Egalitate de șanse; 

☐Dezvoltare durabilă; 

☐Inovare și TIC; 

☒Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 

OS 1. Îmbunătățirea accesului grupurilor 
vulnerabile la măsuri și acțiuni de protecție 
socială de tip prestații si servicii sociale de 
calitate  
OS 3. Consolidarea rolului serviciului public de 
asistență socială în elaborarea și aplicarea 
politicilor sociale în domeniul protecției 
grupurilor vulnerabile precum și în 
monitorizare și evaluarea serviciilor sociale la 
nivel local 
OS 5. Creșterea gradului de incluziune a 
persoanelor marginalizate sau aflate în 
situație de risc, atât pe piața muncii, cât și pe 
plan social. 

Descrierea proiectului 

Prezentare  

Integrarea unor măsuri de îmbătrânire activă 
pentru persoanele vârstnice din Municipiul Blaj 
și achiziționarea de echipamente specifice în 
vederea ușurării sarcinilor trasate 

Activități 

- conceperea unui plan de măsuri în vederea 
creșterii independenței seniorilor; 

- organizarea de activități de socializare; 

- organizarea de activități care să crească 
coeziunea intergenerațională de tipul seri 
culturale, festivități, activități educative; 

- constituirea de programe de reconversie 
profesională în vederea facilitării accesului 
persoanelor vârstnice pe piața muncii; 

- parteneriate cu mediul de afaceri local în 
vederea creări de locuri de muncă part-
time și full time pentru seniori 

Grupuri țintă Persoanele vârstnice din Municipiul Blaj 

Rezultate estimate 
(indicatori, ținte) 

- un set de măsuri de îmbătrânire activă 
adaptate la contextul local; 

- creșterea incluziunii sociale a persoanelor 
vârstnice; 

- facilitarea accesului pe piața muncii a 
seniorilor; 

- creșterea gradului de independență a 
persoanelor vârstnice 

Calendar orientativ 2024 

Gradul de maturitate al proiectului Idee de proiect 

Bugetul estimativ al proiectului 700.000 

Surse de finanțare posibile identificate 
POEO 2021-2027 
POIDS 2021-2027 
Buget local 
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Alte observații  

Sursa: Autorul 

 

Tabelul 34: Fișa proiect numărul 13 

Construirea de locuințe sociale 

Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă este 
cazul 

UAT Municipiul Blaj 

Date de contact ale beneficiarului proiectului 
Serviciul de Asistență Socială Blaj 
Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 
asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 

☒Egalitate de șanse; 

☒Dezvoltare durabilă; 

☐Inovare și TIC; 

☐Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 

OS 2. Îmbunătățirea infrastructurii sociale 
prin crearea și/ sau dezvoltarea de noi servicii 
sociale integrate pentru grupurile vulnerabile 
OS 5. Creșterea gradului de incluziune a 
persoanelor marginalizate sau aflate în 
situație de risc, atât pe piața muncii, cât și pe 
plan social 

Descrierea proiectului 

Prezentare  
Construirea de locuințe sociale pentru copiii 
proveniți din centre de plasament 

Activități 

- realizarea proiectului de locuințe; 
- identificarea terenului; 

- asigurarea infrastructurii utilităților; 

- alocarea locuințelor către beneficiari pe baza 
unei proceduri de selecție 

Grupuri țintă 
Tineri proveniți din centre de plasament din 
Municipiul Blaj 

Rezultate estimate 
(indicatori, ținte) 

- complex de locuințe sociale construit; 
- creșterea incluziunii sociale în rândul 

tinerilor proveniți din centre de plasament; 

- creșterea calității vieții pentru tinerii aflați 
în situație de risc 

Calendar orientativ 2026 

Gradul de maturitate al proiectului Idee de proiect 

Bugetul estimativ al proiectului 15.000.0000 

Surse de finanțare posibile identificate 
POIDS 2021-2027 
POR Centru 2021-2027 
Buget local 

Alte observații  

Sursa: Autorul 
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Tabelul 35: Fișa proiect numărul 14 

Integrarea tinerilor pe piața muncii 

Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă este 
cazul 

UAT Municipiul Blaj 

Date de contact ale beneficiarului proiectului 
Serviciul de Asistență Socială Blaj 
Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 
asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 

☒Egalitate de șanse; 

☐Dezvoltare durabilă; 

☒Inovare și TIC; 

☐Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 

OS 1. Îmbunătățirea accesului grupurilor 
vulnerabile la măsuri și acțiuni de protecție 
socială de tip prestații si servicii sociale de 
calitate  
OS 3. Consolidarea rolului serviciului public de 
asistență socială în elaborarea și aplicarea 
politicilor sociale în domeniul protecției 
grupurilor vulnerabile precum și în 
monitorizare și evaluarea serviciilor sociale la 
nivel local 
OS 5. Creșterea gradului de incluziune a 
persoanelor marginalizate sau aflate în 
situație de risc, atât pe piața muncii, cât și pe 
plan social. 

Descrierea proiectului 

Prezentare  
Constituirea unor programe de integrare pe 
piața muncii a tinerilor din centrele de 
plasament sau din medii defavorizate 

Activități 

- identificarea grupului țintă; 
- parteneriate cu mediul de afaceri local în 

vederea facilitării accesului pe piața muncii a 
tinerilor; 

- oferirea unor pachete de facilități fiscale 
pentru antreprenorii locali ce creează locuri 
de muncă pentru tinerii aflați în situații de 
risc; 

- cursuri de consiliere și orientare în carieră; 
- programe de formare profesională; 
- consiliere pentru înființarea de SES-uri 

Grupuri țintă 
Tinerii din Municipiul Blaj aflați în situație de 
risc 

Rezultate estimate 
(indicatori, ținte) 

- un program de integrare a tinerilor pe piața 
muncii în plan local; 

- creșterea ratei de incluziune pe piața muncii 
a tinerilor; 

- creșterea gradului de independență a 
tinerilor din grupurile vulnerabile; 
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- creșterea încrederii de sine și a incluziunii 
sociale a tinerilor din centrele de plasament 

Calendar orientativ 2022 

Gradul de maturitate al proiectului Idee de proiect 

Bugetul estimativ al proiectului 150.000 

Surse de finanțare posibile identificate POEO 2021-2027 

Alte observații  

Sursa: Autorul 

 

Tabelul 36: Fișa proiect numărul 15 

Sprijinirea dezvoltării economiei sociale 

Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă este 
cazul 

UAT Municipiul Blaj 
Mediu antreprenorial local 

Date de contact ale beneficiarului proiectului 
Serviciul de Asistență Socială Blaj 
Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 
asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 

☒Egalitate de șanse; 

☒Dezvoltare durabilă; 

☒Inovare și TIC; 

☐Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 

OS 4. Îmbunătățirea colaborării dintre mediul 
public și privat în vederea creșterii calității 
servicii sociale in plan local 
OS 5. Creșterea gradului de incluziune a 
persoanelor marginalizate sau aflate în 
situație de risc, atât pe piața muncii, cât și pe 
plan social. 

Descrierea proiectului 

Prezentare  
Constituirea sau valorificarea de programe de 
dezvoltare a sectorului economiei sociale prin 
parteneriate cu mediul antreprenorial local 

Activități 

- identificarea sectoarelor economice cu 
potențial de dezvoltare în sfera economiei 
sociale; 

- sprijinirea antreprenorilor locali în 
identificarea persoanelor vulnerabile ce se 
pot încadra în activități pe piața muncii; 

- crearea de structuri ale economiei sociale 

- suportul noilor SES-uri înființate prin crearea 
de competențe profesionale în rândul 
persoanelor vulnerabile prin programe de 
formare 

Grupuri țintă 
Persoane din grupuri vulnerabile din Municipiul 
Blaj 

Rezultate estimate 
(indicatori, ținte) 

- cel puțin 2 parteneriate cu mediul 
antreprenorial local în vederea dezvoltării 
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economiei sociale; 

- creșterea ratei de incluziune a persoanelor 
vulnerabile pe piața muncii. 

- Înființarea de structuri ale economiei sociale 
în condițiile legii 

Calendar orientativ 2024 

Gradul de maturitate al proiectului Idee de proiect 

Bugetul estimativ al proiectului 200.000 lei 

Surse de finanțare posibile identificate POEO 2021-2027 

Alte observații  

Sursa: Autorul 

 

Tabelul 37: Fișa proiect numărul 16 

Înființarea unui Centru maternal în Municipiul Blaj 

Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă este 
cazul 

UAT Municipiul Blaj 

Date de contact ale beneficiarului proiectului 
Serviciul de Asistență Socială Blaj 
Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 
asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 

☒Egalitate de șanse; 

☒Dezvoltare durabilă; 

☐Inovare și TIC; 

☐Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 
OS 2. Îmbunătățirea infrastructurii sociale 
prin crearea și/ sau dezvoltarea de noi servicii 
sociale integrate pentru grupurile vulnerabile 

Descrierea proiectului 

Prezentare  
Constituirea unui centru maternal la nivelul 
Municipiului Blaj 

Activități 

- construirea centrului: 

- achiziționarea de echipamente specifice; 

- formarea/ angajarea de personal calificat; 

- organizarea de programe de responsabilizare 
a părinților 

Grupuri țintă 

- mame cu copii nou-născuți, cu risc de 
abandon; 

- mame singure; 

- mame minore,  

- mame provenind din familii marginalizate, 
sărace 

Rezultate estimate 
(indicatori, ținte) 

- un centru maternal constituit; 

- o creștere a calității serviciilor sanitare 
pentru mamă și copil; 

- formarea, menținerea și întărirea legăturilor 
familiale 

Calendar orientativ 2025 
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Gradul de maturitate al proiectului Idee de proiect 

Bugetul estimativ al proiectului 12.000.000 

Surse de finanțare posibile identificate 
POIDS 2021-2027 
POR Centru 2021-2027 
Buget local 

Alte observații  

Sursa: Autorul 
 

Tabelul 38: Fișa proiect numărul 17 

Centru-pilot pentru consilierea copiilor și tinerilor cu probleme comportamentale 

Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă este 
cazul 

UAT Municipiul Blaj 

Date de contact ale beneficiarului proiectului 
Serviciul de Asistență Socială Blaj 
Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 
asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 

☒Egalitate de șanse; 

☒Dezvoltare durabilă; 

☒Inovare și TIC; 

☐Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 

OS 2. Îmbunătățirea infrastructurii sociale 
prin crearea și/ sau dezvoltarea de noi servicii 
sociale integrate pentru grupurile vulnerabile 
OS 3. Consolidarea rolului serviciului public de 
asistență socială în elaborarea și aplicarea 
politicilor sociale în domeniul protecției 
grupurilor vulnerabile precum și în 
monitorizare și evaluarea serviciilor sociale la 
nivel local 
OS 4. Îmbunătățirea colaborării dintre mediul 
public și privat în vederea creșterii calității 
servicii sociale in plan local 

Descrierea proiectului 

Prezentare  

Construirea unui centru care să furnizeze 
programe de consiliere a copiilor și 
adolescenților agresivi sau cu probleme 
comportamentale 

Activități 

- construirea unui centru sau identificarea unui 
spațiu prin parteneriat cu furnizorii privați de 
servicii în care să se desfășoare activitatea 
de consiliere; 

- achiziționarea de echipamente specifice; 

- formarea/ angajarea de personal calificat; 

- identificarea potențialilor beneficiari; 

- organizarea de programe de consiliere și de 
gestiune a emoțiilor; 

- ateliere de expresivitate și dezvoltare a 
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personalității; 

- ședințe de terapie psihologică 

Grupuri țintă 

Copii din Municipiul Blaj aflați deja în sistemul 
de protecție socială care manifestă tulburări 
comportamentale, agresivitate; 
Copii din casele de corecție; 
Tineri din Municipiul Blaj ce doresc să participe 
la activități de consiliere și gestionare a 
emoțiilor 

Rezultate estimate 
(indicatori, ținte) 

- centru înființat cu o capacitate de 15 locuri; 

- un program de consiliere organizat; 
- activități constante de creație și dezvoltare 

personală; 

- creșterea autocontrolului în rândul 
beneficiarilor; 

- dezvoltarea personalității copiilor și 
favorizarea incluziunii sociale. 

Calendar orientativ 2026 

Gradul de maturitate al proiectului Idee de proiect 

Bugetul estimativ al proiectului 6.000.000 lei 

Surse de finanțare posibile identificate 
POIDS 2021-2027 
POR Centru 2021-2027 
Buget local 

Alte observații  

Sursa: Autorul 
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Tabelul 39: Fișa proiect numărul 18 

Centru pentru copii cu ADHD și diverse afecțiuni 

Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă este 
cazul 

UAT Municipiul Blaj 

Date de contact ale beneficiarului proiectului 
Serviciul de Asistență Socială Blaj 
Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 
asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 

☒Egalitate de șanse; 

☒Dezvoltare durabilă; 

☒Inovare și TIC; 

☐Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 

OS 2. Îmbunătățirea infrastructurii sociale prin 
crearea și/ sau dezvoltarea de noi servicii 
sociale integrate pentru grupurile vulnerabile 
OS 3. Consolidarea rolului serviciului public de 
asistență socială în elaborarea și aplicarea 
politicilor sociale în domeniul protecției 
grupurilor vulnerabile precum și în monitorizare 
și evaluarea serviciilor sociale la nivel local 

Descrierea proiectului 

Prezentare  
Construirea unui centru pentru copii cu ADHD, 
spectru autist, sindrom Down 

Activități 

- construirea unui centru  

- achiziționarea de echipamente specifice; 

- formarea/ angajarea de personal calificat; 

- identificarea potențialilor beneficiari; 

- organizarea de programe de consiliere și 
terapie psihologică pentru beneficiari; 

- constituirea unui program de recuperare și 
integrare în societate 

Grupuri țintă 
Copii cu dizabilități, ADHD, sindrom Down sau alte 
tulburări din spectrul autist 

Rezultate estimate 
(indicatori, ținte) 

- un centru înființat cu o capacitate de minim 8 
locuri; 

- un program de consiliere și terapie organizat; 
- dezvoltarea personalității copiilor și favorizarea 

incluziunii sociale; 

- ameliorarea afecțiunilor prin programele de 
recuperare instituite 

Calendar orientativ 2026 

Gradul de maturitate al proiectului Idee de proiect 

Bugetul estimativ al proiectului 7.000.000 lei 

Surse de finanțare posibile identificate 
POIDS 2021-2027 
POR Centru 2021-2027 
Buget local 

Alte observații  

Sursa: Autorul 
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Tabelul 40: Fișa proiect numărul 19 

Program de prevenire a separării copilului de familie 

Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă este 
cazul 

UAT Municipiul Blaj 
DGASPC Blaj 
Furnizorii privați de servicii 

Date de contact ale beneficiarului proiectului 
Serviciul de Asistență Socială Blaj 
Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 
asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 

☒Egalitate de șanse; 

☐Dezvoltare durabilă; 

☐Inovare și TIC; 

☐Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 

OS 2. Îmbunătățirea infrastructurii sociale 
prin crearea și/ sau dezvoltarea de noi servicii 
sociale integrate pentru grupurile vulnerabile 
OS 3. Consolidarea rolului serviciului public de 
asistență socială în elaborarea și aplicarea 
politicilor sociale în domeniul protecției 
grupurilor vulnerabile precum și în 
monitorizare și evaluarea serviciilor sociale la 
nivel local 
OS 4. Îmbunătățirea colaborării dintre mediul 
public și privat în vederea creșterii calității 
servicii sociale in plan local 

Descrierea proiectului 

Prezentare  
Organizarea unui program prin parteneriat 
public-privat pentru prevenirea separării 
copilului de familie 

Activități 

- constituirea unui calendar de activități; 

- ședințe de consiliere cu părinții; 

- consiliere și îndrumare pentru copii; 

- organizarea de cursuri de igienă, sănătate și 
îngrijire a copilului 

Grupuri țintă 
Familii dezorganizate, aflate în risc de sărăcie; 
Părinți cu nivel de educație redus. 

Rezultate estimate 
(indicatori, ținte) 

- un program de prevenire constituit care să se 
adreseze pentru cel puțin 10 familii 
dezorganizate, aflate în risc de sărăcie 

Calendar orientativ 2023 

Gradul de maturitate al proiectului Idee de proiect 

Bugetul estimativ al proiectului 500.000 lei 

Surse de finanțare posibile identificate 
POIDS 2021-2027 
POR Centru 2021-2027 
Buget local 

Alte observații  

Sursa: Autorul 
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Tabelul 41: Fișa proiect numărul 20 

Creșterea gradului de informare a populației 

Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă este 
cazul 

UAT Municipiul Blaj 
Furnizori privați de servicii sociale 

Date de contact ale beneficiarului proiectului 
Serviciul de Asistență Socială Blaj 
Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 
asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 

☒Egalitate de șanse; 

☐Dezvoltare durabilă; 

☐Inovare și TIC; 

☐Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 

OS 3. Consolidarea rolului serviciului public de 
asistență socială în elaborarea și aplicarea 
politicilor sociale în domeniul protecției 
grupurilor vulnerabile precum și în 
monitorizare și evaluarea serviciilor sociale la 
nivel local; 
OS 4. Îmbunătățirea colaborării dintre mediul 
public și privat în vederea creșterii calității 
servicii sociale in plan local 

Descrierea proiectului 

Prezentare  

Creșterea gradului de informare a populației și 
a beneficiarilor actuali cu privire la planurile de 
extindere a serviciilor sociale și asupra situației 
curente prin organizarea periodică de campanii 
de informare 

Activități 

- organizarea de campanii periodice de 
informare din poartă în poartă prin 
distribuirea de pliante; 

- conceperea de panouri și afișe pentru 
postarea în fața instituțiilor sociale și a 
furnizorilor privați de servicii; 

- organizarea unor sesiuni periodice de 
informare a actorilor sociali cu privire la 
stadiul proiectelor implementate și a 
viitoarelor direcții de acțiune 

Grupuri țintă Populația Municipiului Blaj 

Rezultate estimate 
(indicatori, ținte) 

- creșterea gradului de informare a populației 
și, implicit, a beneficiarilor de servicii 
sociale 

Calendar orientativ din 2022 

Gradul de maturitate al proiectului Idee de proiect 

Bugetul estimativ al proiectului 100.000 lei 

Surse de finanțare posibile identificate 
POR Centru 2021-2027 
Buget local 

Alte observații  

Sursa: Autorul 
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Tabelul 42: Fișa proiect numărul 21 

Asistență de tip telemedicină pentru grupurile vulnerabile 

Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă 
este cazul 

UAT Municipiul Blaj 

Date de contact ale beneficiarului 
proiectului 

Serviciul de Asistență Socială Blaj 
Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 
asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 

☒Egalitate de șanse; 

☒Dezvoltare durabilă; 

☒Inovare și TIC; 

☐Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 

OS 2. Îmbunătățirea infrastructurii sociale 
prin crearea și/ sau dezvoltarea de noi 
servicii sociale integrate pentru grupurile 
vulnerabile 

Descrierea proiectului 

Prezentare  
Înființarea unui serviciu de asistență de tip 
telemedicină 

Activități 
- constituirea unui serviciu cu personal 

calificat; 
- dotarea cu echipamente speciale; 

Grupuri țintă - populație largă 

Rezultate estimate 
(indicatori, ținte) 

- un serviciu de telemedicină constituit 
cu o capacitate de a monitoriza 6 
persoane concomitent; 

- furnizarea de informații cu privire la 
starea de sănătate a beneficiarilor; 

Calendar orientativ din 2022 

Gradul de maturitate al proiectului Idee de proiect 

Bugetul estimativ al proiectului 2.500.000 lei 

Surse de finanțare posibile identificate 
POR Centru 2021-2027 
Buget local 

Alte observații  

Sursa: Autorul 

 

Tabelul 43: Fișa proiect numărul 22 

Facilitare comunitară - Activități care promovează capacitatea de organizare la nivel local 

Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă este 
cazul 

UAT Municipiul Blaj 

Date de contact ale beneficiarului proiectului Serviciul de Asistență Socială Blaj 
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Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 
asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 

☒Egalitate de șanse; 

☒Dezvoltare durabilă; 

☒Inovare și TIC; 

☒Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 

OS 1. Îmbunătățirea accesului grupurilor 
vulnerabile la măsuri și acțiuni de protecție 
socială de tip prestații si servicii sociale de 
calitate  
OS 2. Îmbunătățirea infrastructurii sociale 
prin crearea și/ sau dezvoltarea de noi servicii 
sociale integrate pentru grupurile vulnerabile 
OS 3. Consolidarea rolului serviciului public de 
asistență socială în elaborarea și aplicarea 
politicilor sociale în domeniul protecției 
grupurilor vulnerabile precum și în 
monitorizare și evaluarea serviciilor sociale la 
nivel local 
OS 5. Creșterea gradului de incluziune a 
persoanelor marginalizate sau aflate în 
situație de risc, atât pe piața muncii, cât și pe 
plan social. 

Descrierea proiectului 

Prezentare  

Activități care promovează capacitatea de 
organizare la nivel local respectiv, măsuri 
capacitatea oamenilor de a lucra împreună, de 
a se organiza și de a mobiliza resurse pentru a 
rezolva probleme de interes comun 

Activități 

- mobilizarea grupurilor de inițiativă 
comunitară; 

- dezvoltarea de planuri de acțiune locală 
pentru implementarea soluțiilor identificate; 

- acțiuni/ proiecte de mică amploare pe 
termen scurt, vizând rezolvarea problemelor 
comunității  în  domeniile  incluziunii  sociale,  
identificate  ca  parte  a  procesului  de  
facilitare comunitară. 

Grupuri țintă 
Toate categoriile de persoane aflate în risc de 
excluziune socială sau cu grad de dependență 
crescut 

Rezultate estimate 
(indicatori, ținte) 

- educație pentru cetățenie democratică și 
educație pentru drepturile omului, furnizată 
folosind diferite instrumente de educație 
nonformală; 

- implementarea unor programe de educație; 

- capacitatea de a oferi servicii mai multor 
categorii de persoane aflate în nevoie; 

- creșterea gradului de incluziune socială 

Calendar orientativ 2022 

Gradul de maturitate al proiectului Idee de proiect 
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Bugetul estimativ al proiectului 250.000 lei 

Surse de finanțare posibile identificate 

Buget local 
FRDS 
POIDS 2021-2027 
POEO 2021-2027 

Alte observații  

Sursa: Autorul 

 

Tabelul 44: Fișa proiect numărul 23 

Utilizarea de energie verde în cadrul unităților sociale publice sau private din Municipiul Blaj 

Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă este 
cazul 

UAT Municipiul Blaj 

Date de contact ale beneficiarului proiectului 
Serviciul de Asistență Socială Blaj 
Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 
asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 

☐Egalitate de șanse; 

☒Dezvoltare durabilă; 

☒Inovare și TIC; 

☐Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 
OS 2. Îmbunătățirea infrastructurii sociale 
prin crearea și/ sau dezvoltarea de noi servicii 
sociale integrate pentru grupurile vulnerabile 

Descrierea proiectului 

Prezentare  
Monitorizarea consumului de energie electrică și 
termică, colectarea selectivă a deșeurilor și 
eficientizarea energetică a clădirilor 

Activități 

- achiziționarea de echipamente de izolare și 
producere de energie electrică verde; 

- implementarea unor mecanisme de colectare 
selectivă și reciclare a deșeurilor; 

- efectuarea de lucrări de eficientizare 
energetică 

Grupuri țintă 
Autoritățile publice locale și proprietarii 
clădirilor în care sunt prestate servicii sociale 

Rezultate estimate 
(indicatori, ținte) 

Cel puțin o clădire a serviciilor sociale publice 
în care se vor implementa măsurile de 
eficientizare energetică 

Calendar orientativ 2025 

Gradul de maturitate al proiectului Idee de proiect 

Bugetul estimativ al proiectului 5.000.000 lei 

Surse de finanțare posibile identificate PNRR 

Alte observații  

Sursa: Autorul 
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Tabelul 45: Fișa proiect numărul 24 

Digitalizarea serviciilor, inclusiv crearea unei baze de date unitară la nivelul beneficiarilor de 
prestații si servicii sociale din Municipiul Blaj 

Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă este 
cazul 

UAT Municipiul Blaj 

Date de contact ale beneficiarului proiectului 
Serviciul de Asistență Socială Blaj 
Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 
asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 

☒Egalitate de șanse; 

☐Dezvoltare durabilă; 

☒Inovare și TIC; 

☐Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 

OS 1: Îmbunătățirea accesului grupurilor 
vulnerabile la măsuri și acțiuni de protecție 
socială de tip prestații și servicii sociale de 
calitate. 

Descrierea proiectului 

Prezentare  

Crearea unei baze de date complexe, care să 
asigure informații în timp real despre 
beneficiarii prestațiilor sociale doar pe baza 
CNP/ altor date de identificare personală, fără 
a mai fi necesară o procedură birocratică și 
serviciul de îndosariere. 

Activități 

- crearea infrastructurii necesare pentru 
crearea unei baze de date; 

- crearea bazei de date; 

- actualizarea bazei de date; 
- implementarea unor servicii de publicitate; 

- angajare personal calificat 

Grupuri țintă 
Toate persoanele cu domiciliu în Municipiul Blaj 
care ar putea beneficia de prestații sociale 

Rezultate estimate 
(indicatori, ținte) 

- o bază de date pentru toate persoanele 
beneficiare ale prestațiilor sociale; 

- pachete noi de servicii dedicate persoanelor 
din grupurile-țintă; 

- număr de personal calificat (pregătirea 
personalului existent și extinderea 
numărului); 

- creșterea numărului de persoane integrate în 
programul de asistență socială  

Calendar orientativ 2025 

Gradul de maturitate al proiectului Idee de proiect 

Bugetul estimativ al proiectului 200.000 lei 

Surse de finanțare posibile identificate 
POR Centru 2021-2027 
POIDS 2021-2027 

Alte observații  

Sursa: Autorul 
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Tabelul 46: Fișa proiect numărul 25 

Încurajarea antreprenoriatului social prin promovarea conceptului la nivelul Municipiului Blaj 

Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă este cazul UAT Municipiul Blaj 

Date de contact ale beneficiarului proiectului 
Serviciul de Asistență Socială Blaj 
Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 
asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 

☐Egalitate de șanse; 

☒Dezvoltare durabilă; 

☒Inovare și TIC; 

☐Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 

OS4- Îmbunătățirea colaborării dintre mediul 
public și privat în vederea creșterii calității 
serviciilor sociale în plan local 

Descrierea proiectului 

Prezentare  

Antreprenoriatul social presupune inițierea unui 
proiect de afaceri într-o zonă ce necesită inovația, 
având drept obiectiv asigurarea unor nevoi ale unui 
grup de persoane care este, de cele mai multe ori, 
aflat într-o situație de risc sau defavorizat social. 
Dat fiind caracterul preponderent umanitar și 
filantropic, inițierea unui proiect în acest domeniu 
nu are drept scop principal obținerea unui profit 
financiar, ci se caută producerea de schimbări 
sociale care să servească în scop ultim nu doar 
grupului țintă, ci și societății ca întreg.  

Activități 

- promovarea antreprenoriatului social; 

- realizarea unor sesiuni de informare cu privire 
la posibilitățile de afaceri bazate pe creativitate 
și inovație, ca puncte între afacerile comerciale 
și munca socială 

Grupuri țintă 
Antreprenorii având domiciliul în Municipiul Blaj 
care ar putea iniția idei de antreprenoriat social 

Rezultate estimate 
(indicatori, ținte) 

- informarea a cel puțin 1500 de antreprenori din 
domeniul social; 

- creșterea numărului de programe de 
antreprenoriat social integrate în programul de 
asistență socială  

Calendar orientativ 2024 

Gradul de maturitate al proiectului Idee de proiect 

Bugetul estimativ al proiectului 1.000.000 lei 

Surse de finanțare posibile identificate 
POR Centru 2021-2027 
POEO 2021-2027 

Alte observații 

Promovarea antreprenoriatului social a 
devenit una dintre prioritățile strategice atât 
la nivel național, cât și european. 

Sursa: Autorul 
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Tabelul 47: Fișa proiect numărul 26 

Înființarea și acreditarea Direcției de Asistență Socială 

Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă este 
cazul 

UAT Municipiul Blaj 

Date de contact ale beneficiarului proiectului 
Serviciul de Asistență Socială Blaj 
Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 
asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 

☒Egalitate de șanse; 

☒Dezvoltare durabilă; 

☒Inovare și TIC; 

☐Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 

OS 1. Îmbunătățirea accesului grupurilor 
vulnerabile la măsuri și acțiuni de protecție socială 
de tip prestații si servicii sociale de calitate  

OS 2. Îmbunătățirea infrastructurii sociale 
prin crearea și/ sau dezvoltarea de noi servicii 
sociale integrate pentru grupurile vulnerabile 

OS 3. Consolidarea rolului serviciului public de 
asistență socială în elaborarea și aplicarea 
politicilor sociale în domeniul protecției 
grupurilor vulnerabile precum și în 
monitorizare și evaluarea serviciilor sociale la 
nivel local 

OS 5. Creșterea gradului de incluziune a 
persoanelor marginalizate sau aflate în 
situație de risc, atât pe piața muncii, cât și pe 
plan social. 

Descrierea proiectului 

Prezentare  
Înființarea și acreditarea Direcției de Asistență 
Socială din cadrul Primăriei Municipiului Blaj 

Activități 

- inițierea procedurii de acreditare; 

- dezvoltarea capacității manageriale pentru 
furnizarea noilor servicii; 

- asigurarea de personal calificat; 

- achiziționarea materialelor necesare pentru 
dezvoltarea de noi servicii și efectuarea 
sarcinilor administrative 

Grupuri țintă 
Toate categoriile de persoane aflate în risc de 
excluziune socială sau cu grad de dependență 
crescut 

Rezultate estimate 
(indicatori, ținte) 

- un serviciu de asistență socială acreditat la 
nivelul primăriei; 

- capacitatea de a oferi servicii mai multor 
categorii de persoane aflate în nevoie; 

- creșterea gradului de incluziune socială 
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Calendar orientativ 2022 

Gradul de maturitate al proiectului Idee de proiect 

Bugetul estimativ al proiectului 50.000,00 lei 

Surse de finanțare posibile identificate Buget local 

Alte observații  

Sursa: Autorul 
 

Tabelul 48: Fișa proiect numărul 27 

Parteneriat cu întreprinderi sociale de inserție  

Date de identificare a proiectului 

Localizare spațială a proiectului Municipiul Blaj, Județul Alba 

Beneficiarul proiectului/ Parteneri, dacă este cazul UAT Municipiul Blaj 

Date de contact ale beneficiarului proiectului 
Serviciul de Asistență Socială Blaj 
Strada Câmpul Libertății, nr. 1A 
asistentasociala@primariablaj.ro 

Gradul de corelare a proiectului 

Corelarea cu obiective orizontale 

☒Egalitate de șanse; 

☒Dezvoltare durabilă; 

☒Inovare și TIC; 

☐Îmbătrânire activă 

Corelarea cu obiectivele strategiei 

OS 3. Consolidarea rolului serviciului public de 
asistență socială în elaborarea și aplicarea 
politicilor sociale în domeniul protecției 
grupurilor vulnerabile precum și în monitorizare 
și evaluarea serviciilor sociale la nivel local 
OS 5. Creșterea gradului de incluziune a 
persoanelor marginalizate sau aflate în situație 
de risc, atât pe piața muncii, cât și pe plan social. 

Descrierea proiectului 

Prezentare  
Stabilirea a cel puțin un acord de parteneriat cu 
o  întreprindere socială de inserție 

Activități 

- dezvoltarea capacității manageriale pentru 
dezvoltarea acordului de parteneriat; 

- asigurarea de personal calificat; 

- sprijin, în promovarea serviciilor prestate de 
către întreprinderea socială de inserție ori, 
precum şi în identificarea unor beneficiari  

Grupuri țintă Tineri cu risc de marginalizare socială 

Rezultate estimate 
(indicatori, ținte) 

- număr de parteneriate cu întreprinderile sociale 
de inserție 

Calendar orientativ 2023 

Gradul de maturitate al proiectului Idee de proiect 

Bugetul estimativ al proiectului 50.000 lei 

Surse de finanțare posibile identificate 
Buget local 
POEO 2021-2027  

Alte observații  

Sursa: Autorul 

*** Mențiune: valorile bugetate sunt orientative. 
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3.3. Indicatori de impact și de rezultat  

 

Subcapitolul prezent va reda indicatorii de impact ai proiectelor propuse în planul 
de acțiune și indicatorii de rezultat aferenți. 

 

3.3.1. Indicatori de impact 

 

Consecințele implementării proiectelor prezentate în planul de acțiune anterior sunt 
următoarele: 

➢ creștere treptată a incluziunii persoanelor aflate în situație de risc și a 
persoanelor de etnie romă pe fondul programelor de incluziune socială și a 
parteneriatelor public-private; 

➢ creșterea capacității serviciilor sociale actuale prin modernizarea centrelor, 
achiziționarea de aparatură modernă și construirea de noi sedii pentru 
serviciile sociale; 

➢ extinderea serviciilor sociale din Municipiul Blaj prin constituirea de noi 
programe de sprijin pentru persoanele aflate în situație de risc, de tipul 
centre de recuperare, programe de integrare pe piața muncii. 

Până în anul 2027, în cadrul sistemului pentru servicii sociale din Municipiul Blaj sunt 
urmăriți următorii indicatori de impact: 

1. creșterea calității vieții beneficiarilor de servicii sociale în urma extinderii și 
modernizării serviciilor sociale, urmărindu-se până în anul 2027 modernizarea 
completă a întregului sistem regăsit la nivelul Municipiului Blaj; 

2. creșterea numărului de beneficiari ai serviciilor, sistemul serviciilor sociale 
din Municipiul Blaj urmând a fi capabil până în anul 2027 să-și crească 
capacitatea existentă cu cel puțin 25%; 

3. furnizarea unor noi tipuri de servicii sociale, în urma implementării acțiunilor 
propuse, în Municipiul Blaj putându-se înființa servicii de recuperare a 
persoanelor cu dizabilități; 

4. eliminarea discriminării în cazul grupurilor aflate în situație de risc, 
implementarea proiectelor din această zonă urmând a crește rata de 
integrare pe piața muncii cu cel puțin 20% a persoanelor marginalizate; 

5. îmbunătățirea colaborării dintre mediul public și  privat în zona serviciilor 
sociale, până în anul 2027 estimându-se a se crea cel puțin cinci noi proiecte, 
pe lângă cele deja existente. 

Referitor la corelarea contribuției la obiectivele orizontale cu  indicatorii de impact, 
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menționăm următoarele obiective/ teme orizontale: 

➢ dezvoltare durabilă 

➢ egalitatea de șanse 

➢ inovare și TIC 

➢ îmbătrânire activă  

În centrul politicilor externe ale Uniunii Europene se află politica de dezvoltare 
durabilă. Aceasta are ca obiective eradicarea sărăciei, sprijinirea creșterii durabile, 
apărarea drepturilor omului și a democrației, promovarea egalității de gen și abordarea 
provocărilor climatice și de mediu. UE acționează la nivel mondial și este cel mai mare 
finanțator al dezvoltării din lume. Cooperarea cu statele membre ale UE și alinierea la 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite (ONU) sunt 
esențiale pentru livrarea eficientă a ajutorului. 

Uniunea Europeană sprijină țările în curs de dezvoltare promovând dezvoltarea 
durabilă. Obiectivul pe termen lung este eradicarea sărăciei, un obiectiv central al 
politicii externe a UE încă de la instituirea Fondului european de dezvoltare (FED) în 
cadrul Tratatului de la Roma din 1957. 

Dezvoltarea durabilă reprezintă dezvoltarea care corespunde necesităților prezentului, 
fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile 
necesități.52 

Măsurile prevăzute a fi implementate în cadrul acestui Studiu au o contribuție 
semnificativă la dezvoltarea durabilă, începând cu obiectele privind creșterea 
competitivității în serviciile sociale şi dezvoltarea cooperării dintre mediul public și 
privat, creșterea valorii adăugate a activităților sociale, trecând la dezvoltarea 
infrastructurii suport pentru dezvoltarea echilibrată şi ajungând la valorificare 
resurselor umane şi dezvoltarea durabilă. 

Totodată, referitor la egalitatea de șanse, Articolul 21 din Carta drepturilor 
fundamentale  interzice discriminarea pe orice motiv: sex, rasă, culoare, origine etnică 
sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de 
altă natură, apartenența la o minoritate națională, naștere, dizabilități, vârstă sau 
orientare sexuală. 

Interzicerea discriminării  și protecția drepturilor fundamentale constituie elemente 
importante ale ordinii juridice a Uniunii. Cu toate acestea, discriminarea împotriva 
anumitor grupuri există încă în UE. 

Strategia privind egalitatea de gen pe perioada 2020-2025 prezintă acțiuni-cheie pentru 
următorii 5 ani și angajamentul Comisiei de a integra perspectiva egalității în toate 
domeniile de politică ale UE. 

Obiectivele Strategiei constau în: 

 
52 Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, document disponibil online 

la adresa http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67634, consultat la 08.03.2021 
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➢ eliminarea violenței și a stereotipurilor; 

➢ prosperitate într-o economie bazată pe egalitatea de gen; 

➢ posturi de conducere ocupate atât de femei, cât și de bărbați, în toate 
sectoarele societății; 

➢ integrarea dimensiunii de gen și o perspectivă intersecțională în politicile UE 

➢ finanțarea acțiunilor destinate realizării de progrese în domeniul egalității de 
gen în UE; 

➢ abordarea egalității de gen și a emancipării femeilor în întreaga lume. 

Studiul vizează competitivitatea prin sprijinirea dezvoltării afacerilor, dezvoltarea 
infrastructurii moderne de afaceri şi a serviciilor, investiții pentru îmbunătățirea 
productivității, promovarea inovării, răspunzând astfel cerinței europene privind 
crearea de locuri de muncă şi incluziune socială, asigurând în acest sens reducerea 
discriminării atât în favoarea femeilor dar şi a altor categorii vulnerabile: persoane 
cu handicap, tineri, minorități, vârstnici 

Conceptul de îmbătrânire activă reprezintă acel proces prin care persoanele 
vârstnice sunt încurajate să rămână în câmpul muncii și să împărtășească din 
experiența lor celorlalte generații. Totodată, presupune încurajarea seniorilor 
societății de a se implica voluntar în diverse activități culturale, comunitare și 
economice ce contribuie la dezvoltarea societății în care trăiesc. Îmbătrânirea nu 
presupune retragerea individului din societate, ci a juca un rol activ prin a duce o 
viață sănătoasă, independentă și împlinită. 

Trecerea la o societate informațională şi la o economie bazată pe cunoaștere, prin 
utilizarea tehnologiilor digitale şi a internetului, contribuie la maximizarea 
beneficiilor pentru societate, creșterea productivității şi competitivității şi a 
locurilor de muncă. Politica UE în acest domeniu are în vedere mai multe aspecte: 
telecomunicațiile, dezvoltarea tehnologiei informației şi comunicațiilor, 
competitivitatea industriei, dezvoltarea rețelelor de transport, energie şi 
telecomunicații. Utilizarea instrumentelor informatice este deosebit de importantă 
pentru promovarea politicilor din domeniul social, motiv pentru care, în cadrul 
Studiului s-a prevăzut realizarea unor baze de date privind beneficiarii prestațiilor 
sociale.  
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3.3.2. Indicatori de rezultat 

În strânsă legătură cu indicatorii de impact, în tabelul de mai jos vor fi redați indicatorii de rezultat pentru proiectele 
descrise în cadrul planului de acțiune. 

Tabelul 49: Indicatori de rezultat pentru proiectele descrise în cadrul planului de acțiune 

Nr. 
crt. 

Nume proiect Resurse necesare 
Indicatori de 
rezultat și  

monitorizare 
U.M. 

Valoare de 
referință 2021 

Termene Sursă de finanțare 

1.  
Complex integrat de 
servicii pentru 
persoane vârstnice 

➢ financiare; 

➢ materiale; 

➢ umane; 

➢ informaționale. 

1 complex 
integrat pentru 
seniori construit 

buc. 0 

2026  

POR Centru 2021-
2027 

POIDS 2021-2027 

Capacitatea 
centrului 

nr. locuri 0 

Numărul de 
servicii oferite 

nr. servicii 0 

2.  

Complex integrat de 
servicii pentru 
persoanele cu 
dizabilități 

➢ financiare; 

➢ materiale; 

➢ umane; 

➢ informaționale. 

Un complex 
integrat pentru 
seniori construit 

buc. 0 

2026 

POR Centru 2021-
2027 

POIDS 2021-2027 

Capacitatea 
centrului 

nr. locuri 0 

Numărul de 
servicii oferite 

nr. servicii 0 

3.  Extinderea ➢ financiare; 1 creșă construită  buc. 0 2022 POR Centru 2021-
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Nr. 
crt. 

Nume proiect Resurse necesare 
Indicatori de 
rezultat și  

monitorizare 
U.M. 

Valoare de 
referință 2021 

Termene Sursă de finanțare 

capacității 
serviciului de tip  
creșă în Municipiul 
Blaj 

➢ materiale; 

➢ umane; 

➢ informaționale. 

Capacitatea 
creșei 

nr. locuri 0 

2027 

PNRR 

4.  

Constituirea unui 
mecanism de 
intervenție pentru 
situații de criză și 
urgență socială prin 
colaborarea cu 
furnizorii privați de 
servicii 

➢ financiare; 

➢ materiale; 

➢ umane; 

➢ informaționale. 

1 centru de zi 
pentru persoane 
vârstnice 
construit; 

buc. 0 

2025 

POR Centru 2021-
2027 

POIDS 2021-2027 
Capacitatea 
centrului 

nr. locuri 0 

Numărul de 
servicii oferite 

nr. servicii 0 

5.  

Extindere program 
de îngrijire și 
prevenție pentru 
persoanele vârstnice 
din Municipiul Blaj 

➢ financiare; 

➢ materiale; 

➢ umane; 

➢ informaționale. 

Numărul de 
persoane 
încadrate în 
servicii de 
îngrijire la 
domiciliu 

nr. persoane 0 2024 PNRR 

6.  Stop discriminare 

➢ financiare; 

➢ materiale; 

➢ umane; 

➢ informaționale. 

Numărul de 
proiecte 
desfășurate în 
parteneriat 

nr. proiecte 0 
din 2023 
(2027) 

POEO 2021-2027 

Buget local 
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Nr. 
crt. 

Nume proiect Resurse necesare 
Indicatori de 
rezultat și  

monitorizare 
U.M. 

Valoare de 
referință 2021 

Termene Sursă de finanțare 

Numărul de 
beneficiari de 
etnie romă 

nr. persoane 0 

7.  
Centru comunitar 
integrat pentru copii 
și tineri vulnerabili 

➢ financiare; 

➢ materiale; 

➢ umane; 

➢ informaționale. 

1 centru socio-
cultural construit 

buc. 0 

2026 

POR Centru 2021-
2027 

Buget local 

 
Capacitatea 
centrului 

nr. locuri 0 

8.  

Servicii suport 
pentru copiii cu 
părinții plecați în 
străinătate 

➢ financiare; 

➢ materiale; 

➢ umane; 

➢ informaționale. 

Numărul de 
proiecte/servicii 
elaborate 

nr. 
proiecte/servicii 

0 

2023 

POEO 2021-2027 

POIDS 2021-2027 

PNRR 

Buget local 

Numărul de copii 
care au beneficiat 
de sprijin 

nr. persoane 0 

9.  
Dezvoltarea 
serviciului de 
asistență comunitară 

➢ financiare; 

➢ materiale; 

➢ umane; 

➢ informaționale. 

1 serviciu de 
asistență 
comunitară 
constituit 

buc. 0 

2022 

POR Centru 2021-
2027 

POIDS 2021-2027 
Numărul de 
beneficiari 
deserviți 

Nr. persoane 0 
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Nr. 
crt. 

Nume proiect Resurse necesare 
Indicatori de 
rezultat și  

monitorizare 
U.M. 

Valoare de 
referință 2021 

Termene Sursă de finanțare 

10.  
Voluntari pentru cei 
în nevoie 

➢ financiare; 

➢ materiale; 

➢ umane; 

➢ informaționale. 

1 centru de 
voluntariat 
înființat 

buc. 0 

2026 

POR Centru 2021-
2027 

POIDS 2021-2027 Numărul 
voluntarilor 

nr. persoane 0 

11.  Recuperare prin înot 

➢ financiare; 

➢ materiale; 

➢ umane; 

➢ informaționale. 

1 bazin de înot 
construit 

buc. 0 

2026 

CNI 

POR Centru 2021-
2027 

Buget local 

 

Numărul de 
programe de 
recuperare 
desfășurate 

nr. programe 0 

Numărul 
persoanelor cu 
dizabilități care 
beneficiază de 
servicii 

nr. persoane 0 

12.  

Măsuri de 
îmbătrânire activă 
pentru seniorii din 
Municipiul Blaj 

➢ financiare; 

➢ materiale; 

➢ umane; 

➢ informaționale. 

Numărul de 
măsuri constituite 
pentru creșterea 
gradului de 
independență a 
seniorilor 

nr. măsuri 0 2024 

POEO 2021-2027 

POIDS 2021-2027 

Buget local 

http://www.poca.ro/
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Nr. 
crt. 

Nume proiect Resurse necesare 
Indicatori de 
rezultat și  

monitorizare 
U.M. 

Valoare de 
referință 2021 

Termene Sursă de finanțare 

Numărul de 
participanți la 
proiecte 

nr. persoane 0 

13.  
Construirea de 
locuințe sociale 

➢ financiare; 

➢ materiale; 

➢ umane; 

➢ informaționale. 

Numărul de 
locuințe sociale 
construite 

buc. 0 2026 

POIDS 2021-2027 

POR Centru 2021-
2027 

Buget local 

14.  
Integrarea tinerilor 
pe piața muncii 

➢ financiare; 

➢ materiale; 

➢ umane; 

➢ informaționale. 

Numărul de 
programe de 
integrate 
constituite 

nr. programe 0 

2022 

 

 

 

 

 

POEO 2021-2027 

 

 

 

 

Numărul tinerilor 
care au participat 
la programe 

 nr. persoane 0 

Numărul tinerilor 
care au reușit să-
și găsească un loc 
de muncă 

nr. persoane 0 

15.  Sprijinirea 
dezvoltării 

➢ financiare; 

➢ materiale; 
Numărul de 
parteneriate 

nr. parteneriate 0 2024 POEO 2021-2027 

http://www.poca.ro/
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Nr. 
crt. 

Nume proiect Resurse necesare 
Indicatori de 
rezultat și  

monitorizare 
U.M. 

Valoare de 
referință 2021 

Termene Sursă de finanțare 

economiei sociale ➢ umane; 

➢ informaționale. 

întreprinse cu 
mediul 
antreprenorial 
local 

 

16.  
Înființarea unui 
centru maternal în 
Municipiul Blaj 

➢ financiare; 

➢ materiale; 

➢ umane; 

➢ informaționale. 

1 centru construit  buc. 0 

2025 

POIDS 2021-2027 

POR Centru 2021-
2027 

Buget local 

Capacitatea 
centrului 

nr. locuri 0 

17.  

Centru-pilot pentru 
consilierea copiilor și 
tinerilor cu 
probleme 
comportamentale 

➢ financiare; 

➢ materiale; 

➢ umane; 

➢ informaționale. 

1 centru pilot 
construit 

buc. 0 

2026 

POIDS 2021-2027 

POR Centru 2021-
2027 

Buget local 

Numărul de 
servicii oferite 

nr. servicii 0 

Numărul de 
beneficiari 
d0eserviți 

nr. persoane 0 

18.  
Centru pentru copii 
cu ADHD și cu 
diverse afecțiuni 

➢ financiare; 

➢ materiale; 

➢ umane; 

➢ informaționale. 

1 centru pilot 
construit 

buc. 0 

2026 

POIDS 2021-2027 

POR Centru 2021-
2027 

Buget local 

Numărul de 
servicii oferite 

nr. servicii 0 

Numărul de nr. persoane 0 

http://www.poca.ro/
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Nr. 
crt. 

Nume proiect Resurse necesare 
Indicatori de 
rezultat și  

monitorizare 
U.M. 

Valoare de 
referință 2021 

Termene Sursă de finanțare 

beneficiari 
deserviți 

19.  
Program pentru 
prevenirea separării 
copilului de familie 

➢ financiare; 

➢ materiale; 

➢ umane; 

➢ informaționale. 

1 centru pilot 
construit 

buc. 0 

2023 

POIDS 2021-2027 

POR Centru 2021-
2027 

Buget local 

Numărul de 
servicii oferite 

nr. servicii 0 

Numărul de 
beneficiari 
deserviți 

nr. persoane 0 

20.  
Creșterea gradului de 
informare a 
populației 

➢ financiare; 

➢ materiale; 

➢ umane; 

➢ informaționale. 

Numărul de 
campanii 
desfășurate 

nr. campanii 0 

anual din 
2022 

POR Centru 2021-
2027 

Buget local 
Numărul de 
locuitori informați 

nr. persoane 0 

21.  
Asistență de tip 
telemedicină 

➢ financiare; 

➢ materiale; 

➢ umane; 

➢ informaționale. 

1 serviciu de 
telemedicină 
înființat 

buc. 0 

2022 

POR Centru 2021-
2027 

Buget local Numărul de 
cazuri anuale 
monitorizate 

nr. persoane 0 

http://www.poca.ro/
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Nr. 
crt. 

Nume proiect Resurse necesare 
Indicatori de 
rezultat și  

monitorizare 
U.M. 

Valoare de 
referință 2021 

Termene Sursă de finanțare 

22.  

Facilitare 
comunitară – 
Activități care 
promovează 
capacitatea de 
organizare la nivel 
local 

➢ financiare; 

➢ materiale; 

➢ umane; 

➢ informaționale 

Numărul de 
activități 
desfășurate 

nr. servicii incluse 0 

2022 

POR Centru 2021-
2027 

Buget local Numărul de 
facilități  noi 
oferite  

nr. servicii incluse 0 

23.  

Utilizarea de energie 
verde în cadrul 
unităților sociale 
publice sau private 
din Municipiul Blaj 

➢ financiare; 

➢ materiale; 

➢ umane; 

➢ informaționale 

Numărul clădirilor 
eficientizate 
energetic 

nr. clădiri 0 

2025 PNRR 

Numărul 
echipamentelor 
achiziționate 

buc. 0 

24.  

Digitalizarea 
serviciilor, inclusiv 
crearea unei baze de 
date unitară la 
nivelul beneficiarilor 
de prestații si 
servicii sociale din 
Municipiul Blaj 

➢ financiare; 

➢ materiale; 

➢ umane; 

➢ informaționale 

Numărul de 
beneficiari incluși 
în baza de date 

 Nr. persoane 0 2025 PNRR 

25.  
Încurajarea 
antreprenoriatului 
social prin 

➢ financiare; 

➢ materiale; 

➢ umane; 

Numărul de 
antreprenori în 
rândul cărora este 

Nr. antreprenori 0 2024 POEO 

http://www.poca.ro/
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Nr. 
crt. 

Nume proiect Resurse necesare 
Indicatori de 
rezultat și  

monitorizare 
U.M. 

Valoare de 
referință 2021 

Termene Sursă de finanțare 

promovarea 
conceptului la 
nivelul Municipiului 
Blaj 

➢ informaționale promovat 
antreprenoriatul 
social 

Numărul de 
proiecte de 
antreprenoriat 
social lansate în 
urma informărilor 

Nr. proiecte 0 

26.  
Înființarea și 
acreditarea Direcției 
de Asistență Socială 

➢ financiare; 

➢ materiale; 

➢ umane; 

informaționale 

Acreditarea 
serviciului de 
asistență socială 
de la nivelul 
Municipiului Blaj 

Nr. servicii 0 2022 Buget local 

27.  
Parteneriat cu 
întreprinderi sociale 
de inserție 

➢ financiare; 

➢ materiale; 

➢ umane; 

➢ informaționale 

Acord de 
parteneriat cu 
întreprinderi 
sociale de inserție 

Nr. parteneriate 0 2023 
Buget local 

POEO 2021-2027 

Sursa: Autorul 

 

http://www.poca.ro/
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3.4.  Recomandări privind mecanismul de implementare, 
monitorizare, evaluare și comunicare a măsurilor propuse 

 

Pe baza analizei socio-economie efectuată în capitolele anterioare și a informațiilor 
preluate în urma interviurilor și chestionarelor aplicate, în capitolul curent vor fi 
formulate recomandări privind implementarea și monitorizarea măsurilor propuse în 
cadrul planului de acțiune. 

Succesul strategiei nu depinde exclusiv de relevanța acțiunilor planificate pentru 
dezvoltarea sistemului social și de implementarea efectivă a acestora, ci și de 
capacitatea de monitorizare și evaluare a rezultatelor obținute, astfel încât, dacă este 
cazul, să fie posibilă ajustarea strategiei în conformitate cu noile nevoi emergente ale 
teritoriului, în vederea armonizării previziunilor de dezvoltare cu potențialul evolutiv 
existent.  

În acest context, monitorizarea și evaluarea strategiei presupun definirea unor 
instrumente clare, utilizate conform metodologiei planificate, care urmăresc 
analizarea indicatorilor vizați în acest scop, pentru a verifica dacă activitățile au fost 
corect și eficient planificate, dacă fondurile sunt utilizate și cheltuite corect pentru 
atingerea obiectivelor propuse și dacă indicatorii de rezultat evoluează în direcția 
propusă, iar efectele acțiunilor întreprinse sunt cele scontate.  

Un prim element propus în vederea implementării eficiente a proiectelor și aplicării 
unui sistem de monitorizare obiectiv îl constituie implementarea unui plan de 
colaborare între autoritățile locale și furnizorii privați de servicii sociale. 

Planul de colaborare constă în constituirea unui comitet de consultare ce va avea drept 
membri principali autoritățile locale și furnizorii privați de servicii sociale din Municipiul 
Blaj. În cadrul acestui grup, în vederea oferirii unei perspective multidimensionale, se 
pot alătura reprezentanți ai mediului antreprenorial local sau beneficiari ai serviciilor 
sociale. Grupul are un rol consultativ în vederea sprijinirii autorităților locale pentru 
implementarea eficientă a măsurilor de dezvoltare a sectorului social.  

Pentru ca eficiența să fie una ridicată grupul de lucru trebuie să fie organizat periodic, 
stabilindu-se de comun acord un număr minim de ședințe anuale de dezbateri.  

Utilizarea unei aplicații software dedicate monitorizării și evaluării proiectelor. 
Utilizarea unor instrumente computerizate care să faciliteze procesele de planificare, 
monitorizare şi evaluare a proiectelor, permițând managerilor de proiect să beneficieze 
de avantajele tehnologiei informației şi comunicațiilor în desfășurarea proceselor 
specifice managementului proiectelor.  

Pe lângă acestea se pot remarca o serie de măsuri standard de monitorizare ce pot fi 
utilizate și în procesul de implementare a proiectelor din sistemul social local. 
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Activitățile de audit intern constituie o măsură eficientă de monitorizare ce poate fi 
adoptată în cadrul implementării proiectelor la nivelul Municipiului Blaj cu scopul de a 
corecta sau preveni apariția unor neconformități prin raportare la specificațiile 
proiectului implementat și dinamica constantă a sistemului social. 

Un ultim element este dat de rapoartele de progres, acestea constituind cele mai 
agreate instrumente de monitorizare a proiectelor finanțate din fondurile structurale 
ale Uniunii Europene. Fiind singurele instrumente de monitorizare solicitate invariabil 
beneficiarilor de finanțare, indiferent de sursa de finanțare accesată, rapoartele de 
progres constituie un element vital în procesul de monitorizare și implementare a 
proiectelor în domeniul social la nivelul Municipiului Blaj. 

O prezentare a mecanismelor utilizate în monitorizarea proiectelor în funcție de 
avantaje și limitări este redată în tabelul de mai jos. 

Tabelul 50: Mecanisme de monitorizare și evaluare a proiectelor 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
mecanismului 

Aplicabilitate Avantaje Limite 

1. 
Comitet de 
consultare 

toate 
categoriile de 

măsuri și 
proiecte 

• creșterea colaborării între 
mediul public și furnizorii 
privați de servicii; 

• identificarea rapidă a 
problemelor sistemului social 
local; 

• eficientizarea serviciilor și 
posibilitatea creări și 
implementării rapide a unor 
măsuri în cazuri de urgență.  

• grad de subiectivitate 
ridicat; 

• necesitatea corelării 
cu mecanisme de 
verificare analitice; 

• poate genera tensiuni 
între furnizorii privați 
și autoritățile publice 

2. 

Aplicațiile 
software 
destinate 

managementului 
proiectelor 

toate 
categoriile         
de proiecte                         

• asigură funcționalități 
multiple de monitorizare, 
raportare şi evaluare; 

• asigură reprezentarea grafică 
a proiectului, calcularea 
gradului de încărcare, 
alocarea sarcinilor pe 
responsabili, etc.; 

• permite efectuarea 
analizelor de senzitivitate la 
nivelul proiectului. 

• implică prelucrarea 
unui volum foarte 
mare de informații, 
pentru o monitorizare 
completă a 
proiectului; 

• implică existența 
unui personal instruit, 
capabil să utilizeze 
toate 
funcționalitățile 
aplicației; 

• poate implica costuri 
ridicate pentru 
licențierea 
produsului; 

• nu permite 
structurarea 
descriptivă a 
proiectului şi 
introducerea unor 
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variabile aleatorii 
care pot influența 
desfășurarea 
activităților. 

3. Audit Intern 
toate 

categoriile         
de proiecte                         

• permite accesul direct şi 
rapid la orice informații 
relaționate cu proiectul; 

• favorizează identificarea 
potențialelor probleme din 
fază incipientă şi permite 
identificarea de soluții 
preventive pentru apariția 
acestora. 

• nu oferă rezultate 
concludente datorită 
subiectivismului 
ridicat al 
rezultatelor; 

• nu prezintă 
credibilitate pentru 
stakeholderii externi. 

4. 
Rapoarte de 

progres 

toate 
categoriile         
de proiecte                         

• permite monitorizarea 
progresului proiectului cu 
regularitate, atât de către 
echipa de proiect, cât şi de 
către stakeholderii externi ai 
acestuia; 

• facilitează identificarea 
problemelor apărute în 
procesul de implementare; 

• asigură planificarea 
secvențială a activităților 
proiectului; 

• furnizează o imagine concisă 
asupra parametrilor 
cantitativi ai proiectului. 

• accentuează 
birocratizarea 
excesivă a fluxurilor 
de lucru; 

• grevează o parte 
semnificativă din 
bugetul de timp 
aferent membrilor 
echipei de proiect; 

• nu reflectă cu 
fidelitate progresul 
proiectului, datorită 
raportării 
preponderente a 
evoluției indicatorilor 
de rezultat în 
detrimentul raportării 
termenelor asumate 
şi resursele utilizate 
pentru atingerea 
indicatorilor. 

Sursa: Autorul 

 

Responsabilități ale unității/serviciului de monitorizare și implementare a 
proiectelor în sistemul social în cadrul Municipiului Blaj 

Rolul Primăriei Municipiului Blaj pe perioada 2021‐2027 este acela de a evalua modul 
în care intervențiile prioritare se desfășoară (din punct de vedere normativ, calitate, 
timp, financiar) și de evaluare a modului în care indicatorii de rezultat menționați în 
planul de acțiune contribuie la atingerea obiectivelor specifice.  

Primăria este responsabilă pentru monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare 
pe perioada 2021‐2027, în scopul evaluării încadrării în timp, a calității și eficienței 
activităților realizate în vederea formulării și implementării proiectelor. Aceasta 
realizează un raport semestrial privind: 
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• stadiul și modul de realizare a obiectivelor strategiei; 

• progresul activităților legate de formularea și implementarea strategiei de la 
momentul aprobării strategiei; 

• gradul de satisfacere a nevoilor beneficiarilor săi; 

• utilizarea eficientă a resurselor disponibile; 

• încadrarea în cadrul normativ dat. 

Responsabilități în relație cu furnizorii privați și beneficiari 

Primăria organizează întâlniri pentru a prezenta și explica beneficiarilor locali și 
furnizorilor conținutul proiectelor. 

 Aceasta dezvoltă și consolidează rețeaua proiectelor sistemului social din Municipiul 
Blaj prin instruirea personalului implicat din cadrul instituțiilor publice implicate în 
acest sistem. 

Oferă servicii helpdesk pentru furnizorii serviciilor sociale (informații privind 
documentele necesare, proceduri de achiziții publice, criterii de selecție, sfaturi 
practice, etc.). 

 

Indicatori de rezultat 

Indicatorii de rezultat menționați în planul de acțiune sunt variabile care oferă 
informații cu privire la aspecte specifice ale rezultatelor așteptate în momentul 
formulării strategiei. 

Fiecare din indicatori, raportați la rezultate, facilitează înțelegerea problemei și nevoia 
de a interveni prin politici ulterioare, în cazul în care planul de monitorizare afișează 
abateri în implementare. 

Planul de acțiune redat anterior conține (1). Indicatori de rezultat ce se referă la 
atingerea obiectivului specific (modificarea vizată prin strategie să fie obținută în 
județ) și (2). Indicatori de realizare (output) ce se referă la operațiunile finanțate. 

Elementele de ghidare privind monitorizarea și implementarea urmează să fie descrise 
în ghidul Comisiei Europene pentru Perioada de programare 2021‐2027, GHID de 
monitorizare și evaluare, Fondul de Dezvoltare și Coeziune, Fondul European Regional, 
Concepte și Recomandări. 
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Concluzii 

 

Studiul Privind Analiza Nevoilor Sociale la Nivelul Municipiului Blaj și Strategia Privind 
Serviciile Sociale constituie un prim pas efectuat de către autoritățile locale în 
materializarea unor direcții de dezvoltare durabilă a sectorului serviciilor sociale din 
Municipiul Blaj. Secțiunea de față cuprinde principalele aspecte concluzive ca urmare 
a datelor culese și redate în capitolele anterioare. 

În acest context, ca urmare a cercetării efectuate, pot fi evidențiate următoarele 
concluzii privind situația actuală înregistrată la nivelul municipiului din punct de vedere 
social: 

➢ lipsa unor servicii de recuperare destinate persoanelor cu dizabilități la nivelul 
Municipiul Blaj, din informațiile preluate în urma aplicării chestionarelor și 
interviurilor reieșind nevoia a crea un centru pentru aceste servicii destinat atât 
adulților cât și copiilor cu dizabilități; 

➢ necesitatea implementării unor măsuri de îmbătrânire activă. Dat fiind 
trendul de îmbătrânire a populației și capacitatea limitată de satisfacere a 
nevoilor seniorilor coroborată cu costurile ridicate, este necesară implementarea 
în mecanismul social local a unor măsuri de îmbătrânire activă menite să crească 
independența și incluziunea socială a persoanelor vârstnice; 

➢ o bună pregătire a personalului din sistemul social regăsit în Municipiul Blaj, 
acest lucru fiind evidențiat prin participarea anuală a furnizorilor privați la 
cursuri de îmbunătățire a competențelor profesionale și prin gradul ridicat de 
satisfacție indicat de respondenții chestionarelor referitor la competențele 
personalului din sistemul social. Aspectul poate fi, însă, valorificat mult mai bine 
prin dezvoltarea sistemului social existent. A fost reliefată nevoia de extindere 
a capacității centrelor și de creare de noi servicii sociale. Totodată, furnizorii 
privați au indicat necesitatea acordării unui sprijin din partea autorităților în 
achiziționarea de instrumente de lucru noi; 

➢ un grad ridicat de mulțumire și cunoaștere a sistemului social venit din partea 
beneficiarilor, din datele culese în urma aplicării chestionarului reieșind că 
aproximativ 60% dintre respondenții consideră că serviciile actuale funcționează în 
mod optim, acordând ajutoare suficiente. Totodată, aproximativ 65% dintre aceștia 
au mărturisit că sunt informați cu primire la mecanismul necesar pentru accesarea 
sistemului de servicii sociale și beneficierea de servicii pentru diverse nevoi; 

➢ dorința furnizorilor privați de servicii sociale de a se produce o îmbunătățire în 
colaborarea mediului public cu cel privat, furnizorii indicând necesitatea 
constituirii mai multor proiecte de dezvoltare a infrastructurii serviciilor sociale 
prin parteneriate și crearea unui mecanism de atragere a mai multor actori din 
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mediul antreprenorial local și județean. 

Recomandări cu privire la îmbunătățirea sistemului de asistență socială din Municipiul 
Blaj implică formularea principalelor direcții de acțiune ce trebuie abordate în vederea 
creșterii calității serviciilor și prezentarea unor modele de bune practici ce pot fi 
adoptate în plan local pentru satisfacerea nevoilor persoanelor vulnerabile. Principalele 
direcții de acțiune implică următoarele măsuri: 

➢ creșterea cooperări între sistemul public și furnizorii privați de servicii sociale 
prin elaborarea de noi servicii sociale care să răspundă nevoilor aflate în continuă 
schimbare a beneficiarilor și prin constituirea unui mecanism de finanțare și 
sprijin a furnizorilor privați ce acționează în plan local; 

➢ dezvoltarea de programe de integrare a persoanelor vulnerabile în mediul 
social și economic local care să aibă în vedere toate categoriile de persoane 
aflate în situație de risc;  

➢ dezvoltarea sistemului de voluntariat prin crearea unui centru de voluntariat 
local pentru sectorul asistenței sociale și prin programe de conștientizare a 
populației privind importanța acestor practici atât pentru persoanele vulnerabile 
cât și pentru comunitate în sine; 

➢ extinderea și modernizarea serviciilor actuale. 

Al doilea aspect implică prezentarea unor modele de bune practici regăsite în cadrul 
sistemelor sociale din alte localități sau din cadrul sistemului unui furnizor privat. 
Modelele au fost alese pornind de la informațiile și nevoile reliefate în urma 
interviurilor cu furnizorii de servicii sociale. Modelele au fost selectate dintr-o listă a 
furnizorilor de servicii sociale alcătuită de Guvernul României privind furnizorii cu cele 
mai eficiente sau inovative sisteme. 

Un prim model îl constituie Asociația „Centrul Daniel” din Bacău ce are în derulare un 
centru de recuperare neuromotorie pentru copiii și tinerii cu dizabilități. Întrucât la 
nivelul  Municipiului Blaj au fost semnalate carențe în ceea ce privește programele de 
recuperare a persoanelor cu dizabilități, acțiunea întreprinsă de furnizorul menționat 
mai sus  constituie un model ușor de urmat cu o eficiență maximă, dotările centrului 
incluzând o sală de kinetoterapie, două cabinete pentru terapia psiho-pedagogică, o 
cameră senzorială, o terasă de terapii în aer liber, o sală destinată activităților de 
socializare și terapiilor de grup și o sală de așteptare pentru părinți. Acțiunile 
desfășurate de asociație s-au dovedit a avea un succes ridicat în rândul copiilor cu 
dizabilități, modelul putând fi astfel adoptat de autoritățile din Municipiul Blaj și 
extins, ca și structură și formă de dotare și pentru persoanele adulte. Un alt punct 
ce a dus la diferențierea asociației de alți furnizori ce oferă acest serviciu constă în 
proiectele de educație și incluziune socială desfășurate pentru copii, asociația urmărind 
să desfășoare programe educaționale de tip învățământ special pentru copiii cu 
dizabilități care nu sunt cuprinși în nici o formă de învățământ. La nivelul Municipiului 
Blaj, proiectul de acest tip poate fi modelat astfel încât sa ofere programe suport 
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educative și pentru copiii cu dizabilități care sunt deja înscriși la o școală specială 
pentru integrarea mai ușoară în societate a acestora53. 

Un alt model este constituit de acțiunile Fundației World Vision în sfera economică, 
menite să crească independența familiilor și bunăstarea copiilor. Având un total de 
peste 21.000 de copii din 98 de comune din România, fundația a încercat în plan 
economic sprijinirea familiilor prin oferirea unor instrumente de bază în ceea ce 
privește începerea unei mici afaceri sau asigurarea unui trai independent. Astfel, 
fundația furnizează surse de hrană, stupi, animale, solarii pentru familii și servicii de 
consultanță în vederea dezvoltării gospodăriei și accesării de fonduri europene. Pentru 
Municipiul Blaj modelul poate fi transpus și utilizat în parteneriat cu AJOFM Blaj în 
vederea susținerii șomerilor prin organizarea de cursuri de formare pentru diverse 
meserii și, ulterior, sprijinirea beneficiarilor pentru achiziționarea de echipamente 
pentru desfășurarea activității54. 

Un alt exemplu vizează copiii din familii monoparentale sau cu părinții plecați la 
muncă în străinătate. Asociația Alternative sociale desfășoară o serie de programe de 
consiliere și îndrumare pentru copiii proveniți din familii dezorganizate sau cu risc 
de separare. Dată fiind migrația forței de muncă din Municipiul Blaj, în urma 
interviurilor s-a constatat necesitatea implementării unor servicii pentru copiii cu 
părinți plecați la muncă în străinătate, alături de copiii ce provin din familii 
dezorganizate. Asociația dată drept model a desfășurat programe precum „Furia este 
doar o emoție! Exprim-o într-un mod sănătos” în care atât copiii, dar și părinții au 
participat la cursuri și ședințe de consiliere în vedere gestionării emoțiilor și întăririi 
relației părinte-copil. S-a urmărit, de asemenea, oferirea de sprijin copiilor pentru 
prevenirea stărilor anxioase sau depresive55. 

Concluzionând, strategia și studiul elaborate la nivelul Municipiului Blaj urmăresc 
asigurarea unei dezvoltări pe termen lung a serviciilor sociale vizând ca, prin 
proiectele propuse, autoritățile locale să poată crea o rețea de servicii de care să 
beneficieze toate persoanele aflate în situație de risc din localitate. 

  

 
 
 

  

 
53 Guvernul României. 2018. Listă de 100 d servicii sociale desemnate câștigătoare în cadrul concursului de bune 

practici, disponibil la adresa http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Anunturi/2018/5343-2018-12-11-
anunt-finalizare-concurs-lista.pdf, accesat la data de 15.12.2020 

54 Fundația World Vision România. n.d. Mediul rural în cifre, disponibil la adresa https://worldvision.ro/ 
cauze/dezvoltare-economica-rurala-2/ accesat la data de 16.12.2020 

55   Asociația Alternative Sociale. n.d. Despre noi, disponibil la adresa https://www.alternativesociale.ro/rapoarte-
anuale/, accesat la data de 16.12.2020 
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Anexe 

Anexa 1 – Chestionarul 
 

CHESTIONAR PRIVIND IDENTIFICAREA NEVOILOR SOCIALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BLAJ 

 

Prezentul chestionar a fost întocmit în vederea elaborării documentului “Studiu privind analiza nevoilor 
sociale la nivelul Municipiului Blaj și elaborarea strategiei privind serviciile sociale” în cadrul proiectului 
“Municipiul Blaj – Administrație publică inteligentă şi participativă”, cod MySmis 135372, având ca scop 
identificarea și evaluarea grupurilor și persoanelor vulnerabile din Municipiul Blaj, precum și a 
principalelor probleme/nevoi cu care acestea se confruntă. 

Pentru întrebările de mai jos, acolo unde nu se specifică altfel, selectați o singură variantă de răspuns: 

 

1. Vârsta dumneavoastră este:  

 

2. Sexul:  

  ☐ masculin      ☐ feminin 

 
3. Ultimul nivel de educație absolvit:  

☐ studii medii      ☐ studii superioare    ☐ studii postuniversitare/doctorale     

 
4. Care este ocupația Dumneavoastră? 

☐ elev-student     ☐ salariat     ☐ antreprenor     ☐ liber-profesionist     ☐ altele     

 
 
 

5. Faceți parte din următoarele categorii (se permite răspuns multiplu): 

☐ persoană cu dizabilități      

☐ persoană de etnie romă      

☐ persoană vârstnică (peste 65 de ani, aflată în situație de risc ridicat)     

☐ persoană fără adăpost     

☐ persoană cu copii în întreținere și fără soț/soție     

☐ victimă a violenței domestice     

☐ persoană fără loc de muncă în ultimele 6 luni 

☐ persoană cu vârsta între 18-26 ani, fără loc de muncă și fără a urma cursurile unei instituții 

de învățământ     
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☐ șomer     

☐ persoană recent eliberat din penitenciar 

☐ persoană înregistrată în evidențe ca fiind consumator de alcool sau droguri 

☐ victimă a traficului de persoane 

☐ victimă a abuzurilor în familie 

☐ persoană care subzistă din venitul minim pe economie 

☐ altele (detaliați) 

 

6. Care sunt veniturile medii lunare ale dumneavoastră? 

☐ sub 1.000 lei   ☐ 1.000-1.500 lei   ☐ 1.501-2000 lei   ☐ 2.001-2.500 lei   ☐ peste 2.500 lei     

 

7. Sunteți informat în mod constant de autoritățile locale cu privire la serviciile sociale și la 
modalitatea de a beneficia de acestea? 

  ☐ da      ☐ nu   ☐ nu știu / nu răspund  

 

8. Din informațiile pe care le dețineți, care dintre următoarele servicii de asistență socială sunt 
disponibile în Municipiul Blaj (se va bifa pentru fiecare tip de serviciu social): 

Serviciu social DA NU 
Nu am 

informații 

Asistență pentru persoane vârstnice    

Asistență pentru persoane cu dizabilități    

Asistență pentru minori proveniți din familii în dificultate    

Asistență pentru copii orfani    

Asistență acordată în cadrul centrelor comunitare integrate    

Asistență acordată în cadrul centrelor social de zi    

Cantina socială / Asistență pentru hrană    

Baie comună / Asistență pentru nevoi de bază    

Asistență acordată în cadrul centrelor de asistență paliativă    

Asistență în cadrul centrelor de inserție profesională    
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Asistență în cadrul centrelor de consiliere, mediere și 
integrare pe piața muncii 

   

Asistență în cadrul centrelor de consiliere psihologică    

Altele (specificați)    

 

9. Care sunt, în opinia dumneavoastră, principalele probleme cu care se confruntă sectorul 
serviciilor sociale din Municipiul Blaj (pentru fiecare problemă identificată se acordă o notă de 
la 1 la 5, unde 5 reprezintă o problemă foarte gravă și 1 reprezintă o problemă foarte puțin 
gravă)? 

Problemă Răspuns 

Lipsa fondurilor necesare pentru susținerea sectorului asistenței sociale  

Servicii sociale slab diversificate  

Calitatea precară a serviciilor  

Personal medical, și de asistență socială insuficient  

Lipsa dotărilor și a infrastructurii moderne necesară pentru prestarea unor servicii sociale 
de calitate 

 

Implicarea redusă a autorităților locale  

Capacitate insuficientă în raport cu numărul de beneficiari  

Salarizare necorespunzătoare a personalului angajat  

Alta, 

Vă rugăm specificați:  

........................................................................................................... 

 

10. În ultimul an, ați beneficiat de servicii sociale din partea Primăriei Municipiului Blaj? (ajutoare 
bănești, alimente, consiliere etc.) ? 

☐ da      ☐ nu  ☐ nu știu / nu răspund 

 

11. Apreciați că este suficient sprijinul acordat persoanelor care se califică pentru a beneficia de o 
formă de servicii sociale?  

☐ da      ☐ nu   ☐ nu știu / nu răspund 

 

12. Care sunt principalele dificultăți pe care le-ați întâmpinat în primirea ajutorului social? 
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☐ birocrația 

☐ lipsa informațiilor 

☐ discriminarea 

☐ corupția 

☐ lipsa fondurilor 

☐ lipsa de implicare a autorităților 

☐ lipsa de organizare 

☐ nerespectarea condițiilor de acordare a ajutorului social 

☐ personalul necooperant 

☐ nu am întâmpinat 

☐ nu știu / nu răspund 

☐ altele (specificați): 

 

13. Pe o scală de la 1 la 5 cât de mulțumit vă declarați de competențele personalului de specialitate 
care activează în domeniul serviciilor sociale la nivelul Municipiului Blaj, unde 1 semnifică 
Foarte nemulțumit, iar 5 Foarte mulțumit? 

☐ 1         ☐ 2         ☐ 3         ☐ 4         ☐ 5    ☐ nu este cazul 

 

14. Care sunt principalele nevoi sociale resimțite în momentul de față? 
 

1................................................................................................................ 
2................................................................................................................ 
3................................................................................................................ 

 

15. Ce îmbunătățiri ați aduce serviciilor acordate? 
 

1................................................................................................................ 
2................................................................................................................ 

      3................................................................................................................ 

☒ Declar că am luat cunoștință de prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și declar în mod explicit și îmi dau acordul în vederea prelucrării datelor 
cu caracter personal în scop contractual și/sau legal de către S.C. Synesis Partners S.R.L. 
Totodată îmi dau acordul față de posibila comunicare a acestor date către autorități publice, 
operatori, terți sau împuterniciți sau altor categorii de destinatari. 
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Anexa 2 – Interviul 

 

- adresat furnizorilor de servicii sociale 

 

1. Cum vă numiți? 

2. Care este societatea în care activați? 

3. Ce tip de servicii sociale prestați? 

4. Care sunt beneficiarii serviciilor prestate? 

5. Câți beneficiari deservește instituția în care activați? 

6. Ce probleme ați întâmpinat pe parcursul activității dumneavoastră în relația cu beneficiarii? 

7. Care sunt principalele grupuri aflate în situație de risc sau excluziune socială în Municipiul Blaj? 

8. Raportat la ultimii ani, puteți numi  câte o activitate/ acțiune organizată de autorități pentru 

sprijinirea fiecărei categorii de beneficiari? 

9. Ce probleme ați întâmpinat pe parcursul activității dumneavoastră în relația cu celelalte 

autorități? 

10. Care sunt principalele ajutoare de care beneficiază locuitorii Municipiului Blaj? Sunt suficiente? 

11. Care sunt principalele probleme ale sistemului social din Municipiul Blaj? 

12. Raportat la sarcina dumneavoastră, sunteți mulțumit de condițiile de lucru, în special de? 

a. locație 

b. program 

c. salariu 

d. instrumente de lucru  

13. Ce îmbunătățiri ați aduce mediului de lucru? 

14. Au fost organizate programe de îmbunătățire a competențelor profesionale?  

15. Ce ați schimba în sistemul actual al serviciilor sociale regăsit la nivelul Municipiului Blaj? 

16. Care sunt principalele investiții/proiecte ce ar trebui făcute pentru îmbunătățirea serviciilor 

curente? 

17. Ce alte ajutoare/ servicii considerați că ar trebui implementate pentru locuitorii Municipiului 

Blaj? 
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Anexa 3 – Interpretarea statistică a chestionarelor 

 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CHESTIONARELOR APLICATE GRUPULUI ȚINTĂ 

Nr. total de chestionare aplicate: 
37 

 

Nr. total de întrebări aplicate: 14 

INTERPRETAREA STATISTICĂ A CHESTIONARELOR APLICATE GRUPULUI ȚINTĂ 

Întrebarea 1 Vârsta dumneavoastră este: 

Nr. respondenți: 37 din 37 de chestionare 

Reprezentare 
grafică: 

Nu este cazul 

Interpretare 
statistică: 

Datele colectate indică o medie de 56 de ani a vârstei respondenților, 
respondentul cel mai tânăr având 16 ani, iar la polul opus se identifică un 
pensionar în vârstă de 93 de ani 

Întrebarea 2 
Sexul: 

a) masculin  b) feminin  

Nr. respondenți: 37 din 37 de chestionare 

Reprezentare 
grafică: 

 

Interpretare 
statistică: 

Din Total respondenți: 
- 59,4% sunt femei, reprezentând în cifră absolută 22 respondenți 

- 40,5% sunt bărbați, reprezentând în cifră absolută 15 de respondenți 

Întrebarea 3 

 Ultimul nivel de educație absolvit: 
▪ Studii medii; 
▪ Studii superioare; 
▪ Studii postuniversitare. 

Nr. respondenți: 36 din 37 de chestionare 
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Reprezentare 
grafică: 

 
Interpretare 
statistică: 

Din datele obținute 26 dintre respondenți prezintă studii medii, în vreme ce 
numai 3 au studii postuniversitare sau doctorale. 

Întrebarea 4  

Care este ocupația Dumneavoastră? 

• elev/student; 

• salariat 

• antreprenor 

• liber-profesionist 

• altele 

Nr. respondenți 37 de răspunsuri din 37 de chestionare 

Reprezentare 
grafică 

 

Interpretare 
statistică 

Din totalul de respondenți se poate observa o preponderență a beneficiarilor 
care nu sunt încadrați în niciuna dintre categoriile autodefinite. Aceștia 
constituie cu preponderență persoane vârstnice de peste 65 de ani. 

Întrebarea 5 
Faceți parte din următoarele categorii (se permite răspuns multiplu): 

☐ persoană cu dizabilități      
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☐ persoană de etnie romă      

☐ persoană vârstnică (peste 65 de ani, aflată în situație de risc ridicat)     

☐ persoană fără adăpost     

☐ persoană cu copii în întreținere și fără soț/soție     

☐ victimă a violenței domestice     

☐ persoană fără loc de muncă în ultimele 6 luni 

☐ persoană cu vârsta între 18-26 ani, fără loc de muncă și fără a urma 

cursurile unei instituții de învățământ     

☐ șomer     

☐ persoană recent eliberat din penitenciar 

☐ persoană înregistrată în evidențe ca fiind consumator de alcool sau 

droguri 

☐ victimă a traficului de persoane 

☐ victimă a abuzurilor în familie 

☐ persoană care subzistă din venitul minim pe economie 

              ☐    altele (detaliați 

Nr. respondenți 35 de răspunsuri din 37 de chestionare 

Reprezentarea 
grafică 

 

Interpretare 
statistică 

Din totalul respondenților 18 s-au identificat ca fiind persoane de peste 65 de 
ani, constituind 51,4% din totalul respondenților. La polul opus a fost 
identificat un singur respondent  beneficiar al venitului minim garantat și o 
persoană cu copii în întreținere fără soț/soție. 

Întrebarea 6 

Care sunt veniturile medii lunare ale dumneavoastră? 

☐ sub 1.000 lei   ☐ 1.000-1.500 lei   ☐ 1.501-2000 lei   ☐ 2.001-2.500 

lei   ☐ peste 2.500 lei     

Nr. respondenți 37 de răspunsuri din 37 de chestionare 
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Reprezentare 
grafică 

 
Interpretare 
statistică 

Datele indică o preponderență a beneficiarilor de servicii sociale cu un venit 
între 1.000 -1.500 de lei, aceștia constituind 29,7% din totalul respondenților. 

Întrebarea 7 

Sunteți informat în mod constant de autoritățile locale cu privire la serviciile 
sociale și la modalitatea de a beneficia de acestea? 

  ☐ da      ☐ nu 

Nr. respondenți 37 de răspunsuri din 37 de chestionare 

Reprezentare 
grafică 

 

Interpretare 
statistică 

Datele indică un grad ridicat de informare în rândul beneficiarilor, 64,8% dintre 
aceștia menționând că sunt informați în mod constant de către autorități în 
ceea ce privește sistemul serviciilor sociale din Municipiul Blaj. 

Întrebarea 8 

Din informațiile pe care le dețineți, care dintre următoarele servicii de 
asistență socială sunt disponibile în Municipiul Blaj (se va bifa pentru fiecare 
tip de serviciu social): 

Serviciu social DA NU 
Nu am 

informații 

Asistență pentru persoane vârstnice    

Asistență pentru persoane cu dizabilități    

Asistență pentru minori proveniți din familii în dificultate    

Asistență pentru copii orfani    
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Asistență acordată în cadrul centrelor comunitare integrate    

Asistență acordată în cadrul centrelor social de zi    

Cantina socială / Asistență pentru hrană    

Baie comună / Asistență pentru nevoi de bază    

Asistență acordată în cadrul centrelor de asistență paliativă    

Asistență în cadrul centrelor de inserție profesională    

Asistență în cadrul centrelor de consiliere, mediere și integrare pe 
piața muncii 

   

Asistență în cadrul centrelor de consiliere psihologică    

Altele (specificați)    
 

Nr. respondenți 37 de răspunsuri din 37 de chestionare 

Reprezentare 
grafică 

 

Interpretare 
statistică 

Datele indică următoarea situație: 

- grad ridicat de informare în ceea ce privește serviciile sociale de bază 
acordate persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, copiilor 
orfani sau pentru minorii din familii în dificultate; 

- inexistența, conform respondenților, a unor servicii de asistență pentru 
nevoi de bază/ baie comună; 

- grad ridicat de incertitudine în ceea ce privește existența unor centre 
de consiliere psihologică, mediere sau de inserție profesională. 
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Întrebarea 9 

Care sunt, în opinia dumneavoastră, principalele probleme cu care se confruntă 
sectorul serviciilor sociale din Municipiul Blaj (pentru fiecare problemă identificată 
se acordă o notă de la 1 la 5, unde 5 reprezintă o problemă foarte gravă și 1 
reprezintă o problemă foarte puțin gravă)? 
 

Problemă Răspuns 

Lipsa fondurilor necesare pentru susținerea sectorului asistenței sociale  

Servicii sociale slab diversificate  

Calitatea precară a serviciilor  

Personal medical, și de asistență socială insuficient  

Lipsa dotărilor și a infrastructurii moderne necesară pentru prestarea unor servicii 
sociale de calitate 

 

Implicarea redusă a autorităților locale  

Capacitate insuficientă în raport cu numărul de beneficiari  

Salarizare necorespunzătoare a personalului angajat  

Alta, vă rugăm specificați:   
 

Nr. respondenți 37 de răspunsuri din 37 de chestionare 

Reprezentare 
grafică 
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Interpretare 
statistică 

Din totalul răspunsurilor se poate observa un grad ridicat de mulțumire în ceea 
ce privește toate variabilele supuse analizei, apreciindu-se o situație favorabilă 
în ceea ce privește fondurile alocate pentru serviciile sociale și un grad ridicat 
de mulțumire pentru implicarea autorităților. 

Întrebarea 10 

În ultimul an, ați beneficiat de servicii sociale din partea Primăriei Municipiului 
Blaj? (ajutoare bănești, alimente, consiliere etc.) ? 

☐ da      ☐ nu 

Nr. respondenți 37 de răspunsuri din 37 de chestionare 

Reprezentare 
grafică 

 

Interpretare 
statistică 

Ponderea majoritar negativă dată de respondenți denotă un grad redus al 
informării cu privire la situația actuală a acestora și la formele de asistență 
socială oferite de Municipiul Blaj. Corelând răspunsurile cu tipul de beneficiari, 
majoritatea respondenților ce au răspuns negativ sunt persoane vârstnice din 
căminul pentru bătrâni Blaj. 

Întrebarea 11 

Apreciați că este suficient sprijinul acordat persoanelor care sa califică pentru 
a beneficia de o formă de servicii sociale?  

☐ da      ☐ nu 

Nr. respondenți 37 de răspunsuri din 37 de chestionare 

Reprezentare 
grafică 

 
Interpretare 
statistică 

Răspunsurile respondenților indică o situație favorabilă, 22 dintre cei 37 
considerând că la momentul de față persoanele aflate în situație de risc 
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înregistrate în sistem beneficiază de un sprijin suficient din partea 
autorităților. 

Întrebarea 12 

Care sunt principalele dificultăți pe care le-ați întâmpinat în primirea 
ajutorului social? 

☐ birocrația 

☐ lipsa informațiilor 

☐ discriminarea 

☐ corupția 

☐ lipsa fondurilor 

☐ lipsa de implicare a autorităților 

☐ lipsa de organizare 

☐ nerespectarea condițiilor de acordare a ajutorului social 

☐ personalul necooperant 

☐ nu am întâmpinat 

Nr. respondenți 36 de răspunsuri din 37 de chestionare 

Reprezentare 
grafică 

 

Interpretare 
statistică 

Majoritatea respondenților au menționat că nu au întâmpinat dificultăți în ceea 
ce privește accesarea ajutorului social. 77,7% dintre aceștia poziționându-se în 
această situație. 

Întrebarea 13 

Pe o scală de la 1 la 5 cât de mulțumit vă declarați de competențele 
personalului de specialitate care activează în domeniul serviciilor sociale la 
nivelul Municipiului Blaj, unde 1 semnifică Foarte nemulțumit, iar 5 Foarte 
mulțumit? 

Nr. respondenți 36 de răspunsuri din 37 de chestionare 
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Reprezentare 
grafică 

 

Interpretare 
statistică 

Datele indică o situație favorabilă, 60% dintre respondenți declarându-se foarte 
mulțumiți de competențele personalului de specialitate și numai 12% arătându-se 
nemulțumiți sau foarte nemulțumiți 

Întrebarea 14 Care sunt principalele nevoi sociale resimțite în momentul de față? 

Nr. respondenți 15 respondenți din 37 de chestionare 

Reprezentare 
grafică 

Nu este cazul. 

Interpretare 
statistică 

Principalele nevoi sociale resimțite conform răspunsurilor înregistrate au fost: 
▪ susținerea și acceptarea persoanelor cu dizabilități 
▪ asistență medicală pentru persoanele vârstnice, fără aparținători 
▪ locuințe sociale 
▪ nevoia implicării administrației locale, creșterea gradului de implicare 
▪ masă caldă pentru persoanele dependente care locuiesc singure sau 

împreună cu soțul/soția aflat/ă în imposibilitatea de a-și pregăti masa 
▪ implicarea elevilor/studenților într-o activitate profesională pe durata 

vacanțelor 
▪ accesul gratuit la obiectivele turistice din subordinea Primăriei 
▪ îngrijire la domiciliu pentru familiile aflate în incapacitatea de a se 

gospodări singure  

Întrebarea 15 Ce îmbunătățiri ați aduce serviciilor acordate? 

Nr. respondenți 16 respondenți din 37 de chestionare 

Reprezentare 
grafică 

Nu este cazul. 

Interpretare 
statistică 

▪ noi locuri de muncă 
▪ o susținere mai ridicată 
▪ un centru multifuncțional pentru persoane cu dizabilități, cu personal 

propriu, sală de mese, sală de kinetoterapie, gimnastică medicală, sală 
pentru consiliere psihologică, sală activități recreative și de socializare 

▪ personal specializat în consiliere psihologică și educațională 
▪ personal calificat 
▪ crearea unei comisii de identificare a problemelor sociale la nivel local 
▪ 1 bazin de înot la care să aibă acces și persoanele cu dizabilități 
▪ activități de integrare profesională 
▪ îmbunătățirea infrastructurii pentru a permite accesul scaunelor cu rotile  
▪ îmbunătățirea comunicării dintre beneficiari și personalul serviciilor 
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Anexa 4 – Informații suplimentare privind Căminul pentru 
persoane vârstnice din Municipiul Blaj 

 

Modalități de control periodic al calității serviciului în căminul pentru persoane vârstnice din 
Municipiul Blaj 

 

Frecvența Modalități de realizare 

 

Zilnic 

 

Respectarea responsabilităților din Fișa postului 

Vizita la camera beneficiarilor 

Verificarea prezentei asistaților în unitate 

Săptămânal 

Propuneri pentru lista de meniu 

Stabilirea activităților pentru petrecerea timpului liber 

Analiza serviciului de către directorul instituției împreună cu tot personalul implicat 

 

Situația personalului angajat în centrul pentru persoanele vârstnice din Municipiul Blaj 

Tip personal 
Număr personal cu 
studii superioare 

Număr personal 
cu studii medii 

Personal angajat cu contract individual de muncă 
(cu stat de plata pe  Căminul pentru persoane 
vârstnice), din care: 

2 

 
4 

Personal angajat cu normă întreagă 2 4 

Personal angajat pe fracțiuni de normă (detașați 4 
ore din cadrul Serviciului de asistență socială Blaj)  

2 0 

Personal cu contract de achiziție servicii (psiholog si 
kinetoterapeut) 

2 0 

Voluntari  0 0 

TOTAL personal implicat in furnizarea serviciilor 
(salariați, detașați și cu prestări servicii)  din care: 

8 2 
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Tip personal 
Număr personal cu 
studii superioare 

Număr personal 
cu studii medii 

Nr. personal cu funcții de conducere 1 0 

Nr. personal  administrativ 1 1 

Nr. personal de specialitate  6 1 

 

Cazuri soluționate şi scoase din evidență în anul 2020 în căminul pentru persoane vârstnice 
din Municipiul Blaj 

Luna Total Început 
de luna 

Internări Externări Decese Sfârșit de     
luna 

Dosare in 
așteptare 

Ianuarie 17 17 - - - 17 0 

Februarie 18 17 1 - - 18 0 

Martie 18 18 - - - 18 0 

Aprilie 18 18 - - - 18 0 

Mai 17 18 -   1 17 0 

Iunie 17 17 - - - 17 0 

Iulie 17 17 - - 1 16 0 

August 16 16 - - 1 15 0 

Septembrie 15 15 - - - 15 0 

Octombrie 15 15 1 1 - 15 0 

Noiembrie 15 15 - - - 15 0 

Decembrie 15 15 1 - - 16 0 
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