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CAPITOLUL I.
CADRUL STRATEGIC GENERAL 

1.1 Introducere
Prezenta Strategie de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și 

privați la nivelul  orașului Aleșd, pentru perioada 2020-2025 se elaborează în conformitate 
cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. a) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, după 
consultarea furnizorilor publici și privați, a asociațiilor profesionale și a organizațiilor 
reprezentative ale beneficiarilor de pe raza orașului Aleșd, în concordanță cu obiectivele 
stabilite la nivel județean și în baza art.4 din HG 797/2017, privind Regulamentul-cadru din 
8 noiembrie 2017, de organizare și funcționare al Direcției de asistență socială organizate 
în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, conform articolului citat 
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conţine cel puţin următoarele informaţii: 
obiectivul general şi obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, 
responsabilităţi şi termene de realizare, sursele de finanţare şi bugetul estimat. 

Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în 
principal pe informații colectate de Direcție în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 3 
alin. (2) lit. d), h)și i) din HG 797/2017.

Documentul de fundamentare se poate realiza fie direct de Direcție, fie prin 
contractarea unor servicii de specialitate și conține cel puțin următoarele informații:

a)caracteristici teritoriale ale unității administrativ-teritoriale;
b)nivelul de dezvoltare socioeconomică și culturală a regiunii;
c)indicatori demografici cum ar fi: structura populației, după vârstă, sex, 

ocupație, speranța de viață la naștere, speranța de viață sănătoasă la 65 de ani, 
soldul migrației etc.;

d)tipurile de situații de dificultate, vulnerabilitate, dependență sau risc social 
etc., precum și estimarea numărului de beneficiari;

e)tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor 
identificați și argumentația alegerii acestora.

Direcția de Asistență Socială din aparatul de specialitate al Primarului orașului 
Aleșd își asumă obligația de a organiza și acorda serviciile sociale ce-i revin în sfera de 
atribuții și competențe, precum și de a planifica dezvoltarea acestora, în funcție de nevoile 
identificate ale persoanelor din comunitate, de prioritățile asumate, de resursele 
disponibile și cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

Prezenta strategie își găsește justificarea, în nevoia de armonizare a practicilor în 
domeniul furnizării serviciilor de asistență socială cu legislația europeană și națională, cu 
prevederile strategiilor naționale privind incluziunea socială, reducerea sărăciei, 
promovarea și respectarea drepturilor grupurilor vulnerabile, cu strategiile regionale, 
județene și locale, privind dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local. Deși legislația 
prevede furnizarea măsurilor de asistență socială ca un pachet unitar, ce cuprinde 
beneficii financiare și servicii sociale, pentru prevenirea și limitarea oricărei forme de 
dependență a beneficiarilor față de ajutorul acordat de stat sau de comunitate, ar fi nevoie 
ca serviciile sociale să primeze în fața beneficiilor sociale. În fapt, întâlnim o serie de 
factori care împiedică furnizarea serviciilor sociale la standardele de calitate ce se impun 
și cu o pondere mai mică decât cea necesară. 

Se identifică totodată, nevoia de lucru în echipe interdisciplinare și 
interinstituționale, cu implicarea societății civile, pentru prevenirea, limitarea sau 
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înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera 
marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.  

Strategia Europa 2020 a Uniunii Europene stă la baza tuturor politicilor de dezvoltare 
relevante la nivelul Uniunii Europene pentru perioada următoare, iar România și-a asumat 
o serie de domenii de acțiune în concordanță cu obiectivele UE, printre care și cel al  
luptei împotriva sărăciei și a excluziunii sociale având la bază una dintre prioritățile 
tematice ale strategiei, aceea de creștere economică favorabilă incluziunii: promovarea 
unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, în măsură să asigure 
coeziunea economică, socială și teritorială.

În ultimii ani, lumea a devenit din ce în ce mai marcată de tulburări și supusă unor 
schimbări rapide. Această stare de fapt aduce cu sine atât oportunități, cât și provocări. În 
următorii cinci ani, UE poate să își consolideze rolul în acest mediu în schimbare și o va 
face. “Împreună, vom fi hotărâți și orientați, fructificând valorile noastre și punctele 
forte ale modelului nostru. Este singurul mod eficace de a modela lumea viitoare, de 
a promova interesele cetățenilor, întreprinderilor și societăților noastre și de a 
proteja modul nostru de viață” 1.

Agendă strategică a UE pentru perioada 2019-2024 oferă un cadru și o direcție 
generale pentru acest răspuns. Agenda este menită să călăuzească lucrările instituțiilor 
UE în următorii cinci ani. Se axează pe patru priorități principale :protejarea cetățenilor și a 
libertăților

 dezvoltarea unei baze economice solide și pline de vitalitate
 construirea unei Europe verzi, echitabile, sociale și neutre din punctul de vedere al 

impactului asupra climei
 promovarea intereselor și valorilor europene pe scena mondială.

Astfel, Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru 
perioada 2015-2020, în ceea ce privește furnizarea serviciilor sociale, prevede 
complementaritatea fondurilor publice disponibile pentru sectorul serviciilor sociale, cu 
finanțarea de la Uniunea Europeană.  De aceea,  este importantă asigurarea unui cadru 
necesar dezvoltării serviciilor sociale în raport cu acordarea unor beneficii financiare 
directe, dezvoltarea serviciilor sociale care să aibă la bază o analiză reală a situației 
sociale integrate și a nevoilor complexe ale  grupurilor  vulnerabile din orașul Aleșd. 

În acest scop, legislația prevede o diagnoză socială a comunității, dezvoltarea și 
consolidarea capacității de prevenire la nivel comunitar, atât pentru serviciile de protecție 
a copilului și identificare a potențialilor factori de risc la care pot fi expuși aceștia, dar în 
același timp pentru toate grupurile de persoane aflate în dependență socială precum 
persoanele vârstnice, persoanele  cu nevoi speciale etc.   

Dezvoltarea echipelor comunitare de intervenție integrată pentru furnizarea serviciilor 
sociale de educație, ocupare, sănătate, și facilitare la nivel comunitar, în special în 
cartierele sărace și marginalizate ale orașului, a creat premisele dezvoltării unor servicii 
sociale de zi,  de tipul centre comunitare multifuncționale furnizându-se astfel serviciile 
integrate, atât de necesare problematicii complexe a persoanelor marginalizate social, ce 
au nevoie să poată depăși starea de vulnerabilitate socială. 

Așadar, ne propunem o diagnoză a capacității instituționale de a furniza servicii 
sociale la standarde de calitate, în contextul socioeconomic actual al orașului Aleșd, o 

1 https://www.consilium.europa.eu/media/39921/a-new-strategic-agenda-2019-2024-
ro.pdf

https://www.consilium.europa.eu/media/39921/a-new-strategic-agenda-2019-2024-ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39921/a-new-strategic-agenda-2019-2024-ro.pdf
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analiza a gradului de îndeplinire și  adaptare instituțională la cerințele prevăzute de HG 
797/2017, dar și asupra serviciilor sociale furnizate de către Direcția de Asistența Socială 
a orașului Aleșd, corelate cu multitudinea tipologiilor de beneficiari aflați în  situații de 
dificultate, vulnerabilitate, dependență sau risc social, arătând capacitatea locală de 
furnizare a serviciilor sociale, de către furnizorii publici și privați  de servicii sociale 
existenți la nivelul orașului Aleșd respectiv la nivelul Județului Bihor..    

Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a orașului Aleșd își propune o 
abordare integrată, analizând domeniile dezvoltării sociale, respectiv asistența socială, 
educația, ocuparea forței de muncă, locuirea socială, sănătatea și capacitatea locală de 
dezvoltare socială a furnizorilor publici și privați de servicii sociale din orașul Aleșd. 
Strategia analizează situația finanțării serviciilor sociale și oportunitatea  elaborării, 
implementării și dezvoltării de noi servicii sociale în orașul Aleșd,  realizând recomandări  
privind direcțiile de dezvoltare ale acestora,  în concordanță cu proiectele de interes social 
propuse in strategii similare la nivel județean și local.. 

Monitorizarea și evaluarea  aplicării prevederilor strategiei se vor regăsi în 
obiectivele unui plan general operațional de implementare a Strategiei de Dezvoltare a 
Serviciilor Sociale a DAS Aleșd, pentru perioada 2020 – 2025.

Misiunea  Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a DAS Aleșd 2020 – 2025 
este aceea de a  crea  și implementa  un sistem performant de proiectare și furnizare a 
serviciilor sociale, printr-o abordare integrată, participativă, multisectorială  și 
interinstituțională, bazat pe problematica socială complexă a grupurilor vulnerabile din  
orașul Aleșd, în acord cu  politica europeană și națională de incluziune socială și 
combatere a sărăciei, cu strategiile existente la nivelul local și județean, punându-se 
accent pe standardele minime de calitate în furnizarea serviciilor sociale. 

Dezvoltarea serviciilor sociale și furnizarea lor la standarde de calitate este un 
deziderat  ce se poate realiza cu succes în orașul Aleșd, o comunitate mică, incluzivă și 
responsabilă pentru fiecare ființă umană ce are nevoie de sprijin specializat și integrat, în 
vederea depășirii situațiilor de risc, de vulnerabilitate psiho-socială, pentru a ajunge la 
autonomie personală și a fi o persoană activă în societate. 

1.2. Precizări metodologice-Diagnoză
Punctul de pornire în realizarea prezentei strategii îl constituie cunoașterea și 

evaluarea problematicii sociale la nivelul orașului Aleșd, conform normelor metodologice 
de cercetare a comunităților locale. Abordarea problemelor identificate și a anvergurii 
acestora este fundamentată prin cunoașterea nevoilor specifice la nivel local și a direcțiilor 
prioritare de intervenție.  
Analiza de birou - presupune pe de o parte prelucrări statistice bazate pe datele oficiale 
existente, raportate în scop explicativ la datele colectate prin intermediul cercetării 
cantitative. Datele statistice utilizate în cercetare reprezintă medii naționale ale unor 
indicatori, care au un caracter descriptiv. Prin cercetarea cantitativă a comunităților se 
asociază, prin inferențele statistice posibile, un caracter dinamic, demersului cognitiv. 
Paradigma care implică utilizarea metodelor calitative și cantitative în cadrul cercetării, 
este asociată în literatură cu cercetările mixte și este caracterizată de utilizarea metodelor 
multiple de colectare a datelor, cu privire la subiectul studiat. Ceea ce primează în 
procesul de selecție a acestor metode, este realitatea din teren și întrebările adresate 
grupurilor țintă, prin instrumentele de cercetare elaborate.  

Ținând cont de scopurile urmărite și de obiectivele propuse în cercetare, analiza 
pornește de la o serie de aspecte metodologice precum: 
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Abordarea participativă – analiza nevoilor socioeconomice realizată în cadrul acestei 
cercetări nu se rezumă la demers analitic de birou, ci implică o consultare activă a 
reprezentanților și angajaților DAS Aleșd, a populației locale beneficiare de servicii ori 
beneficii sociale și o implicare dinamică a acesteia, mai ales în demersul de explorare a 
necesarului de servicii sociale în comunitate, a abilităților deținute de intervievați, a nevoii 
de servicii necesare pentru a îmbunătăți calitatea vieții și a facilita incluziunea socială. 
Abordarea participativă a fost asumată ca demers, în scopul asigurării unui grad mare de 
relevanță a măsurilor de intervenție, identificate pentru nevoile reale ale beneficiarilor. 
Astfel, considerăm că rezultatele identificate vor avea un grad mare de relevanță, vor 
răspunde unor probleme reale resimțite presant de către comunitatea locală și 
presupunem că vor motiva într-o măsură adecvată, implicarea actorilor locali în proiectele 
sociale viitoare. 

Abordarea multidimensională – analiza realizată nu se limitează la aspecte 
singulare, ci explorează situațiile problematice în întreaga lor complexitate și anvergură.  
Abordarea noastră pornește de la recunoașterea faptului că la nivelul comunităților, o 
multitudine de probleme se potențează și se amplifică reciproc.  Acest aspect face ca 
orice intervenție de dezvoltare socioeconomică să aibă șanse de reușită, doar printr-o 
abordare complexă ce vizează intervenții integrate .   

Abordarea incluzivă – analiza presupune implicarea cât mai multor actori sociali 
dintre cei cu atribuții în domeniu, fără a se limita la factorii de răspundere (lideri sau 
instituții de bază), ci apelând la consultarea furnizorilor publici și privați de servicii sociale, 
existenți la nivelul orașului Aleșd.  Astfel, prin acest demers se asigură obținerea unei 
imagini de ansamblu asupra fenomenelor vizate, o abordare  complexă și pertinentă a 
problematicii în care recunoașterea și analiza factorilor implicați, dar și a celor cu putere 
de decizie, joacă un rol  important.   

Cercetarea realizată a fost de tip mixt, fiind structurată pe două secțiuni majore și 
anume: 

1) colectarea și prezentarea datelor descriptive privind situația specifică a instituției 
publice  furnizoare de beneficii și servicii sociale din orașul Aleșd și a beneficiarilor săi, 
membri ai comunității aflați în diferite situații de dependență ori vulnerabili social;

2) analiza strategică privind direcțiile de intervenție pentru dezvoltarea serviciilor 
sociale integrate necesare, combinând metodele cantitative cu cele calitative. 

a. Analiza de birou este activitatea în cadrul căreia au fost identificate, analizate și 
studiate documente de interes major si anume : legislația europeană și națională, strategii 
și studii în domeniu, documentele instituției furnizoare de servicii sociale, potențialul de 
dezvoltare a serviciilor sociale, precum și documentarea cu privire la cercetări anterioare 
destinate studierii problematicii persoanelor marginalizate. Analiza de birou a implicat 
totodată, studierea serviciilor furnizate de către alte instituții publice ori private, destinate 
diverselor categorii de beneficiari și  tipuri de servicii sociale,  pentru a realiza o imagine 
cât mai complexa a sistemului instituțional de asistență socială, din orașul Aleșd. 

b. Interviuri cu specialiștii
Studiul calitativ a fost realizat prin intermediul interviurilor individuale și de grup realizate 
cu actori relevanți de la nivelul orașului – reprezentanți ai serviciilor locale și ai 
organizațiilor non-guvernamentale.  Analiza prin interviuri realizate cu reprezentanții și 
specialiștii DAS Aleșd, constituie elementul calitativ al studiului, care are ca scop 
identificarea  sistemului relațional existent, al competențelor și a gradului de îndeplinire a 
activității conform standardelor, a cauzelor care limitează furnizarea serviciilor sociale,  
aprecierea generală a activității de asistență socială a instituției, a atribuțiilor fiecărei 
direcții, serviciu sau birou, evaluarea nevoii de dezvoltare a serviciilor sociale și a resursei 
umane specializate în concordanță cu numărul de beneficiari sau de solicitanți de servicii, 
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finanțarea existentă etc. Rezultatele obținute ca urmare a cercetării  aprofundează și 
nuanțează rezultatele statistice, obținute în urma analizei pe bază de chestionar. 
c. Analiza prin chestionare adresate vârstnicilor beneficiari ai Centrului de zi pentru 
persoane vârstnice, administrat de DAS Aleșd.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 50 de persoane vârstnice, beneficiari ai 
Centrului de zi.

Recomandările și direcțiile de dezvoltare  prezentate în această cercetare sunt 
rezultatul unei metodologii ce a îmbinat elementele de cercetare calitativă cu  prelucrarea 
cantitativă a datelor și organizarea acestora pe baza unor criterii științifice.  

1.3  Cadrul legislativ și instituțional
Prezenta Strategie este elaborată cu respectarea legislației în vigoare: 

• Convenția Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva 
femeilor, adoptata în anul 1979 si ratificata de România în 1981; 

• Rezoluția Comisiei ONU pentru prevenirea crimei si justiția penală privind  
" Violența asupra femeilor și copiilor ", adoptată la Viena în anul 1994; 

• Declarația Universală a Drepturilor Omului; 
• Convenția Europeană a Drepturilor Omului (1950); 
• Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului (1989); 
• Recomandarea Consiliului Europei nr. 4/1985 cu privire la violența în familie; 
• Recomandarea Consiliului Europei nr. 21/1987 privind asistența victimelor și prevenirea 

victimizării lor; 
• Strategia Europa 2020 
• Strategia Consiliului Europei pentru Promovarea Drepturilor Copilului 2012-2015 
• Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilității 2010 – 2020 
• Convenția cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea 18/1990; 
• Legea asistenței sociale nr. 292/2011; 
• Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și 

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

și 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 și completările ulterioare; 
• Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu 

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

și completările ulterioare; 
• Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 
• Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale. 
• Legea educației naționale nr. 1/2011 prevede și garantează „drepturi egale de acces al 

tuturor cetățenilor României la toate nivelurile și formele de învățământ preuniversitar și 
superior, precum și la învățarea pe tot parcursul vieții, fără nici o formă de discriminare”. 

• Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social; 
• Legea nr. 488/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2004 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale; 
• Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind 

prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare; 
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• Legea nr. 515/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile 
sociale; 

• Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. 
• Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020 
• HOTĂRÂRE Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru 

de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii 
orientative de personal 

• HG 18/14 ianuarie 2015 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a 
cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020 

• Hotărârea nr. 1071 din 2013 Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2020, 
HOTĂRÂRE nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și 
a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale 

• Ordin Nr. 67 din 21 ianuarie 2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate 
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități 

• Ordinul 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditarii 
furnizorilor de servicii sociale 

• OUG nr. 65/2014 - modificarea și completarea unor acte normative 
• Ordin nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului 

de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de 
protecție; 

I.
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CAPITOLUL II.

PROFILUL SOCIO-ECONOMIC AL ORAȘULUI ALEȘD

2.1. Prezentarea socioeconomică a orașului Aleșd
Date generale: - suprafața 71,95 km2, din care 7,62 km2 în intravilan
                          - principalele localități Aleșd, Peștiș, Tinăud şi Pădurea 
                            Neagră
Localizare:  - Județul Bihor, 
                    - Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
                    - Agenția de Dezvoltarea Regională Cluj-Napoca 
                    - distanța și direcția față de orașele mari: vest– Oradea 38km
                      est Cluj-Napoca - 110km
Condiții geografice – Orașul Aleșd, satul Tinăud și satul Peștiș sunt așezate între râul 
Crișul Repede și Munții Plopișului în depresiunea Vadu-Crișului
                    -Localitatea Pădurea Neagră este așezată în munții Plopișului pe Valea 
Bistrei.
                   - Râul Crișul Repede cu potențial hidroenergetic
                   - Valea Șoimul – afluent al Crișului Repede
                   - Formațiuni geologice – argile, marne, pietrișuri
                   - Calitatea solurilor – soluri brune podzolice
                   - Media și temperaturile extreme – TM = 9-10 0C, Tmax = +380C, Tminim = -250C
                   - Precipitații lunare – 55 – 65 mm
                   - Furtuni și inundații înregistrate – în 1970, 1975 şi 1981
Istoricul zonei: - Aleșd este o așezare întemeiată prin colonizarea de către primii stăpâni 
ai Cetății Piatra Șoimului. Prima localitate atestată este Tinăud în 1214, apoi Aleșd în 
1291 și Peștiș în 1302, localitatea Pădurea Neagră ia ființă la jumătatea secolului XIX 
odată cu construirea Fabricii de sticlă. În 1968 Aleșd devine oraș, în zonă dezvoltându-se 
puternic industria materialelor de construcții – ciment și var și a produselor refractare. 
După 1990 orașul cunoaște un regres economic.

2.2 Indicatori demografici
Situația demografică: - nr. total locuitori după domiciliu 31 decembrie 2018  – 11.2062

- nr total locuitori la 2011 conform recensământului populației -10.0663

                  - densitatea populației – 155 locuitori pe Km2

                  - structura totală a populației pe sexe:
                                                       - de sex feminin 5.158
                                                       - de sex masculin 4908

2http://statistici.insse.ro
3Recensământul populației 2011

http://statistici.insse.ro/
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Structura populației pe grupe de vârstă după domiciliu în 2018
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http://statistici.insse.ro/
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5http://statistici.insse.ro
6http://statistici.insse.ro

http://statistici.insse.ro/
http://statistici.insse.ro/
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7

Populația orașului după etnie :

8

7http://statistici.insse.ro
8http://statistici.insse.ro

http://statistici.insse.ro/
http://statistici.insse.ro/
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Resursele de muncă ocupare și șomaj: -

9

10

9http://statistici.insse.ro
10http://statistici.insse.ro

http://statistici.insse.ro/
http://statistici.insse.ro/
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ȘOMERI :
Nr șomerilor luați în evidențe la nivel de oraș reprezintă doar 2 % din populația activă a 
orașului ceea ce este sub media națională.
Nr total al persoanelor care nu au un loc de muncă este mult mai mare, dar aceștia nu 
sunt înregistrați la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Aleșd
Nr estimat al celor fără loc de muncă este aproximativ de 400 persoane 
Nr mediu al salariaților în anul 2017 a fost de : 3786 persoane11

Total șomeri indemnizați    = 63 din care 35 femei
        șomeri neindemnizați = 74 din care femei 40
Total șomeri în evidențe  = 137 din care femei 75 la data de 31.07.201912

Infrastructură: -  E60 – 2,40km
  Drumul național DN1H – Aleșd-Pădurea Neagră
  Drumul Județean D.J.764
  Ambele intersectează E60
  Rețea de cale ferată nu există – la 3 km este amplasată calea ferată Oradea - București
Transportul aerian – la 45 km aeroportul Oradea și la 120 km aeroportul Cluj
Infrastructura tehnică a localității
 - rețeaua de alimentare cu apă potabilă a orașului 25,5 km
               - rețeaua de distribuție a energiei electrice 32,4 km – 0,4Kv şi
                15,85 km - 20Kv
               - rețeaua de evacuare a apelor reziduale 27 km               
Condiții sociale: - Sistemul administrativ
     1 Consiliul local – Primăria oraș Aleșd
              2  Agenția Județeană pentru Ocupare a Forței de Muncă
              3  ANAF – Agenția Aleșd
              4 Poliția, 
              5 Tribunal – P-ța Unirii
              6 ISU – Stația de Pompieri Aleșd
Sistemul de sănătate
              Spitalul orășenesc Aleșd 135 paturi. 
Ambulatoriu de specialitate
              Sanatoriu TBC 47 paturi
              1 stație salvare
              1 creșă
              5 farmacii
Total medici  -  23
Plus8 medici de familie 
Sistemul de educație și învățământ

Forma de învățământ Nr. instituții
Liceal 2

gimnaziu clasele I-IV 3
gimnaziu clasele V-VIII 2

creșă-grădiniță 1+7
Nr total personal didactic 177

11http://statistici.insse.ro
12Adresa AJOFM Bihor

http://statistici.insse.ro/


ORAȘUL ALEȘD
Direcția de Asistență Socială a orașului Aleșd

Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a orașului Aleșd
Pentru perioada 2020- 2025

16

Nr elevilor înscriși într-o formă de învățământ în anul școlar 2019-202013
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13Adresă Colegiul Tehnic Alexandru Roman și Liceul Teoretic Constantin Șerban Aleșd 
14 Adresă Colegiul Tehnic Alexandru Roman și Liceul Teoretic Constantin Șerban Aleșd



ORAȘUL ALEȘD
Direcția de Asistență Socială a orașului Aleșd

Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a orașului Aleșd
Pentru perioada 2020- 2025

17
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15

Sistemul de locuințe: - blocuri P+4E, și gospodării particulare
Prețul de cumpărare:

            - teren – 18-22 Euro/ mp.
Economia zonei: 
- ocupația de bază – muncitori industria materialelor de construcții,
                industrie ușoară.
             - gradul de calificare a resurselor umane 70%
La nivelul orașului Aleșd sunt aproximativ 500 de societăți comerciale care sunt plătitoare 
de taxe și impozite locale
            - lista societăților comerciale importante:

15http://statistici.insse.ro, Recensământul populației 2011

http://statistici.insse.ro/
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Nr. 
crt.

DENUMIREA ADRESA

1 SC GIRMAN RO SRL Aleșd, str. Richter Karoly, nr.2
2 SC PLASTEX SRL Aleșd,  str. 1 Decembrie, nr.26
3 SC REWE  

PROJECTENTWICKLUNG SRL
Aleșd, str. Ciocârliei

4 SC HOLCIM SA Astileu, sat Chistag
5 SC SALUBRI SA Aleșd, str. Lalelelor, nr.2
6 SC ORAPLUMA SRL Aleșd, str. George Palade, nr.7
7 SC HELIOS SA AȘTILEU Aștileu
8 SC METAL COSTI SRL Aleșd, str. Oborului, nr. 21
9 SC NEESU COMPREST SRL Vadu Crișului
10 SC GREENGOLD ROMWOOD 

SRL
Sibiu

11 SC NEW FACTORY SRL Aleșd, str. 1 Decembrie, nr.72
12 SC TRANS ALESD SRL Aleșd, str. T. Vladimirescu, nr.41
13 SC BETON CONSTRUCT SRL Aleșd, str. T. Vladimirescu, nr. 105
14 SC FILDENIS SRL Lugașu de Jos
15 SC LOIAL IMPEX SRL Aleșd, str. Viilor, nr.60
16 SC ROMCURIER SRL Aleșd, str. Cloșca, nr.19
17 SC POULTRY PROJECT SRL Aleșd, str. 1 Decembrie
18 SC PELICAN IMPEX SRL Aleșd, Policlinica
19 SC RONEDANIA PARK SRL Aleșd, str. 1 Decembrie, nr.54
20 SC FRESH FOOD 

DISTRIBUTION
Aleșd, str. Rândunicii, nr.6

21 SC DORACIM SRL Aleșd, str. Vișinului
22 SC MIMAGI SRL Peștiș, nr. 145
23 SC DIESELYAN SRL Aleșd, str. Horea, nr.25
24 SC DAN&CORA TRANS SRL Aleșd, bl. PB4, ap.1
25 SC CAPITALIST PROD COM 

SRL
Aștileu, nr.75F

26 SC OMV PETROM MARKETING București
27 SC PROXIMA SRL Aleșd, str. Ciocârliei, nr.1
28 SC ELECTRICA SA Oradea, str. Ogorului
29 SC DARER PRESTCOM SRL Aleșd, str. Bobâlna, nr. 127/A
30 SC DANI PRODCOM SRL Aleșd, str. Rândunicii, nr.4
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- furnizori de servicii:
               SC. DARER INFOSOFT  (birotică, informatică, softuri)
               SC. MLADICONT (contabilitate)
               SC.TEHNOEURO (birotică, informatică, softuri)
               SC.INFOSOFT (birotică, informatică, softuri)
Sistemul financiar bancar: - sedii de bănci existente:
                 BCR – Aleșd – filială
                 BRD – Aleșd – filială
                 BT – Agenția Aleșd
                 CEC Bank  - Agenția Aleșd
                 REIFFEISEN  Bank – Agenția Aleșd
                 COOPERATIVA DE CREDIT
Situația mediului înconjurător:
                 Calitatea aerului, apei, solurilor, pădurilor – în limitele normale admise
                  Arii protejate – Valea Lion- fosilieră, 
Oportunități speciale oferite de zonă:
               - Resurse naturale: - izvor ape minerale – Pădurea Neagră apă termală Aleșd
Potențial turistic și de agrement:
Structuri de primire turistice:

 hotel OLIMPTOM
 motel MANHATHAN
 BONAVILA  
 HOSTEL PASCALIS

Structuri de servire a mesei:
                             - Restaurante 

 BONAVILA
 OLIMPTOM
 MANHATHAN
 RESTAURANT STRAND
 CANTINA SOCIALĂ ALEȘD
 GADASER TRANS
 RESTAURANT POPULAR
 RIS

Structuri de agrement turistic:
                          - Ștrand (apă termală) – SC.SALUBRI SA
                          - Lac de acumulare se pot practica pescuitul și sporturile nautice
               Lista obiectivelor de interes turistic:

 Biserica Ortodoxă Tinăud – sec XVII
 Biserica Ortodoxă din lemn Peștiș - sec.XVIII
 Cetatea Piatra Șoimului – Peștiș – sec.XIII
 Castelul Poiana Florilor – sec.XIX
 Monument comemorativ – Răscoala din 1904 Aleșd
 Locul fosilier Valea Lion – Peștiș

            Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate
                          – locul fosilier Valea Lion
            Potențial cultural și ecumenic :

Patrimoniu cultural:
 Casa de Cultură Aleșd care momentan este în reabilitare
 Biblioteca Octavian Goga Aleșd
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 Cămin Cultural Peștiș și Tinăud
            Istoric - Cetatea Piatra Șoimului – Peștiș – sec.XIII
            Castele -  Castelul Poiana Florilor – sec.XIX
            Religioasă: -Mănăstirea Poiana Florilor

 Biserica Ortodoxă Aleșd
 Biserica Ortodoxă Tinăud
 Biserica Ortodoxă Peștiș
 Biserica Baptistă Aleșd
 Biserica Penticostală Aleșd
 Biserica Reformată Aleșd
 Biserica Greco Catolică Aleșd
 Biserica Romano-Catolică Aleșd
 Biserica Baptistă Peștiș
 Biserica Baptistă Tinăud
 Biserica Penticostală Tinăud
 Biserica Penticostală Peștiș
 Biserica Ortodoxă Pădurea-Neagră
 Biserica Reformată Pădurea-Neagră
 Biserica Baptistă Pădurea-Neagră

       Evenimente socio-culturale:
       Manifestări – Zilele Octavian Goga
       Sărbători populare câmpenești 
              –Zilele orașului Aleșd cu începere în ultima sâmbăta din luna august
      Potențial sportiv: 
                 - Stadion 2.000 locuri
                 - Sala de sport cu o capacitate de 150 locuri
                 - Săli de sport Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” și Liceul Teoretic 
„Constantin Șerban”
                 - Bază sportivă  „Alexandru Roman” și “Constantin Șerban”
            Cluburi și echipe locale: - Crișul Aleșd –( fotbal) - Handbal club Aleșd 
            Evenimente și întreceri sportive – Zilele orașului Aleșd
            Activități de vânătoare și pescuit sportiv:
                  În pădurile din zonă trăiesc o mare diversitate de animale 
                  sălbatice, iar în lacul de acumulare se poate practica pescuitul
                  sportiv și vânatul la păsări de baltă.

Evidențierea punctelor tari ale zonei
Potențial turistic + sportiv
              Disponibilități pentru orice fel de investiții în zonă
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CAPITOLUL III

Prezentarea Direcției de Asistență Socială

3.1. Analiza capacității instituționale de furnizare beneficii și servicii sociale  

Conform Legii asistenței sociale 292/2011, statul prin autoritățile administrației 
publice centrale și locale, își asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor și acțiunilor 
prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistență socială și serviciile 
sociale. 

Tot în acest act normativ, se prevede faptul că pentru asigurarea aplicării politicilor 
sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 
dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, 
autoritățile administrației publice locale au atribuții privind administrarea și acordarea 
beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.  

Așadar, autoritățile administrației publice locale au atribuții atât în  domeniul 
administrării și acordării beneficiilor de asistență socială dar și în domeniul organizării, 
administrării și acordării serviciilor sociale.  

În același timp, este importantă colaborarea cu autoritățile administrației publice de 
la nivelul județului, ce are atribuții de  coordonare a înființării și organizării serviciilor 
sociale specializate, în concordanță cu nevoile și situațiile de dificultate identificate, pentru 
a se realiza o acoperire echitabilă a dezvoltării acestora pe întreg teritoriul județului, dar și 
de a acorda sprijin autorităților administrației publice locale de la nivelul, orașelor și 
municipiilor de pe raza teritorială a județului, în scopul planificării, dezvoltării și organizării 
serviciilor sociale de interes local.  

Totodată, este necesară armonizarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor 
sociale cu strategia județeană în domeniu ținând cont în același timp de politica UE privind 
dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității. 
Direcția de Asistență Socială Aleșd(DAS Aleșd) este instituție publică de interes 
local, fără personalitate juridică, înființată în conformitate cu art. 113 din Legea nr. 
292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, care 
funcționează în aparatul de specialitate al primarului orașului Aleșd.  
Direcția de Asistență Socială Aleșd este înființat în baza hotărârii Consiliului local al 
orașului Aleșd cu nr.42 din 27.05.2019, iar cadrul legal de organizare și funcționare 
este dat de prevederile HCL nr.43 din 27.05.2019 în care s-a aprobat Regulamentul 
de organizare și funcționare al Direcției de asistență socială a orașului Aleșd. 

Direcția este furnizor de servicii sociale ce realizează, la nivel local măsurile de 
asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în dificultate. 

Este autorizat să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată, în baza 
Certificatului de acreditare seria AF, nr.006159, emis de Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale la data de 03.10.2019

 Obiectul de activitate al Direcției de Asistență Socială îl constituie aplicarea 
legislației ce reglementează materia, precum și realizarea ansamblului de măsuri, 
programe, activități profesionalizate, servicii specializate, de protejare a persoanelor, 
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grupurilor și comunităților cu probleme speciale, aflate în dificultate, care nu au 
posibilitatea de a realiza prin mijloace și eforturi proprii, un mod normal și decent de viață 
și, de asemenea, dezvoltarea comunitară prin măsuri de prevenire a marginalizării sociale. 

În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități 
aflate în nevoie socială,

3.2. Direcția îndeplinește, în principal, următoarele funcții:
a)de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective, 
prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, 
valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor 
de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
b)de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi 
excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
c)de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi 
a planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;
d)de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru 
acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor sociale;
e)de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane pe care le are la dispoziţie;
f)de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în 
domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială din alte unităţi 
administrativ-teritoriale, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi 
cu persoanele beneficiare;
g)de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, 
grupurilor vulnerabile;
h)de reprezentare a unităţii administrativ-teritoriale în domeniul asistenţei sociale.

3.3.Atribuţiile Direcţiei în domeniul beneficiilorde asistenţă socialăsunt 
următoarele:
a)asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă 
socială;
b)pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea 
lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie 
socială;
c)verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, 
conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului 
local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de 
asistenţă socială;
d)întocmește dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de 
modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul 
local şi le prezintă primarului pentru aprobare;
e)comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt 
îndreptăţiţi, potrivit legii;
f)urmărește şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele 
îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;
g)efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de 
excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii 
şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
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h)realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială 
administrate;
i)elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de 
asistenţă socială;
j)îndeplinește orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

3.4.Atribuţiile Direcţieiîn domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor 
socialesunt următoarele:
a)elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile 
locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi 
lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare 
consiliului local şi răspunde de aplicarea acesteia; 
b)elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate 
din bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind 
date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, 
serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din 
fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;
c)inițiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de 
marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
d)identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat 
situaţiile de risc de excluziune socială;
e)realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
f)propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
g)colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, 
furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor 
publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale, la solicitarea acestuia;
h)monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;
i)elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul 
serviciilor sociale;
j)elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate 
cu planul anual de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora, împreună cu 
specialiştii din serviciile specializate ale primarului (respectiv serviciul contabilitate);
k)asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind 
drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
l)furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu 
dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de 
lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;
m)încheie contracte individuale de muncă prin biroul resurse umane şi asigură formarea 
continuă de asistenţi personali; evaluează şi monitorizează activitatea acestora, în 
condiţiile legii; 
n)sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit 
prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, 
potrivit legii;
o)planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în 
vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;
p)colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele 
diferitelor categorii de beneficiari;
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q)sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii 
nr. 78 /2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările 
ulterioare;
r)îndeplinește orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare;
s)asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, 
interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu 
surdocecitate.
(3)În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) şi b) Direcţia organizează consultări cu furnizorii 
publici şi privaţi, cu asociaţiile profesionale şi organizaţiile reprezentative ale beneficiarilor. 

În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea 
serviciilor sociale,

3.5. Direcţia are următoarele obligaţii principale:
a)asigurarea informării comunităţii;
b)transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiilor 
locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale de acţiune, în termen de 15 
zile de la data aprobării acestora;
c)transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la 
nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii 
de servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de 
monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale; 
d)organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai 
furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor 
sociale şi a planului anual de acţiune;
e)comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia 
instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, 
în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de 
tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, 
instituţiilor/ structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii şi acordarea de sprijin în 
realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii.
(2)Obligația prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet 
proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afişare la sediul instituţiei a 
informaţiilor privind:
a)activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri 
în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate etc.;
b)informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, 
acordate de furnizori publici ori privaţi;
c)informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente 
deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.
În administrarea și acordarea serviciilor sociale, Direcția realizează următoarele:
a)solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru 
serviciile sociale ale autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativ-
teritorială respectivă;
b)primește şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele 
beneficiare, reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor 
persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de 
persoane aflate în dificultate;
c)evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea 
identificării familiilor şi persoanele aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au 
generat situaţiile de risc de excluziune socială;
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d)elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie, care cuprind măsuri de 
asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la 
care persoana are dreptul; 
e)realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de 
servicii comunitare;
f)acordă servicii de asistenţă comunitară, în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de 
Direcţie în planul de acţiune;
g)recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare 
la servicii sociale;
h)acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine licenţa de 
funcţionare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 
292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a standardelor minime de calitate şi a 
standardelor de cost. 

3.6. Structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială este următoarea: 
 La compartimentarea Direcţiei s-a ţinut cont de art 122 din Legea 292/2011 a asistenţei 
sociale care prevede că autoritățile administrației publice locale angajează asistenți sociali 
sau contractează serviciile acestora pentru a realiza activitățile prevăzute cu respectarea 
raportului de un asistent social la maximum 300 de beneficiari.

1.Birou beneficii sociale, are în subordine: 
a) Compartiment beneficii sociale – asistenți sociali: -Secară Diana, Pintea Anamaria și 

Cociorva Gheorghe
b) Compartiment asistenți personali și indemnizații persoane cu dizabilități ce are în 

subordine asistenții personali – Pintea Anamaria
c) Compartimentul de intervenţie în situaţii de urgenţă, de abuz, neglijare, trafic, migraţie 

şi repatrieri şi prevenire marginalizare socială – asistente sociale Secară Diana şi Pintea 
Anamaria 

d) Compartiment autoritate tutelară şi copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, 
tichete de gradinite, ajutor încălzire, – asistent social – Pintea Anamaria 

2.Birou servicii sociale
a) Compartiment servicii sociale – vacant (funcție exercitată de Directorul executiv)
b) Compartimentul monitorizare, analiză statistică, indicatori asistenţă socială şi 

incluziune socială, strategii, programe, proiecte în domeniul asistenţei sociale şi 
relaţia cu asociaţiile şi fundaţiile – responsabil:  directorul directiei

Servicii sociale aflate în subordinea DAS Aleșd 
a) Centrul de zi pentru persoane vârstnice, 
b) Creșa de cartier 
c) Centrul de zi din cadrul Centrului multifuncțional Obor

   d) Cantina socială
e)Medicina școlară cu două componente

-) Serviciul medicină școlară; 
-) Compartiment asistență medicală comunitară.
f)compartimentul resurse umane este asigurat de aparatul de specialitate al primarului;
g)compartimentul juridic şi contencios este asigurat de aparatul de specialitate al 
primarului;
h)compartimentul economico-financiar şi administrativ este asigurat de aparatul de 
specialitate al primarului;
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Alte atribuții ale DAS Aleșd
– Este un serviciu public care elaborează politici și strategii, programe de dezvoltare, 

derulează proiecte de dezvoltare comunitară în vederea prevenirii stării de dificultate a 
unor grupuri precum și a oricăror persoane aflate în nevoie. 

– Este furnizor de servicii sociale ce realizează, la nivel local măsurile de asistență socială 
în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în dificultate. 

– Este autorizat să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată, în baza Certificatului 
de acreditare seria AF, nr.006159, emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale la data de 
03.10.2019.  

Structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială Aleșd este formată din 
personal de conducere, de specialitate, funcționari publici și personal contractual, potrivit 
organigramei și statutului de funcții aprobate de Consiliului local al orașului Aleșd, în 
condițiile legii în baza HCL 42 din 27.05.2019
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Capitolul IV
Considerații generale

4.1.Considerații generale.
Urmare a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populației localității, în 

comportamentul general al locuitorilor și în legislația națională în domeniul asistenței 
sociale, se impune elaborarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de 
furnizorii publici și privați la nivelul orașului Aleșd, județul Bihor, pentru perioada  2020-
2025 și a unui Plan de acțiune elaborat în conformitate cu aceasta.

Prezenta Strategie de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și 
privați la nivelul  orașului Aleșd, pentru perioada 2020-2025 se elaborează în conformitate 
cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. a) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, după 
consultarea furnizorilor publici și privați, a asociațiilor profesionale și a organizațiilor 
reprezentative ale beneficiarilor de pe raza orașului Aleșd, în concordanță cu obiectivele 
stabilite la nivel județean și în baza art.4 din HG 797/2017, privind Regulamentul-cadru din 
8 noiembrie 2017, de organizare și funcționare al Direcției de asistență socială organizate 
în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, conform articolului citat 

Direcția de Asistență Socială din aparatul de specialitate al Primarului orașului Aleșd 
își asumă obligația de a organiza și acorda serviciile sociale ce-i revin în sfera de atribuții 
și competențe, precum și de a planifica dezvoltarea acestora, în funcție de nevoile 
identificate ale persoanelor din comunitate, de prioritățile asumate, de resursele 
disponibile și cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

1. Definiție
Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând activitatea sau ansamblul de activități 

realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și a celor speciale, individuale, 
familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii 
riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

2. Scop
Scopul elaborării strategiei este acela de a asigura condițiile furnizării unor servicii 

sociale de calitate, care implicit să conducă la îmbunătățirea calității vieții familiilor și 
persoanelor sărace, fără nici un venit sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu 
handicap, a șomerilor, a pensionarilor, precum și a altor categorii de persoane 
defavorizate din orașul Aleșd.
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Capitolul V
Principii și valori

5.1..Strategia se bazează pe respectarea următoarelor principii:
1. Universalitate

Fiecare persoană are dreptul la asistență socială în condițiile prevăzute de lege. Prin 
acest drept este recunoscut principiul accesibilității egale la serviciile sociale pentru 
cetățenii orașului.

2. Obiectivitate și imparțialitate
În acordarea serviciilor sociale se  asigură  o atitudine obiectivă, neutră și imparțială față 
de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.

3. Eficiență și eficacitate
În acordarea serviciilor sociale se asigură toate condițiile pentru rezolvarea eventualelor 
situații de criză în care se găsește solicitantul, avându-se în vedere următoarele 
caracteristici: calitative, cantitativ adecvate și perioada de timp adecvate.

4. Abordarea integrată în furnizarea serviciilor sociale
Acordarea de servicii sociale se bazează pe o evaluare completă și complexă (unde este 
cazul) a nevoilor solicitanților și intervenția asupra tuturor aspectelor problemelor de 
rezolvat.

5. Proximitate în furnizarea de servicii sociale
Serviciile sociale acordate se adaptează la nevoile comunității și ale cetățenilor orașului 
Aleșd.

6. Cooperare și parteneriat
Serviciile sociale se acordă în parteneriat și cooperând cu ceilalți furnizori de servicii 
sociale. Se va asigura transferul și monitorizarea beneficiarului atunci când situația o 
impune, către alte servicii sociale primare sau specializate.

7. Orientarea pe rezultate
Serviciul public de asistență socială are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate în 
beneficiul persoanelor deservite, adresându-se celor mai vulnerabile categorii de 
persoane, acordarea lui făcându-se în funcție de veniturile și bunurile acestora.

8. Îmbunătățirea continuă a calității
Direcția de asistență socială se centrează pe îmbunătățirea continuă a serviciilor sociale și 
pe eficientizarea resurselor disponibile

9. Respectarea demnității umane
Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității, îi sunt 
respectate statutul individual și social și dreptul la intimitate și protecție împotriva oricărui 
abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic.

10.  Subsidiaritatea
Persoana care nu-și poate asigura integral nevoile sociale beneficiază de intervenția 
comunității locale, a structurilor ei administrative sau asociative și, implicit, a statului.

A. Strategia se bazează pe respectarea următoarelor valori:
1. Egalitatea de șanse

Toate persoanele beneficiază de oportunități egale cu privire la accesul la serviciile 
sociale și de tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare.

2. Libertatea de alegere



ORAȘUL ALEȘD
Direcția de Asistență Socială a orașului Aleșd

Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a orașului Aleșd
Pentru perioada 2020- 2025

29

Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul social ce răspunde 
nevoii sale sociale.

3. Independența și individualitatea fiecărei persoane
Fiecare persoană are dreptul să fie parte integrantă a comunității, păstrându-și în același 
timp independența și individualitatea. Aceasta urmărește să evite marginalizarea 
beneficiarilor de servicii sociale pe baza principiului că toți cetățenii, indiferent dacă 
necesită servicii de asistență socială sau nu, sunt ființe normale cu nevoi și aspirații 
umane normale.

4. Transparență în participarea și acordarea serviciilor sociale
Fiecare persoană are acces la informațiile privind drepturile fundamentale și legale de 
asistență socială, precum și posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor 
servicii sociale.
Membrii comunității trebuie încurajați și sprijiniți pentru a putea fi parte integrantă în 
planificarea și furnizarea serviciilor sociale.

5. Confidențialitatea
Furnizorii serviciilor sociale trebuie să ia măsurile posibile și rezonabile, astfel încât 
informațiile care privesc beneficiarii să nu fie divulgate sau făcute publice fără acordul 
respectivelor persoane.
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Capitolul VI
Obiective, grupul țintă și

problemele sociale ale categoriilor 
cuprinse în grupul țintă

6.1.Obiectiv general
Înființarea și dezvoltarea unui sistem realist și eficient de servicii sociale la nivelul 
localității, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, 
creșterea calității vieții, tratament egal, nediscriminare și dreptul la o viață demnă pentru 
toți locuitorii orașului Aleșd.

6.2.Obiective specifice:
1. Obiectiv specific 1: Implementarea unitară și coerentă a prevederilor legale din domeniul 

asistenței sociale, corelate cu nevoile și problemele sociale ale Grupului țintă (categoriilor 
de beneficiari);

2. Obiectiv specific 2: Înființarea și actualizarea continuă a unei baze de date  care să 
cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire școlară și 
profesională, adrese de domiciliu etc.), date privind indemnizațiile acordate (ajutoare 
sociale, ajutoare de urgență, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocații de 
susținere etc.), cuantumul și data acordării acestora, precum și alte informații relevante 
pentru completarea bazei de date; 

3. Obiectiv specific 3: Înființarea și implementarea unui sistem armonizat, integrat și 
performant de furnizare a cât mai multe tipuri și categorii de servicii sociale la nivelul 
orașului Aleșd:

4. Obiectiv specific 4: Realizarea unor parteneriate public-private cu alte autorități sau 
instituții publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale și resurselor 
disponibile la nivelul orașului Aleșd, inițiate și realizate după efectuarea unor studii de 
piață referitoare la nevoile sociale și prioritățile generale ale comunității locale;

5. Obiectiv specific 5: Dezvoltarea unor atitudini proactive și participative în rândul 
populației localității și a beneficiarilor de servicii sociale.

6. Obiectiv specific 6: Realizarea unui sistem de informare continuă a cetățenilor cu privire 
la toate drepturile de asistență socială, la prestații și beneficii de asistență socială și modul 
de obținere al acestora. Cât și obligațiile ce le au potențialii beneficiari sau grupurile țintă.  

6.3.La nivelul orașului Aleșd a fost identificat un Grup țintă (categorii de  
beneficiari) după cum urmează:
A.  Copii și familii aflate în dificultate;
B.  Persoane vârstnice;
C.  Persoane cu handicap;
D.  Persoane defavorizate de etnie romă;
E.  Persoane fără adăpost (cazuri izolate)
F.  Alte persoane în situații de risc social (cu venituri mici, fără loc de muncă)

A. Copiii și familiile aflate în dificultate identificate sunt: 
a) tineri provenind din sistemul de protecție a copilului;
b) familii monoparentale;
c) familii tinere;
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d) copii separați de părinți sau cu risc de separare; copii cu părinți plecați la muncă în 
străinătate;

e) victimele violenței în familie; (cazuri izolate)

Problemele sociale ale copiilor și familiilor aflate în dificultate sunt:
a) lipsa locuinței;
b) resurse financiare insuficiente și dificultăți în gestionarea lor;
c) dificultăți în găsirea unui loc de muncă;
d) familii cu climat social defavorabil;
e) abandonul școlar;
f) probleme de sănătate;

B.  Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:
a) sănătatea precară;
b) venituri mici în raport cu necesitățile;
c) izolare, singurătate;
d) capacitatea scăzută de autogospodărire;
e) incapacitatea de a-și pregăti lemnele pentru iarnă (tăiat, crăpat și transport lemn la etaj)
f) necesitatea înființării unui centru medico-social datorită numărului insuficient de locuri în 

Centrele de asistență medico-socială din județ;
g) nevoi spirituale;

C. Persoane cu handicap (minori sau adulți)
Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt:

a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuință;
b) lipsa locurilor de muncă protejate;
c) lipsa profesioniștilor în servicii specializate;
d) lipsa serviciilor specializate pentru persoane cu handicap;
e) atitudinea discriminatorie a societății;
f) situația materială precară;
g) absența suportului pentru familia care are în întreținere persoana cu handicap;
h) lipsa centrelor de zi, sau centre tip respiro, specializate pe tipuri de handicap

D. Problemele sociale ale persoanelor defavorizate de etnie romă sunt:
a) sărăcia;
b) mentalitatea romilor cu privire la muncă și educație;
c) sănătate;
d) familii dezorganizate;
e) dificultate în obținerea unui loc de muncă din cauza lipsei calificării;
f) lipsa locurilor de muncă pentru nivelul lor de pregătire profesională;
g) condiții improprii de locuit;

E. Persoane fără adăpost: cazuri izolate adulții.
Probleme sociale ale persoanelor fără adăpost sunt:

a) lipsa locuințelor;
b) lipsa locurilor de muncă;
c) sănătate precară;
d) lipsa educației;
e) dependența de alcool;
f) lipsa de informare;
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g) neacceptarea situației în care se află;
h) refuzul de a fi ajutați sau instituționalizați;
i) lipsa suportului familial (abandonat de familie)

6.4. Tipologia situațiilor de dificultate, vulnerabilitate, dependență sau risc 
social

6.4.1.Copii și familii în dificultate
Potrivit Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-

2020, interesul superior al copilului reprezintă principiul fundamental pe care se bazează 
toate actele normative ce reglementează domeniul protecției și promovării drepturilor 
copilului, cu impact în toate domeniile: educație, sănătate, justiție, asistență socială etc.  

Problematica socială a copiilor fiind extrem de diversă, menționăm câteva dintre 
categoriile de copii, care necesită servicii sociale specializate la nivel loca/județean: 

- Copii cu măsură de protecție specială/rezidențială/plasament la AMP/plasament familial;
- Copii abuzați, neglijați, exploatați prin muncă;
- Copii cu părinții plecați la muncă în străinătate;
- Copii din familii sărace/monoparentale, fără venituri sau cu venituri reduse, la risc de 

excluziune socială;
- Copii victime ale violenței în familie;
- Copii cu dizabilități psihice/autism ;
- Copii cu dizabilități neuro-motorii/din familii;
- Copii cu CES;
- Copii delincvenți;
- Copii  neșcolarizați, cu nevoi de integrare  în mediul educațional;
- Copii  cu risc de abandon școlar sau care au abandonat școala;

Conform statisticilor publicate la nivel național, mai mult de jumătate dintre copiii 
români se află în risc de sărăcie sau excluziune socială (52,2% în 2012), România 
înregistrând cel mai ridicat procent la acest indicator din Uniunea Europeană, cu excepția 
Bulgariei. De asemenea, se înregistrează una dintre cele mai mari diferențe din Europa, 
între nivelul riscului de sărăcie în cazul copiilor și cel înregistrat pe ansamblul populației 
(41,7% în 2012). 

Problematica copiilor aparținând etniei rome continuă să preocupe atât autoritățile 
române cât și pe cele internaționale. Apartenența la etnia romă crește cu 37% riscul unui 
copil de a fi sărac. Studiile realizate în domeniu arată că aproximativ 40% dintre copiii 
romi, nu au hrana zilnică asigurată, iar aproximativ 28% dintre adolescenții și tinerii romi 
cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani sunt căsătoriți, situație cu un impact negativ asupra 
participării școlare și accesului pe piața muncii a tinerelor familii, dar și în ceea ce privește 
șansele de dezvoltare ale noilor  generații. În același timp, o serie de decalaje copiii de 
etnie romă și cei proveniți din etnia majoritară apar în ceea ce privește participarea la 
educație și performanțele școlare. 

În ceea ce privește excluziunea socială a copiilor cu dizabilități, la jumătatea anului 
2019, numărul total de persoane cu dizabilități comunicat Autorității Naționale pentru 
Persoanele cu Dizabilități din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, prin Direcțiile 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului județene, a fost de 833.131 
persoane. Din care 66.150 erau copii, iar, 97,88 % (815.463 persoane) se află în 
îngrijirea familiilor și/sau trăiesc independent (neinstituționalizate) și 2,12 % (17.668 
persoane) se află în instituțiile publice rezidențiale de asistență socială pentru persoanele 
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adulte cu dizabilități (instituționalizate) coordonate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
prin Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități16

La nivelul orașului Aleșd avem la data de 30.06.2019 un nr. de 30 copii cu CES 
(cerințe educaționale speciale) și 20 copii cu handicap dintr-un total de 289 persoane cu 
handicap  

Situația copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, deși satisfăcătoare la nivel 
economic, ridică o cu totul altă problematică în ceea ce privește dezvoltarea copiilor, de 
privarea parentală având consecințe profunde la nivel emoțional și reflectându-se în 
scăderea performanțelor școlare ale acestora și chiar în riscul de abandon școlar. 
Conform datelor centralizate la nivel național, în evidențele autorităților administrației 
publice locale se aflau la 30 iunie 2018, 94.991 de copii cu cel puțin un părinte plecat în 
străinătate, estimările unor studii efectuate recent indicând valori semnificativ mai mari. 

Evoluția pe ani la nivel național al situației copiilor cu părinți plecați la muncă în 
străinătate:

Anul Total Cu un singur
părinte plecat

Cu ambii
părinţiplecaţi

Cu părinte unic
susţinător

plecat  
Lipsiți complet

de grija
părintească

Intrați in sistemul
de protecție

specială

 

2018 (iun) 94.991 63.891 18.012 13.088  31.100 3.881

2017 (dec) 94.896 64.701 17.425 12.770  30.195 3.730

2016 (dec) 95.308 62.978 18.646 13.684  32.330 3.870

2015 (dec) 85.194 53.507 21.610 10.077  31.687 4.227

2014 (dec) 82.339 49.855 22.050 10.434  32.484 3.753

2013 (dec) 80.036 47.394 22.329 10.313  32.642 3.674

Situația la nivelul DAS Aleșd
Serviciile specializate pentru protecția copilului îi revin furnizorului public la nivel 

județean, DGASPC Bihor, însă la nivelul orașului Aleșd, responsabilitatea furnizării 
serviciilor cu caracter primar pentru copil și familia sa  îi revine DAS Aleșd, conform OG 
68/2003. 
Acestea constau în: 

• evidențierea, diagnosticarea și evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale și de grup;  
• informarea asupra situațiilor de risc social, precum și asupra drepturilor sociale ale 

persoanei;  
• identificarea persoanelor și a familiilor aflate în situații de risc, în vederea inițierii de acțiuni 

și măsuri preventive;  

16http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/BULETIN-STATISTIC-ANPD-
TRIM-II-2019.

http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/BULETIN-STATISTIC-ANPD-TRIM-II-2019
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/BULETIN-STATISTIC-ANPD-TRIM-II-2019
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• furnizarea de măsuri de urgență în vederea înlăturării situației de dificultate în care se 
poate găsi o familie sau o persoană la un moment dat;  

• sensibilizare asupra necesităților sociale existente sau latente și asupra resurselor umane, 
materiale și financiare necesare satisfacerii lor; 

• dezvoltarea de programe cu caracter comunitar, în scopul promovării sociale a indivizilor 
și colectivităților;  

• prevenirea oricărei forme de dependență prin acțiuni de identificare, ajutor, susținere, 
informare și consiliere;  

De asemenea, DAS Aleșd oferă beneficii de asistență socială populației vulnerabile, 
însă nevoia de servicii sociale complementare, specializate și integrate la nivelul 
comunității este mult mai mare, atât pentru copii cât și pentru părinții acestora, pentru 
familiile aflate la risc de excluziune socială. 

La nivelul orașului Aleșd situația copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate 
este sub media națională a celor cu ambii părinți sau familie monoparentală astfel în anul 
2018 au fost 48 copii cu părinți plecați la muncă în străinătate din care doar 8 copii au fost 
cu ambii părinți sau părinte unic susținător plecat.  În trim.III 2019 numărul a fost de 44 
copii din care 8 cu unic părinte

6.4.2.Mame minore
Sărăcia sau dificultățile financiare, lipsa educației sexuale adecvate și a planificării 

familiale, accesul restrâns la mijloacele de contracepție, dar și serviciile și resursele 
insuficiente destinate consilierii și prevenției, fac ca sarcinile în rândul adolescentelor să 
fie una dintre cele mai actuale probleme de sănătate publică ale zilelor noastre, fiind un 
fenomen răspândit atât la nivel global cât și la nivel național. Un raport al World Health 
Statistic, publicat în anul 2014, arată că rata nașterilor la nivel mondial la fetele între 15-19 
ani este de 49 la 1.000. Sarcina la adolescente, reprezintă atât o problemă socială, cât 
mai ales, una medicală, deoarece pune mama în situații neobișnuite și o expune anumitor 
riscuri. În România, principalele cauze ale creșterii din ultimii ani a numărului mamelor 
minore, sunt: condiție   socială și economică precară, căsătorie timpurie (în special în 
cadrul anumitor grupuri etnice), nivel de școlarizare redus, debutul timpuriu al activității 
sexuale și întreținerea de acte sexuale neprotejate, consumul de droguri, influența 
mediului și a mass-mediei etc. Mamele adolescente reprezintă un grup de paciente cu risc 
crescut de complicații pe durata sarcinii și în timpul nașterii și care asociază un risc 
crescut de complicații, pentru făt și nou-născut. 

Aspectul psiho-emoțional al sarcinilor la adolescente merită o atenție deosebită, 
deoarece influența extrem de nefavorabilă a vieții sexuale și a sarcinii, au efecte negative 
asupra dezvoltării, determinând instalarea stresului și a dezechilibrelor psihice, depresie, 
anxietate etc. (Hudson,   Elik  și  Campbell Grossman 2000).  

Serviciile socio-medicale destinate acestei categorii de beneficiari (cuplul mamă-
copil), sunt: asistență socială și medicală, consilierea psihologică a mamelor care aflate în 
dificultate și a copiilor lor cu risc de abandon, dezvoltarea abilităților maternale astfel încât 
integrarea copilului nou-născut să se realizeze în condiții optime în familie; 
urmărirea/monitorizarea declarării nașterii copiilor; dezvoltarea unei rețele de comunicare 
rapidă între autoritățile cu atribuții privind protecția drepturilor copilului, astfel încât, la 
nevoie, să se inițieze o măsură de  protecție specială pentru copil etc. 

Obiectivele urmărite în această direcție sunt: prevenirea separării copiilor de părinți, 
obținerea rapidă a actelor de identitate, protecția și îngrijirea copiilor abandonați în 
unitățile spitalicești, în vederea pregătirii plasamentului acestora în familia  
substitutivă/asistent maternal profesionist sau serviciu rezidențial, în funcție de vârsta  și 
nevoile copilului etc.  



ORAȘUL ALEȘD
Direcția de Asistență Socială a orașului Aleșd

Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a orașului Aleșd
Pentru perioada 2020- 2025

35

Situația la nivelul DAS Aleșd
Chiar și în cazurile în care mamele minore identificate au un domiciliu stabil nevoile 

lor sunt deosebit de complexe, iar contribuția serviciului de asistență medicală comunitară 
este una majoră. Pentru intervenția în astfel de situații, echipa multidisciplinară alcătuită 
din medicul de familie, asistentul social, asistentul medical comunitar, mediatorul sanitar 
din cadrul DAS este cea mai în măsură să furnizeze servicii integrate acestei categorii de 
persoane vulnerabile. 

6.4.3. Persoane cu dizabilități
Uniunea Europeană promovează incluziunea și participarea activă a persoanelor cu 
dizabilități în societate, în acord cu promovarea drepturilor acestora. Pe această bază a 
fost elaborată Strategia Europeană privind persoanele cu dizabilități 2010-2020, ale cărei 
obiective sunt orientate către opt mari direcții de acțiune: 

1. Accesibilitatea bunurilor și a serviciilor, promovarea pe piață a unor proceduri 
facilitatoare, care să îmbunătățească calitatea vieții persoanelor cu dizabilități; 

2. Asigurarea participării la viața socială și la activități de recreere, prin înlăturarea 
oricăror bariere și prin furnizarea unor servicii comunitare la standarde; 

3. Egalitatea de șanse și combaterea discriminării;
4. Inserția pe piața muncii prin creșterea semnificativă a numărului persoanelor cu 

dizabilități producătoare de venituri; 
5. Educație și formare, prin promovarea educației incluzive și a învățării pe tot 

parcursul vieții pentru elevii și studenții cu dizabilități; 
6. Protecție socială prin asigurarea unor condiții de locuire decente, combaterea 

sărăciei și a incluziunii sociale; 
7. Sănătatea, prin promovarea accesului liber și neîngrădit la servicii medicale și alte 

contexte terapeutice; 
8. Acțiuni în plan extern, prin dezvoltarea de programe dedicate persoanelor cu 

dizabilități care să promoveze drepturile acestora în spațiul european și să le consolideze 
participarea la viața socială. 17

Conform legislației naționale (Legea nr. 448/2006), persoanele cu dizabilități sunt 
cele cărora mediul social, neadaptat deficiențelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale 
si/sau asociate, le împiedica total sau le limitează accesul cu șanse egale la viața 
societății, necesitând măsuri speciale de protecție, în sprijinul integrării și al incluziunii 
sociale. Dizabilitatea poate fi abordată din perspectiva medicală (cu referire strictă la 
problema individului și la nevoia sa de tratamente și terapii) și din cea socială, care pune 
accentul pe adaptările și modificările aduse mediului social și comunitar astfel încât, 
dificultățile și riscul de discriminare și de excluziune ale persoanelor cu dizabilități, să fie 
cât mai mult reduse. Strategia națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu 
dizabilități” 2016-2020 și Planul operațional privind implementarea strategiei naționale, 
vizează prin diferite proiecte și programe, înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, 
centre respiro/centre de criză și locuințe protejate, în vederea dezinstituționalizării 
persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea 
instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate (HG nr. 798/2016).  

Analizând situația prezentată, considerăm că există la nivel local nevoia de  înființare 
de servicii de zi  furnizate de către furnizorii publici sau privați, cu precădere pentru 
persoanele cu dizabilități și pentru familiile acestora, care au resurse financiare limitate și 
care nu-și pot permite costurile terapiilor de specialitate.

17http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137
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6.4.4. Persoane vârstnice
Având în vedere fenomenul continuu al îmbătrânirii populației la nivel european, 

sistemul serviciilor sociale destinate vârstnicilor experimentează o presiune crescândă în 
multe dintre țările membre, printre care și România. Din cauza insuficientei implicări a 
populației de vârsta a treia în procesele decizionale în plan politic și social, nevoile și 
preferințele acestei categorii de populație nu sunt întotdeauna, luate în considerare. 

In acest scop, structurile europene vizează prin diverse strategii, programe și 
proiecte, o mai bună integrare a serviciilor adresate vârstnicilor, pornind de la evaluarea 
stării de sănătate și a nevoilor acestora, până la implicarea lor nemijlocită în deciziile care-
i afectează în mod direct și oferindu-le posibilitatea de a alege între diferite forme de 
asistență și suport.  

Politicile europene, din care decurg cele naționale în domeniul protecției persoanelor 
vârstnice și al promovării îmbătrânirii active,  vizează o serie de acțiuni și de măsuri 
prioritare, după cum urmează: 

- consolidarea sistemului de protecție socială pentru creșterea calității vieții 
vârstnicilor; 
- consilierea pre-pensionare a angajaților și combaterea discriminării acestora ;
-  promovarea și încurajarea mentoratului și voluntariatului în rândul vârstnicilor, 
pentru valorificarea experienței profesionale și de viață, a competențelor și abilităților 
lor; 
- furnizarea unor oportunități de învățare (în domenii moderne, tehnologiile digitale, 
dar și în domeniul sănătății sau privind gestionarea veniturilor proprii);
- responsabilizarea instituțiilor publice și facilitarea accesului la servicii ;  
- întărirea rolului persoanelor vârstnice în cadrul comunităților  și promovarea 
dialogului inter-generațional;  
- folosirea spațiilor existente pentru întâlniri, în vederea socializării și derulării unor 
activități de recreere și socializare; 
- informarea și acordarea suportului juridic, dar și consiliere psihologică și socială 
pentru unele nevoi identificate; 
- oferirea cadrului adecvat de organizare în grupuri de acțiune și de inițiativă pentru 
protejarea și promovarea drepturilor persoanelor vârstnice; 
- realizarea unor studii pentru evaluarea și monitorizarea indicatorilor socio-economici 
ai populației vizate, care să reflecte nivelul de trai și gradul de bunăstare al acesteia in 
colaborare cu instituții specializate;   

- prevenirea  și combaterea abuzurilor asupra persoanelor vârstnice și a excluziunii 
sociale etc.18

Situația la nivelul DAS Aleșd
În ceea ce privește sistemul rezidențial de asistență socială pentru persoanele 

vârstnice, la nivel local nu există furnizori publici sau privați, care oferă acest tip de 
servicii. În ceea ce privește instituțiile publice, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului deține și administrează un centru rezidențial pentru persoanele 
vârstnice la nivelul județului, care este insuficient pentru solicitările din tot județul Bihor.

18http://gov.ro/fisiere/subpagini_fisiere/NF_HG_861-2016.pdf)

http://gov.ro/fisiere/subpagini_fisiere/NF_HG_861-2016.pdf
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În completare și ca măsură alternativă la lipsa serviciilor rezidențiale, ca urmare a 
analizei noastre am identificat o mare nevoie de servicii sociale la domiciliu, având în 
vedere numărul mare de beneficiari, persoane vârstnice care  necesită sprijin socio-
medical, îngrijire și acompaniere. 

De aceea, DAS Aleșd se află în situația de a identifica oportunități de accesare a 
unor resurse financiare nerambursabile, pentru formarea și dezvoltarea unei rețele de 
îngrijitori la domiciliu, în vederea funcționării și licențierii unui serviciu social de acest tip, 
atât de necesar pentru populația vârstnică vulnerabilă. 

De asemenea, în orașul Aleșd este necesară înființarea unui serviciu social de tip 
rezidențial cu cazare pentru persoanele vârstnice, care să ofere servicii integrate,   de 
cazare, masă, sociale, juridice, psihologice, medicale, de recuperare și de socializare.

6.4.5.   Victime ale violenței în familie  
Violența și comportamentele agresive constituie probleme majore, manifestate la 

nivel societal pe plan internațional, afectând populația lumii indiferent de vârsta, educație 
sau statut social. Raportul din anul 2006 a Organizației Națiunilor Unite atrage atenția 
asupra universalității acestui fenomen, nici o țară din lume nefiind imună la acest 
fenomen. Violența domestică poate să îmbrace forme diverse, mai mult sau mai puțin 
vizibile, precum violența fizică, psihologică, sexuală, economică și socială.  

Manifestările agresive cu urmările lor nefaste asupra climatului familial și asupra 
dezvoltării și evoluției persoanelor implicate este nu numai o problemă socială și de 
sănătate publică, ci și o problemă a nerespectării și a încălcării drepturilor omului, 
complexitatea ei solicitând atât protecția integrității personale a victimelor, cât și protejarea 
intereselor lor sociale comune, precum libertatea și democrația 

Conform Legii 217/2003, Art. 3, pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, 
violența domestică înseamnă orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, 
sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial 
sau domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, 
indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima. Constituie de 
asemenea, violență in familie, împiedicarea oricărui membru al unei familii, dar cu 
precădere al femeilor și copiilor, de a-si exercita drepturile și libertățile fundamentale.  

Condițiile care favorizează apariția actelor de violență sunt, după cum urmează : 
disfuncții și carențe educative ale mediului familial (medii familiale dezorganizate, afectate 
de abuz și/sau adicții) ; deficiențele mediului educațional ; educația sexuală lacunară ; 
sărăcia și carențele socio-economice ; deficiențele mediului instituțional și legislația 
neadecvată ; creșterea gradului de permisivitate socială și lipsa reacțiilor la nivel 
comunitar ; incidența tulburărilor psihice și a consumului de substanțe și alcool etc.  

Autoritățile administrației publice centrale si locale au obligația să ia măsuri de 
prevenire a violenței în familie, prin: informarea victimelor violenței în familie, potrivit 
competențelor ce le revin; consultarea și stabilirea de parteneriate cu organizațiile 
neguvernamentale care asigură asistență si protecție a victimei; colaborarea cu organele 
de urmărire penala la care pot face plângere; acordarea de asistență juridică și apărarea 
drepturilor procesuale ale persoanei vătămate, ale parții vătămate și ale parții civile; 
aplicarea procedurilor pentru acordarea compensațiilor financiare de către stat, potrivit 
legii. 

Datele statistice raportate la nivel național, arată că după anul 2013, s-a constatat o 
oarecare diminuare a numărului de solicitări de servicii sociale și de protecție, urmată în 
ultimii trei ani, de o ușoară creștere a fenomenului violenței în familie de la an, la an, 
ajungându-se în 2016 la 13.019 cazuri de violență în familie, din care numărul de victime 
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adulte de sex feminin este de 2.056 și de sex masculin este de 165, din care numărul de 
victime copii 10.798 cu vârsta cuprinsă între < 1 și 17 ani, aceasta în condițiile în care, 
aproximativ 7 din 10 cazuri, rămân neraportate. 19

In februarie 2018, Guvernul României a aprobat un proiect de modificare a legislației in 
domeniu, fiind vizate legile 217/2003 și 202/2002 și având ca scop reglementarea unui 
ordin de protecție provizoriu, un instrument care permite forțelor de ordine chemate la 
locul agresiunii să ia niște măsuri speciale într-un mod rapid, astfel încât victimele violenței 
domestice să fie protejate în timp real. Prin acest document-instrument, polițistul are 
dreptul și obligația să se deplaseze la domiciliul victimei, să intre chiar și cu forța și să 
emită acest ordin de protecție provizoriu care să asigure  securitatea victimei, în cazul în 
care aceasta se află într-un pericol iminent. Agresorul poate fi înlăturat din domiciliu, chiar 
dacă este titularul contractului de proprietate al spațiului respectiv. Acest ordin de protecție 
provizoriu este complementar ordinului de protecție deja existent în legislație încă din 
2012, cu precizarea că "se emite de către polițist, are caracter executoriu, nu are un 
termen anume, nu are somație, are valabilitate cinci zile, cu posibilitatea de prelungire 
până la emiterea ordinului de protecție. Documentul trebuie confirmat de un procuror, în 
24 de ore pe baza declarațiilor și a probelor

Situația la nivelul DAS Aleșd
În ceea ce privește problematica victimelor violenței în familie în orașul Aleșd 

principala problema o reprezintă faptul, că violența în familie este un aspect intim al vieții 
persoanelor,  extrem de sensibil și care se identifică cu dificultate. 

Cazurile de violență sunt izolate și de obicei nu sunt făcute plângeri în acest sens. 
Astfel, considerăm că la nivelul DAS Aleșd există o nevoie  de dezvoltarea unui serviciu 
sau a unor activități, organizate și coordonate de către DAS, care să includă: 

- activități de prevenție, precum informarea și conștientizarea fenomenului violenței în 
familie și a formelor sale de manifestare, a factorilor favorizanți și agravanți etc.;

- activități de identificare și de evaluare a situațiilor de violență domestică;
- activități de informare, consiliere primară și îndrumare a victimelor, către serviciile  

specializate;

6.4.6. Persoane fără adăpost
Legea asistenței sociale (292/2011), în articolul 6 (z), definește persoanele fără 

adăpost ca fiind o categorie socială formată din indivizi ori familii care, din motive 
singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar-economic, juridic ori din cauza 
unor situații de forță majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuți, 
se află în incapacitate de a susține o locuință în regim de închiriere ori sunt în risc de 
evacuare, se află în instituții sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să 
fie externate, respectiv eliberate și nu au domiciliu ori reședință.  
Serviciul de Evidență a Populației definește persoana fără domiciliu prin mențiunile „lipsă 
act spațiu” și „lipsă spațiu”, situația în care „persoana nu poate face dovada spațiului de 
locuit asigurat ori, în ultimă instanță nu are efectiv unde să locuiască, ori ocupă o locuință 
ilegal, neavând acceptul găzduitorului pentru întocmirea formelor legale”. 

19http://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2017/09/RAPORT-DE-MONITORIZARE-STRATEGIEViolenta-in-
familie-2016.pdf

http://anes.gov.ro/wp
http://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2017/09/RAPORT-DE-MONITORIZARE-STRATEGIE-Violenta-in-familie-2016.pdf
http://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2017/09/RAPORT-DE-MONITORIZARE-STRATEGIE-Violenta-in-familie-2016.pdf
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 „Oamenii străzii” sau „persoanele adulte fără adăpost” reprezintă așadar o categorie 
defavorizată, exclusă de la serviciile publice sociale și medicale (ajutor social, cantină 
socială, asigurări de sănătate etc.). 
Cauzele pierderii locuinței de către o persoană, sunt multiple, în principal: divorțul și 
conflictele familiale, pierderea locului de muncă, bolile psihice, consumul de alcool, 
respingerea de către membrii familiei, etc.  

Persoanele fără adăpost pot fi regăsite în orice societate și chiar în marile capitale 
europene, ele generând o problematică diversă și complexă, prea puțin abordată în țara 
noastră.  

Printre drepturile sociale ale persoanelor fără adăpost, legea prevede: dreptul la 
reintegrare sociala prin găsirea unui spațiu de locuit și a unui loc de munca ; dreptul de 
acces la servicii speciale (direct orientate spre integrarea sociala a persoanelor aflate in 
strada);  dreptul la consiliere pe termen lung, în vederea integrării sociale; dreptul de 
acces la condiții minimale de viața, respectiv găzduire și îngrijire, respectiv la servicii 
publice medico-sociale. 
Cele mai multe dintre persoanele fără adăpost se află într-o situație de criză socială și 
juridică, dar și într-o stare de sănătate precară fizică și psihică, având un comportament 
de multe ori imprevizibil și cu un potențial agresiv sporit. Se estimează că în România 
există peste 162.375 de persoane care nu au adăpost, conform Recensământului din anul 
2011, dar după alte statistici oamenii străzii  ar fi undeva la 16.000 din care mai mult de 5 
000 trăiesc în București.  

Situația la nivelul DAS Aleșd
Pentru sprijinirea oamenilor străzii, a persoanelor fără locuință, nu există în orașul 

Aleșd furnizor de servicii sociale cu cazare. Singurul serviciu este în Oradea un centru de 
cazare pe timpul nopții al DAS Oradea. Considerăm că la nivelul  orașului Aleșd nu este 
nevoie de un serviciu de acest gen deoarece cazurile sun izolate și le gestionăm la data 
apariției lor prin luarea de măsuri de sprijin și intervenții viabile pentru depășirea situației 
de criză socială și psihologică pe care o traversează prin instituționalizare la furnizori 
publici sau privați.

6.4.7. Persoane cu adicții și infracționalitatea juvenilă
Consumul și traficul de droguri constituie la nivel mondial un fenomen dinamic, 

puternic influențat de o multitudine de factori de natură socială și economică. Procesul de 
globalizare, caracterizat de mișcarea liberă a persoanelor, a bunurilor și a capitalurilor, de 
dezvoltare a noilor tehnologii informatice și de comunicații, a determinat noi provocări în 
propagarea și răspândirea acestui fenomen.20În ultimii ani au avut loc schimbări 
semnificative care pot influența evoluția fenomenului drogurilor, astfel : modificări ale 
profilurilor consumatorilor de substanțe psihoactive; apariția și răspândirea modelului 
policonsumului; precocitatea în debutul în consum al drogurilor; reducerea diferențelor de 
consum dintre sexe ; existența unei relații foarte strânse între debutul precoce în 
consumul de droguri și modelul consumului recreațional; apariția de noi substanțe 
psihoactive pe piața drogurilor, cu o accesibilitate și o disponibilitate foarte crescută; 
creșterea riscurilor asociate consumului de droguri, prin sporirea numărului de cazuri de 
consumatori de droguri infectați cu HIV, generalizarea traficului de droguri la nivel național 
etc. Strategia Naționale Antidrog pentru perioada 2017-2020 vizează în principal : 
reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului național integrat de prevenire și 
asistență, implementat în școală, familie și comunitate, precum și intervențiile de 

20www.ana.gov.ro/doc_strategice/proiecte/SNA_2013_2020.pdf

http://www.ana.gov.ro/doc_strategice/proiecte/SNA_2013_2020.pdf
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identificare, atragere și motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de 
servicii de asistență specializată ce au ca finalitate integrarea socială.

Programul de interes național de prevenire a consumului de tutun, alcool si droguri – 
2009-2012, aprobat prin HG nr. 1101/2008, are drept scop dezvoltarea unor servicii 
profesionalizate care să vizeze, printre altele : formarea unor atitudini si practici la nivelul 
întregii populații de vârstă școlară, pentru adoptarea unui stil de viață sănătos, fără tutun, 
alcool si droguri;   creșterea influenței factorilor de protecție la vârste mici pentru evitarea 
sau întârzierea debutului consumului de tutun, alcool și droguri; sensibilizarea si educarea 
populației școlare în scopul evitării consumului experimental/recreațional de droguri și/sau 
trecerii la consumul regulat.21

Agenția Națională Antidrog este o instituție de referință în ceea ce privește prevenirea, 
informarea și conștientizarea populației, cu privire la efectele comportamentului adictiv, fie 
că este vorba de droguri,  alcool sau alte substanțe, fie că vorbim despre dependențele de 
jocuri de noroc, rețele de socializare, jocuri pe computer etc. Centrul de Prevenire, 
Evaluare și Consiliere Antidrog al Județului Bihor, prin proiectele implementate,  oferă o 
serie de servicii destinate acestei categorii de persoane vulnerabile. Astfel la nivelul 
Județului Bihor există această structură specializată care poate oferi servicii specializate 
de informare și consiliere pe aceste teme.
               Situația la nivelul DAS Aleșd

În cursul anului 2018, la nivelul Poliției orașului Aleșd au fost înregistrate un număr 
de 284 fapte de natură penală din care 12 au fost comise de minori. Pe genuri de 
infracțiuni situația se prezintă astfel: 4 infracțiuni de natură rutieră; 2 infracțiuni de furt 
calificat; 3 infracțiuni de loviri și alte violențe; o infracțiune de violare de domiciliu și o 
infracțiune de raport sexual cu minor.
În perioada 01.01.2019-19.11.2019 la nivelul Poliției orașului Aleșd au fost înregistrate un 
nr. de 227 fapte de natură penală din care 5 au fost comise de minori. Pe genuri de 
infracțiuni situația se prezintă astfel: 3 infracțiuni de loviri și alte violențe; o infracțiune de 
furt calificat și o infracțiune de vătămare corporală. 

Infracționalitatea privind consumul de substanțe pihoactive pe raza orașului Aleșd 
este una nesemnificativă și cu un grad redus de pericol social.22

6.4.8. Situația romilor din Aleșd
Potrivit  recensământului din anul 2011,  în  România  numărul declarat al romilor a 

fost de 621.573 persoane, reprezentând 3,3% din numărul total al persoanelor pentru care 
a putut fi stabilită etnia și care fac parte din populația stabilă a României. Estimările privind 
numărul romilor din România nu sunt concordante, Consiliul Europei operând cu cifra de 
1.850.000 de persoane, în timp ce studii ale Agenției Naționale a Rromilor și Băncii 
Mondiale consideră că numărul este de maximum 1 milion de persoane (Sarău, Gh., 
Radu, E., 2011).  
În domeniul educațional decalajul dintre cetățenii români aparținând minorității rrome și 
cetățenii de alte etnii, este semnificativ. Conform Strategiei Guvernului României de 
incluziune a cetățenilor de etnie romă pentru perioada 2015-2020, rata de înscriere la 
grădiniță a copiilor rromi de vârstă 3—6 ani este mult sub cea a populației majoritare, 37% 
la copiii rromi vs. 77% la copiii care nu aparțin minorității rome. De asemenea, doi din 

21http://www.dreptonline.ro/legislatie/hg_hotarare_program_prevenire_consum_tutun_
a lcool_droguri_1101_2008.php
22 Adresa cu nr.386774 din 20.11.2019 a Poliției orașului Aleșd

http://www.dreptonline.ro/legislatie/hg_hotarare_program_prevenire_consum_tutun_alcool_droguri_1101_2008.php
http://www.dreptonline.ro/legislatie/hg_hotarare_program_prevenire_consum_tutun_a%20
http://www.dreptonline.ro/legislatie/hg_hotarare_program_prevenire_consum_tutun_a%20
http://www.dreptonline.ro/legislatie/hg_hotarare_program_prevenire_consum_tutun_alcool_droguri_1101_2008.php
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zece copii romi nu merg la școală, cel mai frecvent motiv invocat fiind cel legat de lipsa 
resurselor financiare23.

Același decalaj se reflectă și în domeniul ocupării și integrării, în cel al locuirii și 
sănătății și în calitatea vieții persoanelor de etnie romă. Dacă rata șomajului pe populația 
totală este de 7,4%, în rândul populației rrome ea este de 48,6%. Doar unul din zece 
cetățeni români aparținând minorității rome a avut un loc de muncă stabil în ultimii doi ani, 
iar 52% au declarat că nu au găsit deloc de lucru în acea perioadă. 

Femeile rome manifestă o slabă participare pe piața muncii, doar 27% fiind angajate 
și 36 % declarând că sunt în căutarea unui loc de muncă. În anul 2011, trei din patru 
persoane aparținând minorității rome se aflau în sărăcie relativă, în vreme ce doar unul din 
patru cetățeni majoritari se aflau într-o situație similară. Sărăcia absolută este de cel puțin 
patru ori mai mare în rândul cetățenilor români aparținând minorității rome comparativ cu 
restul populației. Riscul mortalității infantile este de 4 ori mai mare în rândul copiilor rromi 
de 0—1 ani. Lipsa educației este principalul factor declanșator al sărăciei și excluziunii 
sociale în rândul populației rome.  

În vederea creșterii participării copiilor și tinerilor de etnie romă la sistemul 
educațional, începând cu anul 2001, în România, Ministerul educației introduce funcția 
mediatorului școlar, care are ca principală responsabilitate,  sprijinirea participării tuturor 
copiilor din comunitate la învățământul general obligatoriu, încurajând implicarea părinților 
în educația copiilor si în viața scolii si facilitând colaborarea dintre familie – comunitate – 
școală. Pe postul de mediator școlar, se recomandă angajarea unor persoane care să 
cunoască limba si cultura comunității locale pentru care sunt necesare serviciile de 
mediere școlară.  

La nivelul orașului Aleșd dintr-un număr de 10.066 locuitori 1300 sunt rromi care 
locuiesc într-o colonie a orașului Aleșd (Cartierul Obor)24

        Locuințele acestora în mare parte sunt construite din chirpici, unele fiind insalubre, 
aflate într-o stare de deteriorare avansată și nu toate sunt electrificate.
        Primăria orașului Aleșd este interesată în ceea ce privește găsirea unor programe de 
finanțare pentru Cartierul Obor în vederea asigurării acestora a următoarelor:
 - punerea în posesie cu terenul aferent locuinței;
- electrificarea locuințelor rămase neelectrificate (aproximativ 20);
- identificare unui teren pentru construirea de locuințe pentru familiile de romi;
- cursuri de calificare pentru cei fără școală și pregătire profesională în meserii care sunt 
căutate pe piața muncii și care pot fi însușite de romi;
- extinderea și reabilitarea Centrului multifuncțional Obor pentru încă 24 copii;
- acordarea beneficiilor sociale pentru toți beneficiarii care se încadrează în prevederile 
legii; 

23Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 
2015-2020; Monitorul oficial al României, Partea I, Nr. 49/21.01.2015). 
24Recensământul populației 2011
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330

Numărul persoanelor de etnie romă care au solicitat ajutor social în baza Legii 416/2001 la 
data de 01.10.2019………….…………..   136
Nr. persoanelor beneficiari de ASF la 01.10.2019.............................................    425 
Nr beneficiarilor de tichete de grădiniță  ............................................................        5
Nr. beneficiarilor de ajutoare de încălzire 150 persoane beneficiare de VMG și 25 
persoane altele decât beneficiare de VMG (pensionari)

6.5.Tipuri de servicii sociale 
Serviciile sociale sunt servicii de interes general și se organizează în forme/structuri 

diverse, în funcție de specificul activității/activităților derulate și de nevoile particulare ale 
fiecărei categorii de beneficiari. Serviciile sociale au caracter proactiv și presupun o 
abordare integrată a nevoilor persoanei, în relație cu situația socio-economică, starea de 
sănătate, nivelul de educație și mediul social de viață al acesteia.

Tipurile de servicii sociale identificate la nivelul orașului Aleșd care vor fi acordate 
beneficiarilor cuprinși în Grupul țintă, în intervalul 2020-2025, sunt:

a) După scopul serviciului: 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: servicii sociale destinate copilului și/sau familiei, 
persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, victimelor violenței în familie, 
persoanelor fără adăpost, persoane cu diferite adicții, respectiv consum de alcool, droguri, 
alte substanțe toxice, internet, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de persoane, 
persoanelor private de libertate, persoanelor sancționate cu măsură educativă sau 
pedeapsă neprivativă de libertate, aflate în supravegherea serviciilor de probațiune, 
persoanelor cu afecțiuni psihice, persoanelor din comunități izolate, șomerilor de lungă 
durată, precum și servicii sociale de suport pentru aparținătorii beneficiarilor;

c) După regimul de asistare: 
c1) servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre 

rezidențiale, locuințe protejate, adăposturi de noapte etc.;
c2) servicii sociale fără cazare, centre de zi, centre și/sau unități de îngrijire la 

domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanță sociale;
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d) După locul de acordare serviciile sociale se asigură:
d1) la domiciliul beneficiarului;
d2) în centre de zi;
d3) în centre rezidențiale;
d4) la domiciliul persoanei care acordă serviciul;
d5) în comunitate;

e) După regimul juridic al furnizorului serviciile sociale pot fi organizate ca structuri 
publice sau private;

f) După regimul de acordare, în regim normal și regim special:
f1) servicii acordate în regim de accesare, contractare și documentare uzuale;
f2) servicii acordate în regim special cu eligibilitate și accesibilitate extinsă, care 

vizează măsurile preventive care se oferă în regim de birocrație redusă și un set de 
servicii sociale, care vor fi accesate de beneficiar doar în condițiile păstrării anonimatului, 
respectiv de persoane dependente de droguri, alcool, prostituate, victime ale violenței în 
familie etc. Serviciile acordate în regim special pot fi furnizate fără a încheia contract cu 
beneficiarii;

f3) categoria serviciilor acordate în regim special este reglementată prin lege specială.
La nivelul DAS al orașului Aleșd avem următoarele servicii:

6.5.1.Creșa de cartier:
Se subordonează Directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Aleșd.
Creșa este un serviciu de interes public, care are misiunea de a oferi pe timpul zilei, 

servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie  copiilor de vârstă ante-
preșcolară cuprinsă între 1 an și 4 ani este un serviciu social specializat pentru creșterea, 
îngrijirea și educarea timpurie a copiilor. Misiunea Creșei este de a asigura servicii de 
îngrijire, supraveghere a copiilor care frecventează creșa și să dezvolte programe de 
educație timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților 
acestora. 

Creșe garantează drepturi egale la educație pentru toți copiii cetățenilor cu domiciliul 
sau reședința în orașul Aleșd. 
 Obiectul de activitate al creșei este creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor cu 
vârste cuprinse între 1 și 4 ani, ai căror părinți sau susținători legali sunt încadrați în 
muncă, sunt în perioada de studii, în creșterea celui de–al doilea copil, șomaj  sau în alte 
situații similare. 
 creșa oferă următoarele tipuri de servicii: 
 servicii de educație timpurie; 
 servicii de îngrijire, protecție și nutriție a copiilor; 
 servicii de supraveghere a stării de sănătate a copiilor; 
 servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de informare. 
 Serviciile prevăzute mai sus se oferă în baza unei convenții de parteneriat cu părinții, 

încheiat între părinte/reprezentantul legal al copilului și DAS serviciul Creșă.
Categorii de personal: Nr. posturi 7
Personal sanitar mediu  2
Personal de îngrijire       2
Personal administrativ    3
Creșa are o capacitate de 25 locuri.
Categorii de beneficiari - Copii cu vârste cuprinse între 1 si 4 ani. 
Număr de beneficiari –25 copii 
Capacitate :  25 locuri 
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Număr de cereri în așteptare -10 cereri
Nevoi de dezvoltare a serviciului social existent 
Creșterea numărului de locuri; 
Crearea de posturi pentru personal de educație; 
Creșterea numărului de personal de îngrijire conform standardelor
Crearea de post psiholog-logoped

 Instituții/organizații colaboratoare 
Grădinițe,  
Clubul copiilor,  

Având în vedere numărul mare de cereri aflate în așteptare, este nevoie ca pe viitor 
să identificăm spații pentru dezvoltarea serviciului social de tip creșe, iar activitățile să fie 
realizate în condiții optime la capacitatea fiecărei locații, fiind necesară  totodată, 
angajarea unui personal suplimentar, de specialitate,  pentru a putea veni în întâmpinarea 
nevoilor părinților și a copiilor acestora. 

6.5.2.Centrul de zi pentru persoane vârstnice:
Se subordonează Directorului executiv al Direcției de Asistență Socială.
Funcționează în baza licenței de funcționare seria LF nr.0008269, cod serviciu social 

8810 CZ-V-I, licență de funcționare valabilă în perioada 20.01.2016-20.01.2021.
Centrul de zi pentru persoane vârstnice are misiunea  de a asigura pe timpul zilei 

promovarea ansamblului de măsuri și de programe sociale: activități de grup -socializare 
cu scopul combaterii marginalizării sociale, consiliere psihologică, fizio-kinetoterapie în 
baza H.G. Nr. 867/2015, pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum 
și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale a 
Regulamentului cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială 
precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG. Nr.68/2003 privind 
serviciile sociale. Beneficiarii sunt persoanele vârstnice cu domiciliul pe raza orașului 
Aleșd (Peștiș, Tinăudși Pădurea Neagră).Centrul are o capacitate de 70 locuri.

Sediul Centrului de zi pentru persoane vârstnice este în Aleșd, str.Ciocârliei, nr.4, în 
imobilul fostului internat al Liceului Industrial Aleșd 

În prezent sunt înscrise peste 300 de persoane (numai pensionari), frecvența zilnică 
la centru fiind de 30 -70 de persoane.

In cadrul centrului își desfășoară activitatea un asistent social, doi fizio- 
kinetoterapeuți, un kinetoterapeut, un responsabil centru-psiholog și o femeie de serviciu.
Serviciile sociale furnizate în cadrul centrului sunt următoarele :
 Consiliere psihologică
 Activități recreative: tenis de masă, șah, table, remi, cărți
 Activități de socializare
 Meloterapie, ergoterapie și terapie ocupațională
 Activități de relaxare
 Întreținere fizică
 Fizio-kinetoterapie
 Balneoterapie (gimnastică medicală în apă termală)
 Jacuzii
 Programe organizate cu diferite ocazii 8 martie, zilele de naștere, paște, crăciunul 

etc.
 Educație spirituală (seri duhovnicești)
 Excursii
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În cadrul Centrului pentru persoane vârstnice , am aplicat un chestionar la 50 
beneficiari (pensionari) pentru a vedea care este gradul de satisfacere al centrului și care 
sunt serviciile pe care le preferă și ce servicii ar dori să fie înființate

Din 50 de beneficiari 42 sunt peste 66 de ani

 Jumătate din cei chestionați sunt singuri

1/3  din cei chestionați locuiesc singuri 
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12 persoane nu primesc alt sprijin iar 24 solicită sprijin la vecini 

 Doar 20 de persoane din cele 50 chestionate se descurcă cu crăpatul lemnelor
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100% foarte util
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Din cei 50 de beneficiari toți au simțit nevoia să comunice cu asistentul social
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48 de persoane nu beneficiază de alt sprijin

Informațiile medicale reprezintă peste 60 %
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1.Apă caldă la bazin zilnic; 2.scări de acces oblice în piscină și excursiile
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 80% doresc Cămin rezidențial și Centru medico-social pentru persoane 
vârstnice 

4

46

Pe o scală de la 1-10 ce notă ați acorda centrului ?

9

10

 Gradul de satisfacție este maxim obținând un punctaj de 9,92 
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6.5.3.Centrul multifuncțional Obor: 
Se subordonează Directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Aleșd,
Serviciu licențiat cu licența seria LF nr.000177, cod serviciu social, 8891 CZ-CII, pentru 

perioada 17.10.2016-16.10.2021.
Centru Multifuncțional, este localizat în comunitatea de romi Obor și are două tipuri de 

servicii sociale acreditate: Centru de zi pentru copii și Centru de Informare și Consiliere, 
servicii adresate familiilor care se confruntă cu probleme multiple, alături de sărăcie, 
condiții de locuit precare, nivel de educație scăzut, lipsa locurilor de muncă, au acces 
scăzut la servicii sanitare sau medicale. Alături de cele două servicii sociale, Centrul 
găzduiește și o baie publică pentru membrii comunității. Componenta Centrul de Zi pentru 
copii are o capacitate de 24 de copii și se adresează copiilor care au abandonat școala, 
dar nu au depășit cu 2 ani vârsta de școlarizare, copiilor școlari în clasele I-IV cu risc de 
abandon școlar datorat frecvenței școlare reduse sau cu performanțe școlare scăzute și 
copiilor care provin din familii cu probleme sociale grave. Activitățile centrului de zi 
urmăresc să ofere copiilor sprijin pentru efectuarea temelor, deprinderea de abilități de 
viață de bază și rezolvarea problemelor personale și familiale prin medierea asigurată de 
echipă. 

Componenta Centrul de Informare și Consiliere se adresează unui număr de 300 de 
adulți din comunitate care beneficiază de informare și consiliere, sprijin pentru accesarea 
unui loc de muncă, pentru accesarea resurselor instituționale și dezvoltarea de noi abilități 
și roluri.

Acest proiecta fost unul din cele patru componente ale Proiectului de Incluziune 
Socială, proiect guvernamental în care sunt implicate mai multe ministere și agenții 
guvernamentale. Proiectului de Incluziune Socială își propune îmbunătățirea condițiilor de 
viață și creșterea nivelului de incluziune socială pentru cele mai vulnerabile categorii de 
persoane din societatea românească. 

Capacitate – 24 locuri
Personal:5 
 Asistent social – 1; educatori – 2; psiholog – 1 și 1-personal administrativ

6.5.4.Cantina socială
Cantina socială se subordonează Directorului executiv al DAS, este situat în Aleșd, 

str. Ciocârliei, nr.4, în incinta Colegiului Tehnic Alexandru Roman din Aleșd.
Cantina socială este un serviciu social licențiat cu licența seria LF nr.0001384, 

valabil în perioada 01.02.2016-01.02.2021
Scopul serviciului social "Cantina socială" 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 incluziunii sociale și creșterii calității 
vieții. Cantina socială oferă beneficiarilor prin activitatea bugetară furnizarea de servicii 
sociale gratuite sau contra cost următoarelor categorii de persoane, în conformitate cu 
Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social:

- Copiii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net 
mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului  net lunar pentru o 
persoană singură, luată în calcul la stabilirea ajutorului social;



ORAȘUL ALEȘD
Direcția de Asistență Socială a orașului Aleșd

Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a orașului Aleșd
Pentru perioada 2020- 2025

53

  -   Tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în 
condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 respectiv 26 de 
ani în cazul celor care urmează studii superioare cu  o durată mai mare de 5 ani, care se 
afla în  situația prevăzută la aliniatul anterior
  -   Persoanele care beneficiază de ajutor social de alte ajutoare bănești acordate în 
condițiile legii și a căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană 
singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social
  -     Pensionari
  -    Persoanele care au împlinit  vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele 
situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;
  -     Pensionari care nu au capacitatea de a-și prepara singur mâncarea
  -     Invalizii și bolnavii cronici;
  -     Orice persoană care,  temporar,  nu realizează venituri

La cantina socială mai servesc masa elevii de la Centru de zi Obor 24 copii și pe 
bază de abonament copiii de la clasele 0-IV de la Colegiul Tehnic Alexandru Roman Aleșd 
120 copii. 

6.5.5. Compartiment medicină școlară și asistență medicală comunitară
     În anul 2018-2019, activitatea compartimentului s-a desfășurat în cadrul Programului 
Național de Evaluare și Promovare a Sănătății și Educația pentru Sănătate.  
 Obiectivele cabinetului medical școlar sunt:
- supravegherea stării de sănătate a copiilor și tinerilor.
- acordarea de servicii medicale individuale și la nivelul colectivităților
- asigurarea unor servicii de asistență medicală preventivă și curativă;
 În cursul anului 2018 s-au desfășurat următoarele activități:
1. Evaluarea stării de sănătate a copiilor si tinerilor din colectivități prin examenul medical 
de bilanț:
     Obiectivele specifice ale acestei activități sunt stabilirea dinamicii și tendințelor 
morbidității și evaluarea nivelului de dezvoltare fizică a copiilor și adolescenților pentru 
identificarea tulburărilor de creștere și nutriție. Au fost examinați, în cadrul examenelor 
medicale de bilanț a stării de sănătate, 772 copii si tineri din colectivitățile din orașul Aleșd 
respectiv școlile si grădinițele din Peștiș, Tinăud și Pădurea Neagră depistându-se un nr. 
de 189 copii bolnavi.

Ponderea primelor cauze de boli cronice după examinările de bilanț la cls I, IV, VIII, 
XII si anul III profesională și grupele mici din grădinițe sunt:
  - vicii de refracție 76 cazuri
- deformări ale coloanei vertebrale 21 cazuri
- obezitate de cauză neendocrină 16 cazuri
- tulburări de vorbire 12 cazuri
  - tulburări de comportament și adaptare școlară 6 cazuri 
  -  boli respiratorii 5 cazuri
 2. Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică
    S-a efectuat în orașul Aleșd pentru 696 copii și tineri, preșcolari, elevii din clasele a-
I,IV,VIII,XII-a.  Au fost diagnosticați cu dezvoltare fizică armonică 758 față de 656 în anul 
precedent, iar dizarmonici au fost 14 față de 40 în anul precedent. Se constată o scădere 
importantă a subiecților cu plus de greutate. 
 3. Evaluarea morbidității cronice prin dispensarizarea colectivității:
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      Scopul sintezei este cunoașterea prevalentei bolilor cronice în colectivitățile de copii și 
adolescenți. Au fost evaluați 2437 copii si tineri,  punându-se în evidență o rată a 
prevalenței de 18,67 % (455 bolnavi cronic) , în scădere cu aproximativ 15 % față de anul 
2017. Pe primele locuri se situează : 
- Viciile de refracție.
 - Boli respiratorii
-  Boli ale aparatului locomotor
- Afecțiuni de natura chirurgicală
- Boli metabolice și de nutriție
- Boli cronice ale SNC
- Boli senzoriale
4. Supravegherea stării de sănătate a copiilor și adolescenților din colectivități prin 
efectuarea triajului epidemiologic după vacanțe: 
     S-au efectuat 10427 examinări ale stării de sănătate după cele 5 vacanțe școlare, 
înregistrându-se un nr. de 259 bolilor contagioase. Se observă o creștere față de anul 
trecut cu aproximativ 100 de cazuri.
     Morbiditatea înregistrată este asemănătoare, ca ierarhie a cauzelor de boală, cu cea 
înregistrată în anul anterior . Ponderea bolilor contagioase înregistrate este următoarea:

- pe primul loc se situează pediculoza, urmate de boli respiratorii, alte boli 
contagioase, micoze. Copiii bolnavi au fost izolați la domiciliu și tratați, intrarea în 
colectivitate fiind condiționata de vindecare.
5. Evaluarea conformării la normele de igienă și sănătate publică a unităților din 
subordine.
          6. Monitorizarea alimentației copiilor și tinerilor din colectivități:    
       Activitatea are ca obiectiv principal monitorizarea alimentației din colectivități în 
strânsă relație cu evoluția dezvoltării fizice a copiilor, având în vedere creșterea 
îngrijorătoare a numărului copiilor școlari cu obezitate neendocrina.
7. Monitorizarea comportamentelor cu risc pentru sănătate    
     Obiectivul principal al sintezei naționale este monitorizarea și corectarea 
comportamentelor cu risc pentru sănătate, definitorii stilului de viață cu risc: fumat, 
consum de alcool-droguri, comportament alimentar cu risc, agresivitate-autoagresivitate, 
sedentarism, comportament sexual cu risc – în unitățile de învățământ și recreere. Sunt 
necesare îmbunătățirea stării de sănătate a copiilor și tinerilor din colectivități, prin 
promovarea unui stil de viață sănătos si reducerea morbidității și a problemelor sociale 
secundare comportamentelor cu risc pentru sănătate.
     In cursul anului 2018 s-au efectuat un nr. de aproximativ 51 ore pentru educație 
sănătoasă care au abordat diverse teme cum ar fi:
Educație sexuala; Mișcare și sănătate; Cum să mâncăm sănătos; Corpul uman; 
Vitaminele; Dințișorii; Cum să ne spălam pe mâini; Igiena personală.
Intervenție pentru o alimentație sănătoasă și activitate fizică în școli program derulat sub 
conducere D.S.P. Bihor ”Alege un stil de viață sănătos”.

  8.Activitățile referitoare la asistența medicală curativă desfășurată în cabinet :
Acordarea la nevoie primul ajutor preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ 
arondate Disp. Șc. Respectiv:
             - CT “Alexandru Roman”
             - LT “C-tin Șerban”           
             - GPP Holcim
             - GPN Aleșd
             - GPP Aleșd             
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     Participarea personalului din cadrul Compartimentului de medicină școlară la diversele 
competiții sportive organizate de cele doua unități mari de învățământ în vederea 
asigurării asistenței medicale. 

6.5.5.1. Asistență medicală comunitară
Împreună cu mediatoarea sanitară și asistentul comunitar au fost efectuate în cursul 

anului 2018și 2019, campanii de informare cu privire la:
Stimularea măsurilor de promovare a sănătății care să contribuie la creșterea 

accesului cetățenilor aparținând minorității romilor la serviciile de sănătate publică și la 
creșterea speranței de viață
       Cu sprijinul asistentei medicale comunitare și a mediatorului sanitar au fost mobilizate 
familiile de romi pentru efectuarea campaniilor de vaccinare a copiilor de etnie romă

Au fost efectuate în anul 2018:
-  237 de acțiuni în Cartierul Obor, 

-  203 de copii vaccinați – mobilizați 315
-  gravide 28 din care 9 minore.
În anul 2019 avem până la această dată 35 femei gravide din care 9 minore

Acțiuni organizate:  Canicula – 18 acțiuni la care au participat 157 persoane
Hepatita A – 88 acțiuni – 450 pers informate

Campanii pe diferite teme: 
  IACRS, GRIPĂ – PENUMONII – 15 acțiuni – 86 persoane informate

Igiena mâinilor . 30 acțiuni – 221 persoane informate
Igiena orală 2 acțiuni – 9 persoane informate
Igiena mediului 33 acțiuni – 112 persoane informate

Toxiinfecțiile alimentare și boli digestive acute – 10 acțiuni – 70 persoane 
informate

Intoxicații cu ciuperci 8 acțiuni – 59 persoane informate
Mușcătura de căpușă – 9 acțiuni – 52 persoane informate
Pericol de înec 11 acțiuni – 36 persane informate
Fumatul 3 acțiuni – 18 persoane informate
Tuberculoza, Trichineloză, etc. – 10 acțiuni – la care au participat 24 

persoane
Nou născuți: 25 copii în anul 2018

      Campanii de evaluare a stării de sănătate a membrilor comunității de romi
      Campanii de educare sanitară a comunității de romi
Campanii de curățenie organizate în Cartierul Obor trimestrial

6.5.6.Furnizori privați
         Există doi furnizori privați de servicii sociale: 
           a)Fundația Copiii Dragostei care are ca obiect de activitate ocrotirea minorilor și 

care asistă (au în plasament) un număr de 22 minori aflați în dificultate, proveniți din familii 
dezorganizate, părinți decedați, etc

          b) Fundația Casa Copilului și Tineretului “Kajanto Maria” care are ca obiect de 
activitate ocrotirea minorilor și care asistă (au în plasament) un număr de 24 minori aflați 

în dificultate, proveniți din familii dezorganizate, părinți decedați, etc
Ambele fundații sunt acreditate ca furnizori privați de servicii sociale.

6.5.7. Finanțarea serviciilor sociale
Resursele financiare pentru susținerea activității D.A.S. Aleșd provin de la bugetul 

local al orașului Aleșd. Pe de altă parte, fondurile nerambursabile sunt o soluție viabilă 
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pentru dezvoltarea serviciilor sociale. Au fost proiecte depuse pentru reabilitarea și 
dezvoltarea serviciilor sociale din care o parte sunt în evaluare altele au fost respinse. 
Există proiecte prin programul PNDL II prin care reușindu-se  atragerea de fonduri pentru 
reabilitarea, modernizarea și mansardarea grădinițelor a școlilor a creșei din orașul Aleșd, 
Peștiș și Pădurea Neagră.  

Reprezentanții DAS Aleșd  își doresc atragerea de fonduri nerambursabile și prin 
alte programe pentru a putea diversifica gama de servicii sociale în conformitate cu 
nevoile comunității. Este nevoie de  resursa umană  formată în acest domeniu pentru a 
dezvolta serviciul de managementul proiectelor în cadrul instituției. 

Sursele de finanțare nerambursabile sunt accesibile autorităților publice locale și 
instituțiilor subordonate, prin intermediul diferitelor programe operaționale create atât 
pentru susținerea capacității instituționale, cât și pentru crearea și dezvoltarea de servicii 
sociale adaptate nevoilor sociale identificate. 
Programele Operaționale  în cadrul căror am depus proiecte pentru finanțarea acestora, în 
concordanță cu prioritățile strategie, sunt:

– Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
– http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014

– Programului Operațional Regional 2014-2020 
– http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020.html

– Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
– http://www.fonduri-ue.ro/poca-2014

–Mecanism Financiar Norvegian -Granturi Norvegiene și SEE
- http://www.fonduri-ue.ro/mfn

Alte surse de finanțare pot fi  Programele de Interes Național ce sunt inițiate de 
Guvernul 
României și vizează sprijinirea categoriilor de persoane vulnerabile prin intervenții sociale 
specializate, programe dezvoltate de instituțiile de la nivel central aflate în subordinea  
Ministerului Muncii și Justiției Sociale precum: Autoritatea Națională pentru Persoanele cu 
Dizabilități; Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție; Agenția 
Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați etc. 
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/HG192-2018.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transparenta/Dezbateri_publice/2018/2018
0315_pr oiect_HG_PIN.pdf

6.5.8. Instituțiile și organizațiile neguvernamentale partenere ale DAS Aleșd, 
cu implicare în sprijinirea beneficiarilor serviciilor oferite 

Direcția de Asistență Socială a orașului Aleșd colaborează în furnizarea serviciilor 
sociale cu: Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor în monitorizarea 
acordării beneficiilor sociale. Cu DGASPC Bihor pe servicii destinate în special copiilor 
care sunt în sistemul de protecție. Pe lângă aceste două instituții publice, există o serie de 
alte instituții și organizații colaboratoare ce vin în sprijinul activității de asistență socială 
desfășurate de către DAS.  Aceste instituții sprijină pe de o parte activitatea de asistență 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014
http://www.inforegio.ro/ro/por
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020.html
http://www.fonduri-ue.ro/poca-2014
http://www.fonduri-ue.ro/mfn
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/HG192
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/HG192-2018.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transparenta/Dezbateri_publice/2018/20180315_pr
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transparenta/Dezbateri_publice/2018/20180315_pr
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transparenta/Dezbateri_publice/2018/20180315_proiect_HG_PIN.pdf
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socială destinată protecției copilului, iar pe de altă parte, intervin în furnizarea de servicii 
sociale integrate, complementare serviciilor de asistență socială, cum sunt : serviciile  
educaționale, psihologice, psihopedagogice, de sănătate, juridice, de ocupare, de locuire, 
după cum urmează :    

 Inspectoratul Școlar Județean Bihor 
 Direcția de Sănătate Publică a Județului Bihor 
 Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Bihor 
 Poliția orașului Aleșd
 Medicii de familie
 Grădinițele cu Program Normal/Prelungit din orașul Aleșd 
 Liceele din orașul Aleșd 
 Asociația Nevăzătorilor Bihor; 
 Clubul copiilor, 
 Unitățile de cult 
 Fundația Copii Dragostei 
 Fundația Kajanto Maria

Lista se poate extinde prin adăugarea altor instituții, în funcție de nevoile beneficiarilor  
și de tipologia activităților sociale derulate de acestea, importante fiind colaborarea și 
implicarea comună a acestora, în activități desfășurate la nivel interinstituțional și în 
echipe multidisciplinare. 

6.5.9.   Importanța dezvoltării parteneriatului în furnizarea serviciilor sociale 
Conform Legii 292 /2011, definim parteneriatul ca fiind acea formă de colaborare, în 

cadrul căreia, autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice și private, 
organizațiile neguvernamentale, instituțiile de cult recunoscute de lege, precum și membrii 
comunității, își stabilesc și își propun obiective comune, pentru îndeplinirea cărora, 
conlucrează și mobilizează toate resursele necesare, în vederea asigurării unor condiții de 
viață decente și demne, pentru persoanele vulnerabile;  

În scopul dezvoltării serviciilor sociale autoritățile administrației publice locale pot 
încheia contracte de parteneriat public-privat, în condițiile Legii parteneriatului public-privat 
nr. 178/2010, cu modificările și completările ulterioare.  

În domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale, autoritățile 
administrației publice locale au ca atribuții:  încheierea de contracte de parteneriat public-
privat pentru sprijinirea financiară și tehnică a autorităților administrației publice locale 
pentru susținerea dezvoltării serviciilor sociale;  încheierea unor contracte si convenții de 
parteneriat, a contractelor de finanțare și de subvenționare pentru înființarea, 
administrarea, finanțarea și cofinanțarea de servicii sociale.  

Alături de contractarea din fonduri publice a serviciilor sociale oferite de furnizorii 
privați și aprobate prin strategiile naționale și locale în domeniu, se numără și promovarea 
parteneriatului public-privat.

În România, de-a lungul timpului, parteneriatul dintre autorități și furnizorii privați de 
servicii sociale a evoluat spre implicarea reală a autorităților în asigurarea sustenabilității 
serviciilor, prin cofinanțarea acestora, în baza acordurilor de parteneriat, sau prin 
acordarea de subvenții în baza legii 34/1998.  
 Parteneriatul exprimă o modalitate de cooperare între o autoritate publică și sectorul 
privat, respectiv organizații neguvernamentale, pentru realizarea unui proiect care produce 
efecte pozitive pe piața forței de muncă și în dezvoltarea locală.       
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Totodată, este importantă  consolidarea culturii  parteneriatului între autoritatea 
publică locală specializată în domeniul social și mediul neguvernamental, prin finanțarea 
serviciilor neacoperite de către DAS, în favoarea ONG-urilor active în domeniul social la 
nivel local. Promovarea parteneriatelor între administrația publică și ceilalți actori sociali 
care activează la nivelul comunității (inclusiv organizațiile neguvernamentale) în 
soluționarea unor probleme ale comunității, devine o nevoie a instituțiilor publice, de a 
dezvolta proiecte și a furniza servicii de calitate.  Organizațiile neguvernamentale devin 
astfel mediatori între stat și populație, iar acest tip de parteneriat se poate referi la o 
varietate de tipuri de relații și de problematici, cum ar fi:  

• Identificarea problemelor comunitare de interes comun.  
• Participarea ONG-urilor la elaborarea politicilor publice ce poate fi realizată prin 

consultarea organizațiilor de către administrație  în mod permanent.  
• Prestarea unor servicii publice și formarea rețelelor de referință ale serviciilor  pentru 

diferite categorii de beneficiari aflați în dependență, în funcție de competențele fiecărui 
partener . 

6.5.10. Recomandări privind direcțiile de dezvoltare a serviciilor furnizate de DAS
Pentru fiecare obiectiv al strategiei sunt stabilite priorități de acțiune conform cărora 

în cardul unui plan general operațional de implementarea a strategiei s-au 
preconizat/estimat  viitoare măsuri de dezvoltare instituțională și proiecte ce vor dezvolta 
servicii sociale în concordanță cu nevoile  identificate  pentru fiecare grup vulnerabil,  
având în vedere totodată existența serviciilor sociale furnizate de către DAS și alte instituții 
private, analizând nevoia prioritară pentru intervenții în cazul anumitor grupuri vulnerabile. 

În acest sens, mai jos se pot identifica direcțiile prioritare, măsurile și proiectele 
propuse spre finanțare pentru dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul orașului Aleșd și 
prioritizarea lor în funcție de anul începerii acestora. 

Se recomandă respectarea prevederilor legislative pentru operaționalizarea anuală 
a obiectivelor și măsurilor prioritare ale strategiei, respectiv realizarea și implementarea  
planului anual operațional : 

- Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social; 
- Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu 

modificările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare 

și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 
personal; 

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare; 
Ordin nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune 
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului 
local.
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6.5.11. Planul general operațional pentru implementarea strategiei

Obiectiv  Strategic Priorități/activități strategice: Proiecte  /servicii sociale dezvoltate Perioada Responsabili 

Prioritatea 1.1.  
Reorganizarea furnizorului 
public de asistență socială  din 
orașul Aleșd

Reorganizarea SPAS în Direcție de Asistență Socială 
conform HG 797/2017 , fără personalitate juridică în 
aparatul de specialitate al primarului orașului Aleșd

2019
Primar
DAS Aleșd

Dezvoltarea activităților de prevenție  psiho-socială  și 
cele de evaluare  și monitorizare a copiilor aflați in 
situație de risc 

2020 -2025 DAS Aleșd

Dezvoltarea serviciului de management al proiectelor 
în vederea implementării a cât mai multe proiecte de 
servicii sociale în orașul Aleșd 

2020 -2025
Primar
DAS Aleșd
Compartiment 
proiecte europene

Angajarea resursei umane de specialitate în toate 
direcțiile/serviciile DAS Aleșd, conform prevederilor 
HG 797/2017 

2020-2025 Primar
DAS Aleșd

Prioritatea 1.2.
Consolidarea capacității locale de 
dezvoltare a serviciilor sociale 

Dezvoltarea și menținerea rețelei informatizate la 
nivelul instituției, în vederea existenței unui program 
informatizat complex  și unitar necesare furnizării 
beneficiilor și serviciilor sociale.  

2020-2025
DAS Aleșd

Dezvoltarea unui serviciu de voluntariat, sustenabil și 
activ în toate serviciile sociale ale DAS

2020-2025 DAS, O.NG-uri; 
Instituții de 
învățământ 

O.S.1. Consolidarea și 
extinderea capacității 
locale de dezvoltare 
socială. 

Dezvoltarea, reabilitarea și dotarea serviciilor sociale 
existente  

2020-2025  Primar, DAS 
Birou Integrare
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Prioritatea 1.3. 
Consolidarea și extinderea rețelei de 
cabinete medicale școlare. 

Înființare cabinet de medicină  dentară; 2020-2025 DAS Aleșdși 
Instituțiile de 
învățământ din 
Aleșd

Prioritatea 1.4.   
Asigurarea formării profesionale a 
personalului de specialitate.

Dezvoltarea unui program de formare profesională 
continuă în vederea  eficientizării activității de 
asistență social și a furnizării serviciilor sociale la 
standarde de calitate  

2020-2025 DASAleșd

Prioritatea 1.5.   
Promovarea colaborării active între 
toți factorii implicați în domeniul 
social (încheiere convenții de 
parteneriat, crearea unei rețele de 
colaborare și parteneriat 
interinstituționale) 

Crearea unui parteneriat interinstituțional activ și 
sustenabil prin identificarea tuturor furnizorilor de 
servicii sociale și  a altor instituții colaboratoare din 
domeniul social și desfășurarea de acțiuni comune în 
orașul Aleșd  

2020-2025 DAS Aleșd

Prioritatea 1.6.  
Dezvoltarea campaniilor de 
informare în comunitate în 
parteneriat cu instituțiile publice/ 
private – învățământ, sănătate, 
ocupare  etc. 

Realizarea unui program ce include o serie de 
campanii anuale de informare și conștientizare în 
comunitate, incluzând aspecte precum 
nediscriminarea, egalitatea de șanse, participarea 
activă , incluziune socială etc. 

2020-2025 DAS Aleșd

O.S.2. Dezvoltarea 
unor servicii sociale 
proiectate și furnizate 
adecvat, adaptate 
nevoilor tuturor 
categoriilor de grupuri 
vulnerabile din orașul 

Prioritatea 2.1.    
Dezvoltarea activității de evaluare și 
monitorizare a copiilor aflați în 
situație de dificultate, risc de abuz, 
neglijare, exploatare, etc, inclusiv 
copiii cu părinții plecați la muncă în 
străinătate , cf. HG 691/2015. 

Evaluarea și monitorizarea constantă a  copiilor  aflați 
la risc de abuz, neglijare, exploatare, etc, din orașul 
Aleșd, inclusiv copiii cu părinții plecați la muncă în 
străinătate , cf. HG 691/2015. 

2020-2025
DAS Aleșd
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Prioritatea 2.2.  
Dezvoltarea activității de prevenție 
psiho-socială  în orașul Aleșd  

Extinderea activității de prevenție în comunitate  în 
vederea prevenirii situațiilor de criză, de excluziune 
socială, de sărăcie, violență, de exploatare și 
vulnerabilitate socială sub toate formele. 

2020 -2025 DAS Aleșd

Prioritatea 2.3.  
Intervenții în comunitate în vederea 
prevenirii  violenței domestice  

Dezvoltarea unui parteneriat pentru derularea 
activităților  de:  

- Informare și conștientizare asupra fenomenului 
violenței în familie și a formelor de manifestare a 
violenței domestice și nu numai; 

- identificare și evaluarea situațiilor de violență 
domestică;   

- activități de informare, consiliere primară și îndrumare 
către servicii specializate. 

2020-2025 DAS Aleșd
Societate civilă 
Instituții publice: 
DGASPC 
Politie 

Prioritatea 2.4.   
Dezvoltarea serviciilor la domiciliu 
pentru grupurile vulnerabile  

 Dezvoltarea unui serviciu social de tip unități de 
îngrijire la domiciliu destinat persoanelor vârstnice 
vulnerabile  

2020-2025 DAS Aleșd

Aleșd. 

Prioritatea  2.5.  
Servicii de prevenire și intervenție în 
echipe multidisciplinare pentru 
sprijinirea mamelor minore 

Extinderea activităților de prevenire și intervenție în 
echipe multidisciplinare  pentru sprijinirea mamelor 
minore, prin: 
-activități de prevenție: informare, educare, 
planificare familială, activități de sprijin la domiciliu a 
mamelor minore, prin intervenții multidisciplinare 
psiho-socio-medicale 

- activități de consiliere , educație parentală și sprijin  
pentru familia extinsă a beneficiarelor- mame minore 

- îndrumare către servicii specializate, la nevoie 

2020-2025 DAS Aleșd
DSP /medici de 
familie
Poliția
DGASPC 
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Prioritatea 2.6
Intervenții specializate la nivel 
comunitar  pentru oamenii străzii / 
persoanele fără adăpost 

-Intervenții integrate prin instituționalizare în centre 
specializate în vederea sprijinirii persoanelor fără 
adăpost în special în perioada sezonului rece

2020-2025 DAS Aleșd
DGASPC
Poliția

Identificarea copiilor și tinerilor care au abandonat 
școala, includerea lor în învățământul de masă ori 
special după caz si la program de tip  a doua șansă, 
complementar cu învățământ de tip școală după 
școală. 

2020-2025 DAS Aleșd, ISJ 
Bihor, 

Includerea copiilor la risc de abandon școlar în cadrul 
unor programe de tip școală după școală –centru de 
zi Obor

2020-2025 DAS Aleșd

Prioritatea 3.1.  
Educație și incluziune  socială  
pentru  grupuri  vulnerabile 

Facilitarea accesului la o calificare a tinerilor și 
adulților din grupuri vulnerabile ce au nevoie de  
calificare/recalificare în vederea ocupării unui loc de 
muncă 

2020-2025 DAS Aleșd
AJOFM 
Alți furnizori 

O.S.3. Creșterea 
accesului și 
participării la educație 
și învățare pe tot 
parcursul vieții, a 
copiilor și adulților din 
grupuri vulnerabile. 

Prioritatea 3.4. 
Educație timpurie –servicii de suport  

Menținerea și dezvoltarea serviciului social de tip 
creșă  

2020-2025 DAS Aleșd

Prioritatea 4.1. 
Dezvoltarea serviciilor de integrare 
socio-profesională
pentru tinerii vulnerabili 

Dezvoltarea activității de suport  și asistență pentru 
integrarea socioprofesională a tinerilor vulnerabili 

2020-2025 DAS Aleșd
AJOFM BihorO.S.4. Integrarea 

socioprofesională a 
persoanelor 
vulnerabile pe piața 
muncii. Prioritatea 4.2. 

Dezvoltarea unor servicii de 
consiliere, orientare și plasare a 
persoanelor vulnerabile pe piața 
muncii 

Dezvoltarea activității de  identificare a potențialilor 
angajatori, mediere, plasare și asistență a grupurilor 
vulnerabile la locul de muncă 

2020-2025 DAS Aleșd
AJOFM 
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Informare şi consiliere a 
locuitorilor orașuluii în orice 
domeniu de interes al serviciilor 
şi măsurilor sociale

Acțiuni de informare și consiliere continuă de 
interes general privind serviciile sociale

2020-2025 DAS Aleșd

Măsuri de implicare a 
asistentului/asistenţilor medicali 
comunitari şi/sau a medicilor de 
familie din localitate şi a 
medicului şcolar, în programele 
de prevenire a stării de sănătate 
a populaţiei oraşului Aleşd, 
indiferent de vârstă

 Campanii de informare și prevenire a sttării de 
sănătate a populației orașului Aleșd

2020-2025 DAS Aleșd
Medici de 

familie - DSP

Organizarea de grupuri de 
informare pe diverse tematici, în 
vederea reducerii riscului de 
abuz, neglijare,  pentru orice 
persoană aflată în dificultate 

Campanii de informare privind reducerea 
riscului de abuz, neglijare și volență  domestică

2020-2025 DAS 
DGASPC

LICEE
BISERICI

O.S.5. Dezvoltarea 
unor atitudini 
proactive şi 
participative în 
rândul populaţiei 
localităţii şi a 
beneficiarilor de 
servicii sociale

Organizarea unor întâlniri 
periodice, la care vor participa 
personalul Primăriei, partenerii, 
reprezentanţi ai beneficiarilor şi 
ai comunităţii, alte persoane cu 
pregătire şi expertiză în 
domeniul serviciilor sociale, alţi 
invitaţi, unde vor fi prezentate 
problemele personale sau de 
grup ale comunităţii

Consultări publice 2020-2025 DAS şi 
asociaţii şi 
fundaţii cu 
activităţi de 
asistenţă 
socială, 

reprezentanţi 
ai 

beneficiarilor
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O.S.6 Realizarea 
unui sistem de 
informare continuă 
a cetăţenilor cu 
privire la toate 
drepturile de 
asistenţă socială, la 
prestaţii şi beneficii 
de asistenţă socială 
şi modul de 
obţinere al 
acestora. Cât şi 
obligaţiile ce le au 
potenţialii 
beneficiari sau 
grupurile ţintă.  

Informarea continuă la avizierul 
DAS și pe Site-ul oficial al 
Primăriei, cu toate beneficiile de 
asistenţă socială şi serviciile 
furnizate de DAS

Întâlniri cu cetăţenii şi grupurile 
ţintă
Pliante
Radio local 

Acțiuni de informare, focus-grupuri, pliante, 
acțiuni de consiliere,  

2020-2025
DAS
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6.5.11. Servicii sociale ce vor fi dezvoltate de DAS Aleșd, în acord cu Hotărârea nr. 867/2015 pentru  aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare 

a serviciilor sociale

Priorități/activități 
strategice: 

Proiecte  /servicii sociale 
dezvoltate 

Perioada   de 
începere 

Locație   Cod 
serviciu 
social 

Categorii de 
servicii sociale 
organizate ca 
centre de servicii 
sociale / Standard 
minim de calitate  

Activități principale 
desfășurate 

Obiectiv strategic 2.  
Dezvoltarea unor servicii sociale proiectate și furnizate adecvat, adaptate nevoilor tuturor categoriilor de grupuri vulnerabile din orașul Aleșd

Prioritatea 2.1.    
Dezvoltarea activității de 
evaluare și monitorizare a 
tuturor copiilor aflați în 
situație de dificultate - la 
risc de abuz, neglijare, 
exploatare, etc, inclusiv 
copiii cu părinții plecați la 
muncă în străinătate , cf. 
HG 691/2015. 

Evaluarea și monitorizarea 
constantă a  copiilor  aflați în 
risc de abuz, neglijare, 
exploatare, etc, din orașul 
Aleșd, inclusiv copiii cu părinții 
plecați la muncă în străinătate, 
cf. HG691/2015

2020 DAS
Aleșd

Nu e cazul 
 - - 

Asigurarea unei mese calde la 
Cantina socială pentru 48 de 
copii înscriși la Centru de zi 
Obor.
Asigurarea unei mese calde 
pentru 15 copii din clasele V-
VIII cu risc de abandon școlar

2020-2025

2020-2025

Asigurarea unei mese 
calde în cursul anului școlar 
în zilele lucrătoare
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Reabilitarea, extinderea, 
dezvoltarea și dotarea  
serviciului social de tip centru 
de zi  de consiliere și suport 
psiho-emoțional, social și 
educațional pentru copiii cu 
risc de abandon școlar sau cu 
rezultate slabe la învățătură 
pentru încă 24 copii

2020  -2025 Centru de 
zi  

8891CZ-C-
II 

Centre de zi pentru 
copii aflați în situație 
de abandon școlar 
pentru 48 copii din 
Cartierul Obor.
ORDIN nr. 27  din 
3 ianuarie
 2019

privind aprobarea 
standardelor 
minime de calitate 
pentru serviciile 
sociale de zi 
destinate copiilor 

Consiliere psiho-socială  și 
suport emoțional; Educare 
și dezvoltare centru de tip 
after-school

Prioritatea  2.2.   
Dezvoltarea serviciilor de 
tip centre de zi pentru copiii 
vulnerabili din orașul Aleșd 
Cartier Obor

Prioritatea 2.3.
Dezvoltarea serviciilor de 
tip  centre de zi pentru 
persoanele vârstnice

Reabilitarea, dezvoltarea și  
dotarea centrului de zi pentru 
persoane vârstnice prin 
dezvoltarea de noi servicii de 
recuperare prin fizio-
kinetoterapie

2020-2022 Centre de 
zi  

8810CZ-V-I Centre de zi de 
socializare și 
petrecere a timpului 
liber   de asistență și 
recuperare

Informare; consiliere  
Consiliere juridică; 
Socializare și petrecere 
timp liber; 
Terapii de recuperare și 
relaxare prin fizio-
kinetoterapie, gimnastică 
de întreținere. 
Organizare și implicare în 
activități culturale și 
comunitare, excursii, etc 

Reabilitarea și dotarea 
cantinei sociale a orașului 
Aleșd

2020-2025 Cantină 
socială

8899 
CPDH-I

Cantină  socială – 
activități de servire a 
mesei pentru 
categorii vulnerabile 

Asigurarea unei mese 
calde pe zi pentru 
categoriile vulnerabile
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Prioritatea 2.4 Înființarea unui centru de tip 
rezidențial Cămin pentru 
persoane vârstnice sau Centru 
medico social pentru persoane 
vârstnice

2025 Cămin 
pentru 
persoane 
vârstnice 
SAU 
Centru 
rezidențial 
medico-
social 

8730CR-V-
I

8710 
CRMS-I

Cămin pentru 
persoane vârstnice
care nu se mai pot 
întreține singuri
Centru rezidențial 
pentru persoane 
vârstnice, care sunt 
bolnavi , nu au 
capacitatea de  
realizare a 
activităților de bază 
ale vieții zilnice 
necesare unei vieți 
normale 

Îngrijire personală
Supraveghere
Îngrijiri medicale curente 
asigurate de asistente 
medicale
Cazare pe perioadă 
nedeterminată
Consiliere psihologică și 
suport emoțional

Prioritatea 2.5.   
Dezvoltarea serviciilor la 
domiciliu pentru grupurile 
vulnerabile  

Înființarea unui serviciu social 
de tip unități de îngrijire la 
domiciliu destinat persoanelor 
vârstnice 
vulnerabile  

2025 DAS Aleșd 8810ID -I 

8810ID - II 

Unități de îngrijire la 
domiciliu 
Ordin 2126/2014,  
Anexa 8 
sau 
Îngrijiri personale la 
domiciliu (acordate 
de îngrijitori 
persoane, asistenți 
personali 
profesioniști ) 
Ordin 67/2015, 
Anexa 4

Ajutor pentru realizarea 
activităților de bază ale 
vieții zilnice – ABVZ; 
Ajutor pentru realizarea 
activităților instrumentale 
ale vieții zilnice – AIVZ; 
Consiliere familială; 
Integrare socială și 
participare; 
Informare, evaluare etc 
Alte activități după caz: 
terapii de recuperare, 
îngrijiri medicale, activități 
de adaptare și amenajare 
mediu ambiant erc. 
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Prioritatea 2.6.
Dezvoltarea serviciilor 
medicale școlare

Înființarea unui cabinet 
medical dentar pentru unitățile 
de învățământ din orașul 
Aleșd

2025 Liceul 
Teoretic 
Constantin 
Șerban și 
Colegiul 
Tehnic 
Alexandru 
Roman

Unitate de îngrijire 
medicală dentară

Asigurarea stării de 
sănătate a elevilor

Obiectiv strategic 3 .Creșterea accesului și participării la educație și învățare pe tot parcursul vieții, a copiilor și adulților din grupuri 
vulnerabile. 
Prioritatea 3.4. 
Educație timpurie –
servicii de suport 

Reabilitarea, dezvoltarea 
capacității și dotarea 
serviciului social de tip creșă  

2025 Creșe  8891CZ-C-
I 

Creșe  
Ordin 1955/1995  și 
HG 
1252/2012 

Supraveghere; Îngrijire;  
Educare și dezvoltare 
timpurie; 

În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 și în concordanță cu Planul de acțiune de 
implementare a Strategiei pentru perioada 2020-2025, anual se va elabora un Plan anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul consiliului local. Acest Plan anual de acțiune va cuprinde date detaliate privind: numărul și categoriile de 
beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din 
fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare în cazul în care sunt făcute studii de fezabilitate.
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Capitolul VII
 Monitorizarea și evaluarea strategiei

Pentru a asigura dezvoltarea  proiectelor strategice la nivel local, ce au un 
impact major in raport cu nevoile identificate ale comunității și față de prioritățile 
stabilite în strategie, este important ca, Direcția de Asistență Socială,  conform HG 
797/2011 să: 

- elaboreze anual  planul de dezvoltare a serviciilor sociale;
- participe la elaborarea proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale 

în conformitate cu planul anual de acțiune;
- să se asigure de finanțarea/cofinanțarea acestor proiecte;

Planul de acțiuni pentru implementarea strategiei va fi actualizat anual pe 
parcursul perioadei 2020-2025, pe măsură ce proiectele se implementează ori în 
funcție de apariția unor noi provocări, tendințe sau oportunități de finanțare 
identificate de partenerii sociali.  

Monitorizarea progreselor înregistrate în implementarea  proiectelor va 
contribui la evaluarea gradului de implementare a acestora  și a efectelor pe care le 
produc la nivelul comunității, la planificarea acțiunilor viitoare, la identificarea 
problemelor întâmpinate și a soluțiilor de îmbunătățire.  

Anual, planul de acțiuni va fi completat cu noi proiecte, al căror grad de 
prioritate poate avansa și în funcție de sursele de finanțare disponibile.  

Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei se va realiza anual și va 
permite evidențierea gradului de realizare a rezultatelor planificate, a problemelor 
întâmpinate in implementarea strategiei, pentru a lua măsuri de corectare ori 
îmbunătățire a acestora.  

Direcția de Asistență Socială va facilita accesul partenerilor sociali la spații/ 
oportunități de întâlnire, va crea cadrul pentru dezbateri privind nevoile sociale ale 
comunității, noile provocări, oportunități și tendințe, asigurând rolul de mediator între 
actorii sociali activi în furnizarea serviciilor sociale, într-o abordare integrata. 

Procesul participativ al dezvoltării asistenței sociale, promovat de către Direcția 
de Asistenta Sociala Aleșd include Informare și consultare  publică  prin: 

- Întâlniri  semestriale sau anuale a DAS cu – Instituții publice – ONG (informări și 
instruiri pe domenii specific)  

- Întâlnirile cu mass media locala  
- Site-ul Primăriei orașului Aleșd: http://www.alesd-bihor.ro 
- Sondaje de opinie pe site-ul DAS   

De asemenea, în procesul realizării planului anula de acțiune , este important 
ca DAS Aleșd să  respecte prevederile Ordinului nr. 1086/2018 din 20 februarie 
2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului locali,  ce 
trebuie să cuprindă următoarele 3 capitole: 

1. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale - capitolul I;  
2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale 

existente la nivel local - capitolul II;  

http://www./
http://www.primaria-constanta.ro/


ORAȘUL ALEȘD
Direcția de Asistență Socială a orașului Aleșd

Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a orașului Aleșd
Pentru perioada 2020- 2025

70

3. Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în 
domeniul serviciilor sociale - capitolul III
În acest sens,  Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al orașului Aleșd, vor fi 
realizate în concordanță cu  obiectivele prezentei strategii și prevederile OG 
1086/2018 și va cuprinde următoarele informații:

I. Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale
a) Serviciile sociale existente la nivel local 
b) Servicii sociale propuse spre a fi înființate 
c) Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice în baza 

prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011 
d) Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, 

în baza Legii nr. 34/1998 

II. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale 
existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului 
nr. 797/2017 

III.
Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în 
domeniul serviciilor sociale
1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii 
performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.:  

a. cursuri de perfecționare 
b. sesiuni de instruire pentru:  personalul din centre conform cerințelor standardelor de 

calitate;  asistenți personali;. îngrijitori informali;  voluntari. 
c. organizarea de întâlniri, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, orașelor, 

comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară 
etc. 

d. participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național 
2. Revizuirea fișelor de post  


