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CUVANT INAINTE 

 

 

 

“O societate devine paşnică, prosperă, civiliatorie, înţeleaptă, atunci când 

protejează, dezvoltă şi modernizează nu atât grupurile sociale formalizate, 

secundare, cât mai ales, multitudinea grupurilor primare.” 

Adrian Ibis în Cugetări. Reflecţii etico-filosofice (2013) 

 

 

 

 

Misiunea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale in Comuna Tasca 2021 – 2027 este 

aceea de a crea și implementa un sistem performant de proiectare și furnizare a serviciilor 

sociale, printr-o abordare integrată, participativă, multisectorială și interinsituțională, bazat 

pe problematica socială complexă a grupurilor vulnerabile din localitate, în acord cu politica 

europeană, națională si regionala de incluziune socială și combatere a sărăciei, cu strategiile 

existente la nivelul municipiului și al județului, 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 comuna Tasca, o 

comunitate 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. 
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INTRODUCERE 

 

Prezenta strategie își găsește justificarea, în necesitatea armonizarii practicilor în 

domeniul furnizării serviciilor de asistență socială cu impunerile legislației europene și 

naționale, cu prevederile strategiilor naționale privind incluziunea socială, reducerea 

fenomenului sărăciei, promovarea și respectarea drepturilor grupurilor vulnerabile, cu 

strategiile regionale, județene și municipale privind dezvoltarea servicilor sociale la nivel local. 

Si la nivel social, ca si la nivel economic se urmareste alinierea la acceasi politica de ceoziune, 

de la nivel macro, pana la nivel micro, de comunitate locala, practicile si politicile sociale 

trebuie sa aiba acelasi trunchi comun sis a isi seteze aceleasi obiective. 

Deși legislația prevede furnizarea măsurilor de asistență socială ca un pachet unitar, ce cuprinde 

atat beneficii financiare cat și servicii sociale, este ideal ca, pentru prevenirea şi limitarea 

oricărei forme de dependenţă a beneficiarilor faţă de ajutorul acordat de stat sau de comunitate, 

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 înlăturarea 

efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau 

excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. 

Strategia Uniunii Europene stă la baza tuturor politicilor de dezvoltare relevante pentru 

perioada 2021 – 2027, 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 creştere economică favorabilă 

incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, în măsură 

să asigure coeziunea economică, socială şi teritorială. Astfel, Strategia naţională privind 

incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027, 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. În acest scop, legislația 
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impune 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. 

Serviciile sociale reprezintă o componentă a sistemului de protecţie socială, aceasta din 

urmă fiind un obiectiv impus atenţiei în cadrul proceselor de promovare a incluziunii sociale. 

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. 

Până nu demult sintagma “asistenţa socială” era înţeleasă de mare parte a populaţiei 

exclusiv ca activitate de protecţie cu precadere materiala a persoanelor sau familiilor care la un 

moment dat se află în imposibilitatea de a-şi acoperi nevoile minime de viaţă. În realitate însă 

asistenţa socială nu se rezuma nici pe departe la beneficii financiare, întrucât pe lângă 

dimensiunea economică, mai există şi alte dimensiuni – socială, psihologică, spirituală – care 

îl definesc pe om, toate aceste aspecte concurând la determinarea unei situaţii de dificultate în 

care se poate găsi o persoană/familie la un moment dat. Un alt argument pentru care asistenta 

sociala nu inseamna doar ajutor banesc, este acela ca niciun beneficiar al serviciilor sociale nu 

trebuie pus in postura de a fi dependent de ajutorul financiar de la stat, ci trebuie sa fie invatat, 

consiliat, indrumat sa isi confectioneze propia undita cu care sa pescuiasca pe viitor. Statutul 

de asistat social nu este unul capatat pe viata, iat ajutorul social nu este un salariu platit pe viata, 

ci este un ajutor, un imbold primit la un moment dat pana canf beneficiarul reuseste sa 

depaseasca situatia care il vulnerabilizeaza. 

În ultimii ani configurarea sistemului de protecţie socială la nivel naţional a marsat tot 

mai mult necesitatea regândirii sistemului naţional de asistenţă socială, cu mutarea accentului 

de pe acordarea măsurilor financiare pe dezvoltarea şi diversificarea gamei de servicii sociale 

astfel încât să acopere cea mai mare parte a categoriilor de persoane defavorizate. 

Domeniul asistenţei sociale este un domeniu cu implicaţii foarte puternice în viaţa 

economico-socială, în cadrul căruia se pot distinge mai multe problematici sau subdomenii, 

dintre care cele mai importante sunt: 

• asistența socială a copilului și familiei,  

• asistența socială a persoanelor cu dizabilităţi,  

• asistența socială a persoanelor vârstnice,  

• asistența socială și protecţia victimelor violenţei în familie 
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• asistența socială a persoanelor defavorizate și/sau aflate temporar în situație de 

risc sau excluziune socială.  

Asistenţa socială este o parte a protecţiei sociale şi are drept obiectiv protejarea 

persoanelor care, din motive obiective de natura economică, fizică, psihică sau socială, nu au 

capacitatea si posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale de moment, să îşi puna in aplicare 

propriile capacitaţi şi competenţe pentru a se integra sau  social. Accesul la beneficii şi servicii 

sociale reprezintă un mijloc de întărire a coeziunii sociale şi de reducere a excluderii sociale. 

Gradul de civilizaţie şi dezvoltare a unei societăţi se măsoară în mod determinant şi prin 

sistemul de asistență și protecţie socială existent în societatea respectivă, prin măsura în care 

mecanismele de redistribuire a veniturilor şi sistemul serviciilor sociale reuşesc să asigure un 

nivel de trai acceptabil şi şanse egale de participare la viaţa socială pentru toţi cetăţenii.  

Excluziunea socială are efecte sociale negative tocmai pentru ca paralizeaza capacitaţile 

de redresare. Sărăcia extremă generează, prin permanentizare şi reproducere la nivelul tinerei 

generaţii, excluziune socială greu reversibilă, pe langa toate celelalte efecte care la prima vedere 

nu sunt vizibile, cu referire la cele de ordin psihic. 

Grupurile cu risc ridicat de excluziune socială sunt:  

• copiii şi tinerii care părăsesc centrele de plasament,  

• familiile dezorganizate,  

• persoanele vârstnice,  

• persoanele cu dizabilităţi fără susţinători legali şi cu un grad mare de dependenţă 

socio-economico-medicală,  

• victimele violenţei în familie,  

• persoanele fără adăpost,  

• persoanele cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe 

toxice,  

• victimele traficului de persoane,  

• persoanele private de libertate. 

 Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează pe 

următoarele informaţii:  

a) caracteristici teritoriale ale unităţii administrativ-teritoriale Tasca;  

b) nivelul de dezvoltare socio - economică şi culturală a zonei; 

 c) indicatori demografici cum ar fi: structura populaţiei, după vârstă, sex, ocupaţie, 

soldul migraţiei etc.;  
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d) tipurile de situaţii de dificultate, vulnerabilitate, dependenţă sau risc social etc., 

precum şi estimarea numărului de beneficiari;  

e) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificaţi 

şi argumentaţia alegerii acestora.  

In legislaţia națională care reglementează domeniul serviciilor sociale, serviciile sociale 

sunt definite drept : "Ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde 

nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor 

situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi 

protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru 

promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii"1. 
 

Scop 

Scopul elaborării acestei strategii este acela de indeplini condiţiile furnizării unor 

servicii sociale calitative, care sa aiba ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor şi 

persoanelor sărace aflate in dificultate, a persoanelor cu handicap, a şomerilor, a pensionarilor 

cu pensii mici sau foarte mici, precum şi a altor categorii de persoane defavorizate din comuna 

Tasca. Serviciile sociale reprezintă unul din segmentele importanţe ale sprijinului pentru 

incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și îşi vor demonstra eficienta atât timp cât vor reusi 

sa raspunda si sa acopere cat mai mult nevoile grupurilor vulnerabile, generând un răspuns 

complex şi integrat în care misiunea serviciilor sociale se regăseşte sub umbrela incluziunii 

sociale.  

Echipa de lucru a fost compusa din: 

 

1.Reprezentantii Primariei Tasca 

ROSU Elena – Secretarul Comunei Tasca 

LUCA (ACATRINEI) DIANA NICOLETA – Consilier programe europene 

SOPONARI Georgeta – Consilier Programe europene, cu atributii pe urbanism 

 

2.Reprezentantii firmei de consultanta  

PARASCHIV Corina – Emilia – Expert accesare fonduri europene 

GRIBINCEA Ana – Consilier juridic 

 RIZEA Magda Mihaela – Coordonator lucrare 

 
1 Definitie preluata de pe pagina oficiala a Ministerului Muncii (http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-
domenii/54-familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/819-servicii-sociale1) 
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Legislaţie 

Prezenta Strategie şi Planul de acţiune corespunzător sunt elaborate cu respectarea 

legislaţiei în vigoare:  

a) Legea asistenţei sociale nr. 292/2011;  

b) Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

c) Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

d) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

e) Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

g) Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

h) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea personaelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 i) Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale. 

 

Principii și valori 

Conform art. 5 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, acordarea serviciilor sociale 

se întemeiază pe următoarele valori și principii:  

• solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate se implica si sprijina 

persoanele vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau 

limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale si al unei vieti 

normale;  

• subsidiaritatea, potrivit căreia, colectivitatea locală, structurile ei asociative şi, 

complementar, statul intervin în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral 

nevoile sociale;  

• universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în 

condiţiile prevăzute de lege;  
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• respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată 

dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi 

dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau 

economic;  

• abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate 

situaţiei unice de viaţă a fiecărui individ; acest principiu se centreaza pe caracterul şi cauza unor 

situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi 

nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală 

constă inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului;  

• parteneriatul, potrivit căruia toti factorii si actorii sociali (autorităţile publice centrale 

şi locale, instituţiile publice şi private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult 

recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii stabilesc obiective comune), conlucrează 

şi pun laolalta toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne 

pentru persoanele vulnerabile;  

• participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii decid impreuna cu organele 

abilitate care este drumul de parcurs, formuleaza şi implementeaza impreuna cu acestia 

politicilor cu impact direct asupra lor, realizeaza programe individualizate de suport social şi se 

implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin 

activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile;  

• transparenţa asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice 

centrale şi locale faţă de beneficiari, precum şi stimularea participării active a acestora la 

procesul de luare a deciziilor;  

• nediscriminarea, se asigura de faptul ca persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri 

şi acţiuni de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine 

etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă 

politică, dizabilitate, boala cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie 

defavorizată; 

• eficacitatea, potrivit căreia îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre 

activităţi se va afce utilizand resurselor publice in asa maniera incat sa se obţina celui mai bun 

rezultat în raport cu efectul proiectat;  

• eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai 

bun raport cost-beneficiu;  
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• respectarea dreptului la autodeterminare, inseamna respectarea dreptului de a face 

propriile alegeri, indiferent de valorile nsociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă drepturile 

sau interesele legitime ale celorlalţi;  

• activizarea, potrivit căreia obiectivele măsurilor de asistenţă socială au ca finalitate 

încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, 

şi întărirea nucleului familial;  

• proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate in apropierea beneficiarului, 

pentru a-i inlesni acestuia accesul accesului şi pentru a menţine persoana in cauza cât mai mult 

posibil în propriul mediu de viaţă; 

 • complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea 

întregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii 

şi societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat 

cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural 

etc.;  

• concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi 

privaţi trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să 

beneficieze de tratament egal pe piaţa serviciilor sociale;  

• egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces 

în mod egal la oportunitaţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile 

de protecţie socială;  

• confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au 

dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa 

privată şi situaţia de dificultate în care se află;  

• echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeonomice 

similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;  

• focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se 

adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi 

bunurile acestora;  

• dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau 

reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi. 

Compartimentul de asistenţă socială, organizat la nivel local, are responsabilitatea 

creării, menţinerii şi dezvoltării serviciilor sociale cu caracter primar, în funcţie de nevoile 

sociale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a funcţionalităţii sociale a persoanei în 

mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar. 
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Obiective vizate 

Obiectivul general urmareste punerea in functiune unui sistem funcțional de servicii și 

beneficii sociale pe plan local, care să sprijine persoanele vulnerabile în vederea depășirii 

situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, creșterea 

calității vieții și promovarea incluziunii sociale. 

Obiective operaţionale:  

• îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor sociale la nivel local; 

• promovarea autonomiei persoanei vulnerabile şi favorabile incluziunii sociale 

prin oferirea de servicii de către personalul cu atribuții de asistență socială, 

• tratamentul corect şi echitabil al tuturor copiilor în societatea noastră; 

• dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar; 

• dezvoltarea parteneriatelor;  

• dezvoltarea activităților de informare asupra drepturilor și obligațiilor 

cetățenilor; 

•  inmultirea si diversificarea acțiunilor de conștientizare și sensibilizare socială; 

• dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu handicap; 

• prevenirea marginalizării sociale; 

• combaterea riscului de excuziune socială; 

• combaterea abuzului și neglijării persoanelor vârstnice;  

• îmbunătățirea situației comunității rromilor. 

 

I. Obiective specifice în domeniul asistenței sociale a copilului și familiei:  

Obiectiv specific 1. Îmbunătățirea accesului copiilor la servicii de calitate:  

1.1. Creșterea gradului de acoperire a serviciilor la nivel local  

1.2. Creșterea calității serviciilor destinate copiilor  

1.3. Creșterea capacității beneficiarilor de a accesa și utiliza serviciile destinate copilului 

și familiei  

1.4. Întărirea capacității de evaluare și monitorizare a drepturilor copilului și a situației 

sociale a acestuia  

 

Obiectiv specific 2. Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor 

aflați în situații vulnerabile  
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2.1. Eliminarea barierelor de atitudine şi mediu în vederea reintegrării şi reabilitării 

sociale a copiilor cu dizabilităţi  

2.2. Sprijinirea copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate precum şi persoanelor 

care îi îngrijesc 

 2.3 Promovarea unui stil de viață sănătos în rândul copiilor și adolescenților  

 

Obiectiv specific 3. Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență  

3.1. Promovarea valorilor non-violenţei şi implementarea unor acţiuni de sensibilizare 

3.2. Reducerea fenomenului violenţei în rândul copiilor.  

 

II. Obiective specifice în domeniul asistenței sociale a persoanelor defavorizate, în 

risc de excluziune și marginalizare socială  

Obiectiv specific 1. Creșterea participării pe piața muncii a categoriilor vulnerabile  

1.1 Creșterea șanselor de angajare și acces la piața muncii a beneficiarilor de VMG și 

ulterior de VMI  

Obiectiv specific 2. Îmbunătățirea sistemului de acordare a beneficiilor/prestațiilor 

sociale  

2.1 Implementarea prevederilor legale privind Venitul Minim de Inserție  

2.2 Dezoltarea sistemului de beneficii și prestații sociale complementare  

2.3 Creșterea accesibilității la beneficii sociale  

2.4 Protejarea consumatorilor aflaţi în situaţie financiară vulnerabilă ca urmare a 

creșterii tarifelor aferente furnizării de energie electrică.  

Obiectiv specific 3. Îmbunătățirea sistemului de acodare a serviciilor sociale 

3.1 Asigurarea implicării beneficiarilor în procesul de luare a deciziilor privind 

serviciile sociale de care beneficiază/ vor beneficia  

3.2 Creșterea rolului furnizorilor publici şi privați în implementarea și dezvoltarea 

serviciilor sociale  

3.3 Dezvoltarea și consolidarea sistemului de acodare a serviciilor sociale  

3.4 Întărirea capacității instituționale  

3.5 Dezvoltarea serviciilor sociale pentru grupurile vulnerabile  

3.6 Creșterea calității serviciilor sociale acordate în comunitate prin sprijinirea 

furnizorilor privați de serviciilor sociale  

3.7 Dezvoltarea unei abordări integrate privind furnizarea de servicii sociale la nivel 

local  
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3.8 Promovarea voluntariatului în furnizarea serviciilor sociale 

 

III. Obiective specifice în domeniul asistenței sociale a persoanelor cu dizabilități:  

 

Obiectiv specific 1. Promovarea accesibilității în toate domeniile vieții pentru 

asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilități a drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omunlui  

1.1. Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități la cadrul informațional în 

condiții de egalitate cu ceilalți  

 

Obiectiv specific 2. Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilități în toate 

domeniile vieții 

 2.1. Promovarea participării efective și depline a persoanelor cu dizabilități în toate 

domeniile vieții  

2.2. Asigurarea de sprijin pentru exercitarea de către persoanele cu dizabilități a 

capacității juridice  

2.3.Prevenirea instituționalizării și susținerea dezinstituționalizării prin înființarea și/sau 

dezvoltarea/diversificarea tipurilor de servicii sociale acordate care să răspundă nevoilor 

specifice grupului țintă  

2.4. Asigurarea accesului și participării persoanelor cu dizabilități la programe și context 

de educație nonformală, activități culturale, sportive, de petrecere a timpului liber și recreative, 

adecvate intereselor și cerințelor specifice în condiții de egalitate cu ceilalți  

 

Obiectiv specific 3. Eliminarea discriminării și asigurarea egalității pentru persoanele 

cu dizabilități  

 

3.1. Asigurarea exercitării drepturilor civile și politice de către persoanele cu dizabilități  

3.2. Protejarea persoanelor cu dizabilități împotriva actelor de violență, exploatare, 

neglijare, abuz  

 

Obiectiv specific 4. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la un mediu de 

lucru deschis, incluziv și accesibil, atât în sectorul public cât și în cel privat, concomitent cu 

asigurarea accesului lor efectiv la servicii de sprijin pentru creșterea ocupării pe piața muncii  
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4.1. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la programe vocaționale, de 

pregătire pentru piața muncii  

Obiectiv specific 5. Promovarea educației favorabile incluziunii la toate nivelurile a 

persoanelor cu dizabilități și a învățării de-a lungul vieții  

5.1. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la educație în forme și contexte 

adaptate, în comunitățile în care trăiesc 

5.2. Eliminarea barierelor de atitudine și de mediu în vederea reabilitării și reintegrării 

sociale a copiilor cu dizabilități  

 

IV Obiective specifice în domeniul prevenirii violenței domestice:  

1. Consolidarea cadrului legal din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestic 

2. Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin si protecție pentru victim  

3. Prevenirea violenței domestice și a recidivei acesteia precum și a violenței sexuale 

4. Monitorizarea și evaluarea activităților întreprinse în vederea prevenirii și combaterii 

violenței domestic V Obiective specifice în domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice  

 

Obiectiv specific 1. Prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice  

 

1.1 Modificări ale politicilor de resurse umane pentru o mai bună integrare a lucrătorilor 

vârstnici  

1.2 Îmbunătățirea abilităților, a capacității de angajare și a independenței populației 

vârstnice  

 

Obiectiv specific 2. Promovarea participării sociale active şi demne a persoanelor 

vârstnice  

 

2.1 Accentuarea imaginii sociale a populației vârstnice şi promovarea participării şi a 

incluziunii sociale  

2.2 Îmbunătățirea accesibilizării infrastructurii spaţiilor publice  

2.3 Prevenirea abuzurilor asupra populației vârstnice și a excluziunii acesteia  

 

Obiectiv specific 3. Obţinerea unei independenţe şi a unei siguranţe mai mari pentru 

persoanele cu necesităţi de îngrijire de lungă durată (ILD) 

3.1 Crearea sistemului unificat de îngrijire de lungă durată (ILD)  
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3.2 Asigurarea de resurse financiare umane și materiale suficiente pentru dezvoltarea 

sistemului de ILD  

 

Obiectiv specific 4. Obiectiv transversal pentru o viaţă mai lungă în condiţii bune de 

sănătate  

4.1 Întârzierea îmbătrânirii fizice și a apariției afecțiunilor cronice  

4.2 Creșterea gradului de participare a vârstnicilor la procesul de luare a unor decizii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II 

 



2021-2027 Strategie de Dezvoltare Locala a Serviciilor Sociale 

 

16 | P a g i n a  

 

SERVICIILE SOCIALE IN CONTEXT EUROPEAN 

 

Aspecte generale 

 Globalizarea, schimbarile demografice si sociale si migratia populatiei sunt tot atatea 

procese specifice care afecteaza sistemele de servicii sociale europene. Dintre cei trei piloni de 

dezechilibru, impactul globalizarii economice, politice si sociale asupra serviciilor sociale, desi 

înca insuficient studiat, este considerat totusi a fi, probabil, destul de semnificativ. Cresterea 

competitivitatii economice a determinat constrângeri financiare asupra cheltuielilor destinate 

sistemelor de bunastare sociala. Schimbarile demografice si sociale au implicatii majore asupra 

sistemelor de servicii sociale. Cele mai mari consecinte sunt datorate reducerii ratei natalitatii 

si fenomenului accentuat de îmbatrânire a populatiei. Prin urmare, una din provocarile carora 

trebuie sa le faca fata un sistem de servicii sociale, se refera la capacitatea de a asigura servicii 

de îngrijire, suficiente si de calitate, apte sa raspunda nevoilor unui numar crescut de persoane 

vârstnice.  

Pe langa imbatranirea populatiei, modernismul a schimbat mentalitatea la nivel de 

atitudine în cadrul familiei. Astfel, disponibilitatea copiilor de a avea grija de generatiile mai 

vârstnice s-a redus continuu, situatie explicata si de faptul ca tocmai tinerii si persoanele in 

putere sunt cele tentate sa paraseasca tara in speranta unui trai mai bun, cei batrani ai lor 

ramanand in urma si neavand niciun ajutor. Serviciile sociale reprezinta o componenta a 

sistemului de protectie sociala, aceasta din urma fiind un obiectiv impus atentiei în cadrul 

proceselor de promovare a incluziunii sociale. Instrumentul de coordonare strategica a politicii 

la nivel european, din perspectiva crearii unui spatiu economic dinamic si competitiv, bazat pe 

cunoastere, capabil sa realizeze o coeziune sociala sporita, este metoda deschisa de coordonare.  

Daca, în cazul politicilor de ocupare si a celor macroeconomice, exista reglementari 

legale care sustin actiuni convergente, iar Comisia Europeana si Consiliul European pot formula 

recomandari corective cu privire la politicile nationale, în cazul protectiei sociale si, mai ales, 

în domeniul saraciei si excluziunii sociale, Comisia Europeana are un rol mai putin precizat, iar 

coordonarea se realizeaza prin metoda deschisa flexibila de coordonare. Sistemele de servicii 

sociale, la nivel european, înregistreaza o serie de similaritati, dar si mari diferente.  

Un raport al Comisiei Europene privind "Protectia sociala" (2000) subliniaza ca 

sistemele europene de servicii sociale ar trebui sa se dezvolte convergent, în baza unor principii 

comune, atâta vreme cât, datorita unor factori specifici fiecarei tari, nu se poate realiza o 

armonizare si standardizare a serviciilor. 
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Principalele caracteristici de dezvoltare a serviciilor sociale, la nivel european  

 

 Serviciile sociale sunt acordate de agentii guvernamentale, de agentii non-

guvernamentale (ONG-uri sau agentii non-profit), precum si de organizatii comerciale (totusi, 

majoritatea acestor servicii se acorda informal, de catre familie, prieteni, vecini sau voluntari).  

În sistemul de servicii sociale, activeaza lucratorii sociali, cu denumiri si pozitii diverse: 

asistent social, lucrator social, animator, educator social, pedagog, îngrijitor etc. Totodata, 

diversi alti profesionisti îsi desfasoara activitatea în sistem: psihologi, sociologi, medici, 

asistente medicale, terapeuti ocupationali, fizioterapeuti etc. Voluntarii reprezinta o categorie 

de lucratori cu mare raspândire în statele care dispun de sisteme dezvoltate de servicii sociale. 

Serviciile sociale pot fi organizate si acordate separat sau pot fi conjugate cu alte 

servicii, cum ar fi serviciile de sanatate, de educatie sau cele de tipul beneficiilor (prestatiilor). 

Exista diferente între statele membre în ce priveste numarul si tipul beneficiarilor de 

servicii sociale. În general, aceste servicii se adreseaza persoanelor vârstnice, copiilor si 

familiilor, persoanelor cu dizabilitati, consumatorilor de droguri, tinerilor delincventi, 

refugiatilor s.a. Reglementarile legale pot fi obligatorii privind acordarea acestor servicii sau 

pot lasa decizia în responsabilitatea agentiilor furnizoare de servicii. Acest aspect are o 

importanta majora, din punct de vedere al respectarii drepturilor beneficiarilor.  

Serviciile sociale pot fi acordate la domiciliul persoanei, în diverse tipuri de centre de 

zi, în centre rezidentiale. Exista o tendinta generala privind reducerea serviciilor de îngrijire 

rezidentiala, bazata atât pe reducerea costurilor dar, mai ales, pe respectarea dreptului la propria 

alegere si dorinta de crestere a calitatii vietii potentialilor beneficiari.  

 

 

 

 

Probleme cheie privind dezvoltarea de perspectiva a serviciilor sociale  

 

Se ia tot mai des in calcul modalitatea de dezvoltare a sistemelor de servicii tianndu-se 

seama de o serie de criterii de eficienta si eficacitate. Principalele directii de actiune se refera 

la: 

 - Dezvoltarea pietei mixte de servicii;  

- Modernizarea sistemelor de servicii sociale;  
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- Modele contrastante si principiile care le stau la baza;  

- Dezvoltarea sistemelor de servicii integrate;  

- Participarea beneficiarilor si libera alegere.  

Un aspect mult dezbatut în prezent priveste asa numita "economie mixta" a serviciilor 

sociale. Politicile în domeniu au în vedere nivelul de contributie din partea a patru sectoare, 

pentru a sustine un sistem integrat de servicii sociale (familie, stat, sector nonguvernamental si 

privat - cu profit):  

1. Sectorul informal inseamna ca ajutorul social este dat de catre familie, prieteni, 

vecini, colegi s.a. Cum actiunile si masurile se iau in cadrul privat al familiei, 

cercului de prieteni, etc este dificil de cuantificat ponderea acestui sector dar, se 

pare ca, reprezinta înca sursa de servicii cea mai importanta, în toate statele 

europene. Unele tari au reglementari legale în acest domeniu (inclusiv România, 

prin Codul familiei);  

2. Sectorul nonprofit (de voluntariat, neguvernamental) - foarte raspândit în multe 

state stipuleaza ca ajutorul social este dat de catre organizatiile 

nonguvernamentale; 

3. Sectorul public (de stat): include serviciile acordate de institutii publice centrale, 

regionale si locale, prin departamente separate sau de departamente din cadrul 

sistemului de sanatate, de securitate sociala, de educatie;  

4. Sectorul privat se bucura de o dezvoltare accentuata în ultimii ani. În cazul în 

care statul contracteaza serviciile oferite de diferite organizatii si agentii, uneori, 

este greu de diferentiat acest sector de cel nonprofit (de voluntariat, 

neguvernamental).  

 

Poate fi mentionat si un alt sector prea putin utilizat in prezent: sectorul serviciilor 

sociale acordate la locul de munca - prin care, unele întreprinderi obisnuiesc sa acorde servicii 

destinate, în special, copiilor lucratorilor sau pensionarilor.  

La nivel european, Comisia Europeană a aprobat în 2010 documentul numit EUROPA 

20202, o strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii. În 

ceea ce privește acest document, Europa 2020, acesta propune trei priorităţi care se susţin 

reciproc:  

− creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare;  

 
2 Comunicare a Comisiei – „Europa 2020 O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și 
favorabilă incluziunii” 
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− creştere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al 

utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive;  

− creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării 

forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială.  

Comisia propune următoarele obiective principale pentru UE:  

▪ 75% din populaţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani ar trebui să aibă un loc de 

muncă;  

▪ 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (C-D);  

▪ obiectivele „20/20/20” în materie de climă/energie ar trebui îndeplinite (inclusiv o 

reducere a emisiilor majorată la 30%, dacă există condiţii favorabile în acest sens);  

▪ reducerea ratei abandonului şcolar timpuriu sub nivelul de 10% şi cel puţin 40% din 

generaţia tânără ar trebui să aibă studii superioare; 

 ▪ reducerea numărului persoanelor ameninţate de sărăcie cu 20 de milioane.  

 

Comisia europeana prezintă şapte iniţiative emblematice, pentru a stimula realizarea de 

progrese în cadrul fiecărei teme prioritare:  

− ”O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăţi condiţiile-cadru şi accesul la finanţările 

pentru cercetare şi inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor 

inovatoare în produse şi servicii care creează creştere şi locuri de muncă;  

− „Tineretul în mişcare” pentru a consolida performanţa sistemelor de educaţie şi 

pentru a facilita intrarea tinerilor pe piaţa muncii; 

 -  „O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de 

internet de mare viteză şi pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piaţă digitală unică 

gospodăriilor şi întreprinderilor;  

− „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a permite 

decuplarea creşterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o economie 

cu emisii scăzute de carbon, pentru a creşte utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru a 

moderniza sectorul transporturilor şi a promova eficienţa energetică;  

− „O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăţi mediul de 

afaceri, în special pentru IMM-uri şi a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide şi 

durabile în măsură să facă faţă concurenţei la nivel mondial;  

− „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” pentru a moderniza pieţele 

muncii şi a oferi mai multă autonomie cetăţenilor, prin dezvoltarea competenţelor acestora pe 
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tot parcursul vieţii în vederea creşterii ratei de participare pe piaţa muncii şi a unei mai bune 

corelări a cererii şi a ofertei în materie de forţă de muncă, inclusiv prin mobilitatea profesională;  

− „Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială 

şi teritorială, astfel încât beneficiile creşterii şi locurile de muncă să fie distribuite echitabil, iar 

persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială să li se acorde posibilitatea de a 

duce o viaţă demnă şi de a juca un rol activ în societate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III 

 

SERVICIILE SOCIALE IN CONTEXT NATIONAL 

 

Consideratii generale 

 



2021-2027 Strategie de Dezvoltare Locala a Serviciilor Sociale 

 

21 | P a g i n a  

 

 În tara noastra, serviciile sociale au început sa capete amploare si insemnatate doar în 

ultimii ani. Majoritatea serviciilor sociale au fost si sunt dezvoltate de organizatii 

neguvernamentale care au introdus modele conforme cu cele din tara cofinantatoare. Drept 

urmare, serviciile sociale erau acordate dupa proceduri si metode diferite de cele existente in 

tara noastra. Totodata, organizarea institutionala la nivel central a influentat si elaborarea 

actelor normative, primele reglementari (cu caracter de lege) vizând urmatoarele categorii de 

beneficiari:  

• copii în dificultate,  

• persoane cu dizabilitati,  

• persoane vârstnice  

• victime ale violentei domestice  

• consumatorii de droguri  

La nivel local, structurile create pentru a gestiona serviciile sociale au fost fragmentate 

dupa modelul central, pe categorii de beneficiari. S-a creat prin urmare, o mare confuzie în 

întregul sistem, pornind de la definitiile si conceptele utilizate în legislatie si continuând cu 

proceduri diferite de acordare a drepturilor pentru servicii similare; exista înca o multitudine de 

regulamente aplicabile aceluiasi tip de servicii, suprapunere de institutii si responsabilitati. În 

aceste conditii era imperios necesara elaborarea unei legislatii care sa încerce crearea unui cadru 

unitar de organizare si furnizare a serviciilor sociale.  

Initiativa a venit din partea Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei care a 

încercat sa reglementeze domeniul prin Legea nr. 705/2001 privind sistemului national de 

asistenta sociala si, ulterior, prin Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003, cu modificarile si completarile 

ulterioare. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, în calitate de coordonator al 

sistemului de asistenta sociala are în vedere:  

- încurajarea relationarii interinstitutionale pentru corelarea programelor si politicilor 

sectoriale în domeniul serviciilor sociale adresate diverselor categorii vulnerabile de persoane; 

- sustinerea conlucrarii cu furnizorii de servicii sociale din sectorul nonprofit, precum si 

cu miscarea asociativa din rândul beneficiarilor de servicii; 

 - dezvoltarea unei serii de programe de interes national, precum si programe 

internationale (Phare, Banca Mondiala, Matra, DIFID s.a.) destinate finantarii de proiecte locale 

sau a altor activitati  

- de formare, campanii de informare, asistenta tehnica pentru dezvoltare comunitara etc.  
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- destinate autoritatilor locale.  

- sustinerea organizatiilor neguvernamentale printr-un program de subventionare de la 

bugetul de stat;  

- sprijinirea parteneriatului public-privat pentru accesarea granturilor acordate prin 

programele internationale.  

Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, coordonator al domeniului, 

precum si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale cu competente în domeniu 

(Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, Autoritatea Nationala pentru 

Persoanele cu Handicap, Agentia Nationala pentru Familie, Agentia Nationala AntiDrog) au 

principalele responsabilitati în elaborarea si promovarea programelor si strategiilor sectoriale 

în domeniu.  

În prezent, programul de reforma în domeniul asistentei sociale si, implicit, a sistemului 

de servicii sociale, se afla în plin proces de implementare. Se are în vedere crearea unui nou 

cadru institutional, înfiintarea Inspectiei Sociale si a Observatorului Social, modificarea si 

completarea legislatiei secundare, toate aceste obiective fiind prevazute în proiectul unui nou 

act normativ referitor la sistemul national de asistenta sociala. 

 

Analiza diagnostic a situatiei actuale în domeniul serviciilor sociale  

 

În legislatia româna, serviciile sociale sunt definite drept: "Ansamblul complex de 

masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de 

grup, în vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau 

dependenta pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea 

marginalizarii si excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale si în scopul 

cresterii calitatii vietii". Dupa cum sunt definite serviciile sociale în legislatia cadru, se constata 

existenta a o serie de servicii generale adresate tuturor categoriilor de persoane vulnerabile, dar 

si existenta unor servicii categoriale, adresate unui grup tinta strict individualizat.  

Puncte tari:  

- Actuala legislatie, elaborata de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei a 

dorit sa realizeze un cadru general de organizare si de gestionare a serviciilor sociale adresate 

tuturor persoanelor aflate în situatie de vulnerabilitate;  

- Au fost definite:  

 tipurile de servicii;  

 categoriile de beneficiari; 
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 furnizorii de servicii sociale; 

 principiile de acreditare a acestora;  

 etapele procesului de acordare a serviciilor;  

 conditiile de externalizare a serviciilor sociale;  

 criteriile de baza privind contractarea serviciilor sociale; 

 stabilirea responsabilitatilor autoritatilor publice la nivel central si local; 

 liniile de finantare ale serviciilor sociale.  

- Serviciile sociale sunt clasificate în doua mari categorii: servicii sociale cu caracter 

primar si servicii sociale specializate, ambele categorii având un caracter proactiv;  

- În raport de complexitatea situatiei, serviciile sociale pot sa fie furnizate în sistem 

integrat, prin asocierea serviciilor medicale, educationale, de locuire si de ocupare în munca la 

serviciile sociale;  

- Serviciile sociale se organizeaza descentralizat, la nivel comunitar, în functie de 

nevoile identificate, de numarul potentialilor beneficiari, de complexitatea situatiilor de 

dificultate si de gradul de risc social.  

- Sunt definite atributiile autoritatilor administratiei publice locale; În principal: La nivel 

judetean:  

 elaborarea planurilor si programelor judetene în vederea dezvoltarii si 

diversificarii serviciilor sociale, în functie de nevoile identificate la nivel local 

si în conformitate cu strategiile sectoriale;  

 dezvoltarea si diversificarea gamei de servicii sociale în functie de nevoile 

identificate si resursele disponibile;  

 înfiintarea, administrarea si finantarea serviciilor sociale specializate, adresate 

tuturor categoriilor de persoane vulnerabile;  

 elaborarea planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, precum si a 

bugetului aferent acestuia.  

La nivel de primarie  

 identificarea si evaluarea nevoilor si situatiilor care impun furnizarea de servicii 

sociale; 

 dezvoltarea si administrarea serviciilor sociale primare, în functie de nevoile 

locale; - promovarea parteneriatelor cu alti furnizori de servicii sociale;  

 elaborarea planului comunitar de dezvoltare a serviciilor sociale si a bugetului 

aferent acestuia.  
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- A fost creata o singura structura, la nivel judetean, responsabila cu gestionarea 

problematicii grupurilor vulnerabile: directia generala de asistenta sociala si protectia copilului 

(începând cu luna ianuarie 2005); 

 - Au fost elaborate primele acte normative privind acreditarea furnizorilor de servicii 

sociale; 

 - Au fost elaborate standarde pentru majoritatea serviciilor sociale destinate copilului 

în dificultate, persoanelor cu handicap, precum si standardele minimale generale de calitate;  

- A fost elaborat un Nomenclator al serviciilor sociale, precum si modele standard de 

contracte între furnizori si beneficiari si între autoritati locale si furnizori din sectorul nonprofit;  

- Au fost implementate o serie de programe cu finantare internationala destinate formarii 

personalului care activeaza în cadrul serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul 

autoritatilor locale;  

- Au fost elaborate si implementate scheme de granturi pentru finantarea proiectelor 

locale de servicii sociale, prin programe de interes national, dar si prin programe internationale 

(Phare, Departamentul de Dezvoltare Internationala al Marii Britanii, Banca Mondiala);  

- Continua programul de subventionare, de la bugetul de stat, a organizatiilor 

neguvernamentale care activeaza în domeniul serviciilor sociale.  

 

Puncte slabe  

 

O serie de disfunctionalitati si lacune se înregistreaza în prezent, cu privire la modul de 

organizare si functionare a serviciilor sociale:  

- repartizare neunitara a serviciilor la nivelul întregii tari;  

- suprapuneri de responsabilitati între structurile de la nivel local;  

- mari diferente între regiuni, judete, între mediul urban si rural, cu privire la gradul de 

dezvoltare a retelei publice si private de servicii sociale;  

- lipsa unei corespondente, din punct de vedere calitativ si cantitativ, între resursele 

materiale si umane disponibile si necesarul de serviciile sociale adaptate nevoilor beneficiarilor;  

- structura organizationala a serviciilor publice nu raspunde nevoilor zonale de servicii 

sociale;  

- lipsa planificarii comunitare în domeniul serviciilor sociale;  

- dezechilibre create în interiorul sistemului în relatie cu diverse categorii de beneficiari 

(slaba dezvoltare a serviciilor destinate persoanelor vârstnice, tinerilor în situatii de dificultate, 

familiilor cu venituri reduse, persoanelor supuse violentei în familie, persoanelor fara adapost);  
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- lipsa unui management performant, numar redus de personal format în domeniul 

managementului general si al managementului de caz;  

- lipsa de experienta, la nivel local, în redactarea documentelor strategice; 

- suprapunerea de responsabilitati în domeniu la nivelul autoritatilor centrale;  

- existenta unei legislatii stufoase, care conduce la confuzii în administrarea de sistem; 

- neclaritatea legislativa în privinta asumarii respectarii drepturilor sociale pentru 

diverse categorii de persoane vulnerabile;  

- neclaritatea legislativa în privinta asumarii, de catre individ si/sau familie/comunitate 

a unor responsabilitati privind respectarea drepturilor sociale;  

- fragmentarea sistemului de servicii sociale la nivel central, printr-o constructie 

institutionala autonoma, pe categorii de beneficiari;  

- lipsa unui cadru clar de relationare (inclusiv din punct de vedere al statutului de 

subordonare a responsabilitatii), la nivelul institutiilor publice, atât la nivel local, cât si la nivel 

central;  

- lipsa unui sistem clar de finantare care sa permita continuitatea serviciilor.  

 

Obstacole:  

 

Principalele obstacole în realizarea unui sistem de servicii sociale, eficient si de calitate, 

capabil sa raspunda nevoilor grupurilor vulnerabile, privesc:  

1. Cadrul legal neclar si insuficient de acoperitor;  

2. Insuficienta protectie împotriva nerespectarii drepturilor, discriminare si/sau 

tratament diferentiat;  

3. Monitorizarea inadecvata a aplicarii legislatiei;  

4. Absenta unui sistem central unic de monitorizare si evaluare a sistemului de servicii 

sociale;  

5. Resursele umane insuficiente, precum si nivel scazut de pregatire profesionala a 

personalului implicat în acordarea serviciilor sociale la nivel local, aptitudini si capacitati 

reduse de contact social; si capacitati reduse, incluzând si resursele financiare, capacitati 

educationale, resurse de personal, aptitudini sociale si de contact;  

6. Servicii sociale insuficiente ca numar si capacitate, inegal dezvoltate si diversificate 

fata de nevoile sociale identificate;  

7. Resurse financiare insuficiente pentru sustinerea dezvoltarii si diversificarii 

serviciilor sociale, precum si administrarea ineficienta a fondurilor existente;  
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8. Esecul în garantarea sau furnizarea resurselor pe termen lung;  

9. Incorecta redistribuire a fondurilor între nivelurile administratiei;  

10. Fragmentarea între nivelurile administratiei si servicii;  

11. Consultarea nesistematica a organizatiilor neguvernamentale si a beneficiarilor;  

12. Informare si comunicare neadecvate;  

13. Existenta unor obstacole psihologice si socio-culturale.  

 

Dificultatea organizarii atât a serviciilor publice de asistenta sociala, cât si a serviciilor 

sociale în sine rezida si din faptul ca specificul serviciilor sociale impune existenta asistentilor 

sociali, precum si a altor categorii de profesionisti (psihologi, educatori, sociologi, terapeuti, 

personal medical si de îngrijire). Acestia lucreaza în direct contact cu cetatenii, asigurând 

servicii strict individualizate, ceea ce presupune program flexibil, posibilitate de deplasare la 

mai multi beneficiari, activitati de evaluare, diagnoza, consiliere si informare, îngrijire 

specializata. Nu trebuie uitat ca, nevoile cetatenilor se schimba permanent, fie ca natura, fie ca 

amploare, astfel încât mobilitatea profesionistilor trebuie pastrata.  

 

Oportunitati: 

 

 - O vointa politica de dezvoltare a serviciilor sociale manifestata clar în Programul de 

Guvernare 2005 - 2008;  

- O mai strânsa colaborare a autoritatilor publice centrale cu atributii în domeniul 

serviciilor sociale;  

- Interesul autoritatilor locale în programele de dezvoltare comunitara, inclusiv în 

domeniul serviciilor sociale, demonstrat prin multitudinea de proiecte transmise pentru selectie 

în cadrul diverselor scheme de granturi;  

- Cresterea numarului de personal angajat în cadrul directiilor generale de asistenta 

sociala si protectia copilului;  

- Încurajarea tuturor formelor de parteneriat cu sectorul neguvernamental, precum si a 

dezvoltarii unei piete mixte de servicii sociale; 

 

Scopul Strategiei nationale de dezvoltare a serviciilor sociale  

 

Strategia nationala de dezvoltare a serviciilor sociale, numita în continuare Strategia, 

are în vedere stabilirea liniilor directoare si a unui cadru institutional coerent în scopul de a crea 
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un sistem unitar si comprehensiv de servicii sociale, capabil sa asigure incluziunea sociala a 

tuturor categoriilor vulnerabile, precum si sa contribuie la cresterea calitatii vietii persoanei.  

Accesul la serviciile sociale are la baza urmatoarelor valori:  

- informarea beneficiarilor cu privire la drepturile, legile si modul de a beneficia de 

acestea;  

- acces garantat tuturor beneficiarilor eligibili la servicii sociale; organismele furnizoare 

de servicii sociale trebuie sa actioneze în beneficiul persoanelor de drept;  

- un parteneriat real între organismele furnizoare de servicii sociale pe de-o parte si 

ceilalti actori ai societatii civile este esential pentru a îmbunatati accesul la servicii;  

- necesitatea realizarii de evaluari sistematice privind impactului social atunci când se 

introduc amendamente legislative sau noi beneficii.  

 

Principalele linii directoare de dezvoltare a serviciilor sociale sunt: 

 

1. Îmbunatatirea comunicarii si informarii asupra drepturilor si beneficiilor serviciilor 

sociale  

1.1 Facilitarea exercitarii drepturilor sociale pentru toti cetatenii;  

1.2 Asigurarea veridicitatii si calitatii informatiilor;  

1.3 Monitorizarea furnizarii serviciilor sociale pentru urmarirea respectarii drepturilor 

beneficiarilor;  

1.4 Asigurarea controlului financiar si controlului privind calitatea serviciilor sociale 

oferite de autoritatile publice si/sau de organizatiile din sectorul privat.  

 

2. Îmbunatatirea managementului si organizarea sistemului de furnizare a serviciilor 

sociale  

2.1 Organizarea interna a furnizorilor de servicii sociale, publici si privati, trebuie 

adaptata la nevoile beneficiarilor;  

2.2 Functionarea sistemului de servicii sociale trebuie adaptata permanent la nevoile în 

evolutie ale diferitelor categorii vulnerabile de populatie;  

2.3 Responsabilizarea tuturor actorilor implicati în acordarea de servicii sociale în 

functionarea eficienta a întregului sistem.  

 

3. Facilitarea participarii tuturor actorilor sociali la dezvoltarea sistemului de servicii 

sociale  
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3.1 Recunoasterea rolului organizatiilor neguvernamentale în furnizarea serviciilor 

sociale;  

3.2 Încurajarea parteneriatelor între autoritatile publice, organizatii neguvernamentale 

si alti actori ai societatii civile;  

3.3 Încurajarea participarii persoanelor aflate în situatie de vulnerabilitate la elaborarea 

politicilor sociale si la acordarea efectiva a serviciilor sociale.  

 

Orice serviciu social trebuie sa raspunda unei nevoi individuale sau de grup si sa 

acopere, printr-un suport specializat, solutionarea acesteia. Orice serviciu social trebuie sa 

porneasca de la o analiza concreta a nevoii de asistenta sociala.  

Administratia publica trebuie sa constituie o garantie a drepturilor cetatenilor: 

administratia publica nu poate si nu trebuie sa îsi abandoneze rolul de a garanta drepturile 

sociale; aceasta are obligatia de a finanta, cofinanta, controla, valida si promova aplicarea si 

crearea drepturilor. Aceste functii, alaturi de cele de elaborare, evaluare, supervizare pot fi 

exercitate în comun cu alti actori, însa responsabilitatea finala ramâne în sarcina administratiei 

publice. 

 

 

Obiectivele Strategiei nationale de dezvoltare a serviciilor sociale  

 

În comparatie cu alte documente similare, Strategia are o abordare particulara datorata 

urmatorilor factori:  

a) Complexitatea nevoilor sociale si diversitatea categoriilor de potentiali beneficiari 

determina necesitatea elaborarii de strategii sectoriale în domeniu.  

b) Actorii, publici sau privati implicati în administrarea si acordarea serviciilor sociale, 

dispun de propriile strategii si planuri de actiune, destinate unor servicii categoriale sau 

dezvoltarii doar a unor componente din sistem.  

c) Responsabilitatea comunitatii si implicarea populatiei caracterizeaza gradul de 

dezvoltare a serviciilor sociale.  

d) Constructia institutionala nu este suficienta pentru garantarea unui sistem eficient de 

servicii sociale; este nevoie de resurse financiare adecvate si resurse umane calificate, este 

nevoie de schimbarea mentalitatilor pentru a dezvolta parteneriate, pentru a creste miscarea 

participativa, pentru a realiza implicarea comunitatii, pentru a creste gradul de constientizare a 
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cetatenilor privind drepturile sociale, pentru a responsabiliza fiecare persoana privind 

dezvoltarea individuala.  

e) Identificarea resurselor financiare pentru implementarea strategiei nu se poate realiza 

decât în cadrul unor planuri anuale care sa includa masurile stabilite de strategiile judetene de 

servicii sociale, precum si actiunile prevazute de programele nationale în domeniu.  

Ca atare, Strategia prezenta stabileste cadrul general al directiilor de actiune pentru 

crearea unui sistem real si eficient de servicii sociale, în interiorul caruia planurile de actiune 

ale strategiilor sectoriale se dezvolta coordonat si integrat.  

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, în calitate de autoritate responsabila 

pentru elaborarea politicilor si promovarea drepturilor sociale a tuturor categoriilor de persoane 

vulnerabile, este totodata o institutie integratoare în domeniul serviciilor sociale.  

Drept urmare, responsabilitatea implementarii planului de actiuni îi revine. Pentru a 

aduce la îndeplinire obiectivele propuse, va fi necesara însa implicarea si cooperarea unor 

autoritati centrale, a autoritatilor locale, a furnizorilor privati si a organizatiilor reprezentative 

ale beneficiarilor.  

Obiectivul Guvernului României este ca toți cetățenii să aibă oportunități egale de 

a participa în societate, să fie apreciați și valorizați, să trăiască în demnitate, iar nevoile 

lor elementare să fie satisfăcute și diferențele respectate.  

În acest context, incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și reducerea numărului de 

persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială cu 580.000, până în anul 2020, față 

de anul 2008, conform țintei asumate de România în vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei 

Europa 2020, reprezintă rezultatul principal vizat de strategie. România își propune să devină 

o țară în care: 

 

• Toți cetățenii să aibă oportunități egale. Tuturor persoanelor trebuie să li se 

ofere oportunitatea de a participa pe deplin la viața economică, socială, politică 

și culturală a societății în care trăiesc și de a se bucura de beneficiile acestei 

participări. Asigurarea de oportunități egale înseamnă eliminarea efectelor 

nedorite ale circumstanțelor aflate dincolo de controlul indivizilor asupra 

calității vieții lor. 

• Nevoile elementare ale tuturor cetățenilor să fie satisfăcute. Împreună cu 

respectarea și apărarea drepturilor fundamentale ale omului, una dintre 

principalele premise ale calității vieții este satisfacerea nevoilor elementare ale 

cetățenilor privind locuirea, alimentația, igiena și siguranța, precum și cele 
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privind serviciile de bază, precum educația, sănătatea și serviciile sociale. Aceste 

elemente cheie permit oamenilor să trăiască demn, să dețină controlul asupra 

propriei vieți și să participe activ la viața comunității din care fac parte. 

Responsabilitatea privind dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și 

implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate revine fiecărei 

persoane, precum și familiei acesteia, iar autoritățile statului intervin în principal 

prin crearea de oportunități egale și, atunci când acestea nu sunt asigurate, prin 

acordarea de beneficii și servicii sociale adecvate. 

• Diferențele între membrii societății să fie respectate. Fiecare individ este 

unic. Diferențele dintre indivizi pot fi determinate de rasă, gen, etnie, situație 

socioeconomică, vârstă, orientare sexuală și convingeri (religioase, politice sau 

de altă natură), precum și de abilitățile fizice, cognitive sau sociale. Conceptul 

de diversitate trebuie abordat dincolo de acela de toleranță; el presupune 

acceptarea și respectul. Încurajarea diversității crește șansele ca toți indivizii să-

și atingă potențialul, iar comunitățile să folosească proactiv acest potențial. 

• Toate persoanele să fie apreciate și să trăiască demn. Toate ființele umane se 

nasc libere și egale în demnitate și în drepturi (art. 1 din Declarația Universală a 

Drepturilor Omului). Persoanele ce se simt apreciate și trăiesc cu demnitate au 

mai mari șanse de a deține controlul asupra propriei vieți și de a participa activ 

în societate. 

 

Monitorizare si evaluare  

 

Pentru a urmari progresele realizate în constructia de sistem, eficienta modelelor 

propuse, beneficiile înregistrate cu privire la respectarea drepturilor sociale ale populatiei, în 

special a grupurilor vulnerabile, este nevoie de elaborarea si implementarea unor metodologii 

si instrumente de evaluare si monitorizare.  

Principalele obiective supuse activitatii de monitorizare si evaluare au în vedere:  

- Claritatea si simplitatea organizationala si functionala;  

- Reglementari clare privind: 

 responsabilitatea statului în respectarea si garantarea unor drepturi sociale pentru 

categorii vulnerabile de persoane, stabilirea concreta a serviciilor asumate de 

stat;  

 sistem de finantare clar, sigur, continuu al serviciilor garantate de catre stat;  
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- Management de calitate:  

 personal format pentru managementul general (la nivel de servicii publice, de 

servicii sociale rezidentiale) si managementul de caz;  

 personal format în domeniul dezvoltarii comunitare si al accesarii fondurilor 

structurale;  

 dezvoltarea sistemului de formare vocationala, flexibilitate în dezvoltarea de 

competente noi pentru personalul care activeaza în domeniu;  

 dezvoltarea si implementarea unui sistem managerial informational performant, 

apt sa sustina atât activitatea de monitorizare si evaluare, cât si activitatea de 

informare a publicului larg;  

 stimularea implementarii de modele noi, permanent adaptabile la nevoile 

beneficiarilor si la resursele existente;  

- Dezvoltarea economiei mixte în domeniul serviciilor sociale prin:  

 facilitarea procesului de constituire a formelor de organizare ale sectorului 

nonprofit orientate spre activitatea de furnizare a serviciilor sociale; 

 încurajarea sectorului privat nonprofit de a prelua sarcina organizarii si furnizarii 

serviciilor;  

 simplificarea sistemului de acreditare si introducerea unor standarde înalte de 

evaluare a calitatii serviciilor;  

 stabilirea unui cadru unitar si flexibil de contractare a serviciilor; 

 stabilirea cadrului legal de colaborare si parteneriat între autoritatile publice 

(indiferent de nivel), organizatiile societatii civile si furnizorii privati de servicii 

sociale;  

 finantare sigura si continua, pe baza concurentiala;  

- Întarirea participarii si implicarii populatiei la toate nivelele procesului de acordare de 

servicii sociale prin:  

 sustinerea miscarii asociative a beneficiarilor de servicii sociale;  

 încurajarea implicarii directe a beneficiarilor sau membrilor familiilor acestora 

nu numai la procesul decizional, dar si în acordarea concreta a serviciilor; 

 sustinerea dezvoltarii serviciilor de informare si consiliere a beneficiarilor, dar 

si a publicului larg privind drepturile sociale si serviciile disponibile;  

 identificarea si aplicarea celor mai eficiente modele de relationare, parteneriat si 

cooperare între autoritati si populatie în general si grupurile vulnerabile în 

special;  
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Procesul de evaluare si monitorizare se va desfasura, în primul rând, sectorial, în 

conformitate cu prevederile strategiilor care au drept tinta grupuri diferite de beneficiari. 

Totodata, o data la trei ani, vor fi elaborate rapoarte de evaluare privind eficienta si eficacitatea 

întregului sistem de servicii sociale. În conformitate cu recomandarile rapoartelor de evaluare, 

Strategia nationala de dezvoltare a serviciilor sociale poate fi revizuita. 

 

Programul Național de Reformă (PNR) Programele Naționale de Reformă reprezintă 

obligația fiecărui stat membru de a translata la nivel național obiectivele Europa 2020, ținând 

cont de Recomandarea Consiliului privind Orientările generale pentru politicile economice și 

Decizia Consiliului privind Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă, precum 

și de metodologia recomandată statelor membre.  

Obiectivele României în cadrul Strategiei Europa 2020 sunt următoarele :  

1. În ceea ce privește ocupărea forţei de muncă:  

▪ rată de ocupare a forţei de muncă de 70% (faţă de 74% UE)  

 

2. În domeniul cercetare şi dezvoltare:  

▪ alocarea a 2% din PIB pentru cercetare şi dezvoltare (2,72% UE)  

3. În domeniul schimbărilor climatice şi utilizării durabile a energiei:  

▪ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de nivelurile înregistrate în 2005 

(+19%)  

▪ creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 24% (20%UE)  

▪ creşterea eficienţei energetice (la 42,99 mil. t.e.p.)  

4. În domeniul educaţiei:  

▪ Reducerea sub 11,3% (10% UE) a ratei de părăsire timpurie a şcolii  

▪ creşterea la 26,7% (38% UE) a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul 

populaţiei în vârstă de 30-34 de ani  

5. În domeniul luptei împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale: ▪ reducerea numărului 

persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale 

(cu 580 mii). 

 

Programele Operaționale  

 

Programul Operațional Regional 2014-2020  
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Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR 

2014-2020 are la bază analiza situației economice și sociale aregiunilor României (în Strategia 

Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020), care a dus la identificarea a unsprezece 

direcții de acțiune, din care face parte și domeniul de interes prioritar în elaborarea strategiei 

noastre și anume, infrastructura socială și pentru educație. Menționăm faptul că infrastructurile 

educaționale, de sănătate și de servicii sociale subdimensionate, împiedică incluziunea socială 

și dezvoltarea capitalului uman. În acest sens, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii 

sanitare și sociale, Prioritatea 8.1, urmărește reducerea inegalităților sociale în ceea ce privește 

sănătatea și serviciile sociale, susținând proiectele de creștere a accesibilității persoanelor la 

servicii de sănătate și sociale.  

Sunt prioritare investiţiile in infrastructura sanitară şi socială, reducând inegalitaţile în 

ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea sociala prin îmbunătăţirea 

accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum și trecerea de la serviciile 

instituționale la serviciile furnizate de colectivitățile locale.  

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 România ca stat membru al UE are în 

vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor. Cele 7 

axe prioritare ale POCU sunt:  

− Axa Prioritară 1 - Inițiativa locuri de muncă pentru tineri  

− Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs  

−    Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți  

−    Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei  

−  Axa Prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)  

−    Axa Prioritară 6 - Educație și competențe  

− Axa Prioritara 7 - Asistenţa Tehnică Programul Operațional Capacitate administrativă 

(POCA)  

Obiectivul programului este acela de a promova crearea unei administrații publice 

moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii 

publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea 

obiectivelor Strategiei Europa 2020. În cadrul POCA pot obține finanțare următoarele tipuri de 

beneficiari:  

- autorități și instituții publice centrale, 

- autorități administrative autonome,  

- ONG-uri,  

- parteneri sociali, 
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- instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare,  

- Academia Română,  

- autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor,  

- autorități și instituții publice locale beneficiare ITI,  

- instituțiile din sistemul judiciar 

 

POCA 2014-2020 este structurat pe 3 axe prioritare, după cum urmează:  

Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente  

– Obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune 

în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul 

de afaceri în concordanță cu SCAP  

– Obiectivul Specific 1.2 – Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente 

unitare și moderne de management al resurselor umane;  

– Obiectivul Specific 1.3 – Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și 

instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemului judiciar;  

– Obiectivul Specific 1.4 – Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de 

achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și 

reducerea neregulilor în acest domeniu;  

Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  

– Obiectivul Specific 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 

publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP  

– Obiectivul Specific 2.2 – Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul 

autorităților și instituțiilor publice  

– Obiectivul Specific 2.3 – Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul 

sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul 

acestuia  

Axa prioritară 3 – Asistență tehnică 

 

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) România 

oferă ajutoare alimentare și asistență materială de bază prin intermediul Programului 

Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD). Programul contribuie 

la consolidarea coeziunii sociale și la reducerea sărăciei extreme prin distribuirea de alimente 

de bază (sub formă de pachete alimentare și mâncare preparată), de materialele școlare pentru 
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copii, trusouri pentru nounăscuți, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte și produse de igienă 

către persoanele cele mai defavorizate.  

Ajutorul European prin POAD este completat de schemele naționale care se adresează 

persoanelor aflate în sărăcie extremă.  

Operațiunile prevăzute în POAD, sunt:  

▪ Distribuirea de ajutoare alimentare (lipsa alimentelor de bază)  

▪ Distribuirea de materiale școlare (lipsa materialelor școlare)  

▪ Distribuirea trusourilor pentru nou-născuți  

▪ Distribuirea articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte etc. pentru persoanele fără 

adăpost  

▪ Distribuirea produselor de igienă  

▪ Asistență tehnică 

La nivel naţional există o serie de strategii sectoriale, care se adreseză grupurilor 

vulnerabile, a persoanelor care au nevoie de protecție, de sprijin social și de respectarea 

drepturilor. În elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a Comunei Tasca, ne 

îndreptăm atenția cu prioritate către o strategie care se adreseză prin obiectivele sale tuturor 

grupurilor vulnerabile: Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 

pentru perioada 2015-2020. 

Din cuprinsul strategiei amintim următoarele:  

Obiectivul Guvernului României este ca toţi cetăţenii să aibă oportunităţi egale de a 

participa în societate, să fie apreciaţi şi valorizaţi, să trăiască în demnitate, iar nevoile lor 

elementare să fie satisfăcute şi diferenţele respectate.  

În acest context, incluziunea socială a grupurilor vulnerabile şi reducerea numărului de 

persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială cu 580.000, până în anul 2020, faţă 

de anul 2008, conform ţintei asumate de Romania în vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei 

Europa 2020, reprezintă rezultatul principal vizat de strategie.  

România își propune să devină o ţară în care:  

• Toţi cetăţenii să aibă oportunităţi egale. Tuturor persoanelor trebuie să li se ofere 

oportunitatea de a participa pe deplin la viaţa economică, socială, politică şi culturală a societăţii 

în care trăiesc şi de a se bucura de beneficiile acestei participări. Asigurarea de oportunități 

egale înseamnă eliminarea efectelor nedorite ale circumstanțelor aflate dincolo de controlul 

indivizilor asupra calității vieții lor.  

• Nevoile elementare ale tuturor cetăţenilor să fie satisfăcute. Împreună cu respectarea 

şi apărarea drepturilor fundamentale ale omului, una dintre principalele premize ale calităţii 
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vieţii este satisfacerea nevoilor elementare ale cetăţenilor privind locuirea, alimentaţia, igiena 

şi siguranţa, precum şi cele privind serviciile de bază, precum educaţia, sănătatea şi serviciile 

sociale. Aceste elemente cheie permit oamenilor să trăiască demn, să deţină controlul asupra 

propriei vieţi şi să participe activ la viaţa comunităţii din care fac parte. Responsabilitatea 

privind dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea 

situaţiilor de dificultate revine fiecărei persoane, precum şi familiei acesteia, iar autorităţile 

statului intervin în principal prin crearea de oportunităţi egale şi, atunci când acestea nu sunt 

asigurate, prin acordarea de beneficii şi servicii sociale adecvate.  

• Diferențele între membrii societăţii să fie respectate. Fiecare individ este unic. 

Diferenţele dintre indivizi pot fi determinate de rasă, gen, etnie, situaţie socioeconomică, vârstă, 

orientare sexuală şi convingeri (religioase, politice sau de altă natură), precum şi de abilităţile 

fizice, cognitive sau sociale. Conceptul de diversitate trebuie abordat dincolo de acela de 

toleranţă; el presupune acceptarea şi respectul. Încurajarea diversităţii creşte şansele ca toţi 

indivizii să-şi atingă potenţialul, iar comunităţile să folosească proactiv acest potenţial. 

• Toate persoanele să fie apreciate şi să trăiască demn. Toate fiinţele umane se nasc 

libere şi egale în demnitate şi în drepturi (art. 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului). 

Persoanele ce se simt apreciate și trăiesc cu demnitate au mai mari șanse de a deține controlul 

asupra propriei vieți și de a participa activ în societate.  

Conform Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru 

perioada 2015-2020, principalele grupuri vulnerabile din România sunt:  

1) Persoanele sărace  

− Copii săraci, mai ales aceia care trăiesc în familii cu mulți copii sau în familii 

monoparentale  

− Persoane sărace angajate, mai ales muncitori subcalificați (în principal din mediul 

rural); lucrători pe cont propriu atât în agricultură, cât și în alte domenii  

− Tineri șomeri și NEET (persoane care nu sunt angajate și nu sunt înscrise în 

sistemul de învățământ sau de formare profesională )b/  

− Persoane cu vârste între 50 și 64 de ani care nu sunt încadrate profesional și care 

sunt excluse din programele de asistență socială  

− Persoane vârstnice sărace, mai ales cele care locuiesc cu membri ai familiei aflați 

în întreținere și persoane vârstnice singure  

 

2) Copiii și tinerii lipsiți de îngrijire și sprijin parental  

− Copii abandonați în unități medicale  



2021-2027 Strategie de Dezvoltare Locala a Serviciilor Sociale 

 

37 | P a g i n a  

 

− Copii care trăiesc în centre de plasament mari sau de calitate slabă  

− Tineri care părăsesc sistemul de protecţie a copilului  

− Copii și tineri care trăiesc pe stradă  

− Copii cu părinți care lucrează în străinătate, mai ales aceia cu amândoi părinții în 

străinătate și cei care se confruntă cu separarea pe termen lung de părinții lor  

− Copii lipsiți de libertate  

− Mame adolescente  

 

3) Persoanele vârstnice singure sau dependente, 

 − Persoane vârstnice care locuiesc singure și/sau sunt dependente şi/sau care au 

nevoi complexe de îngrijire  

 

4) Romi  

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

sustenabil  

5) Persoanele cu dizabilităţi  

− Copii și adulți cu dizabilități, inclusiv persoane invalide și cu o concentrare pe 

persoanele cu nevoi complexe 

6) Persoanele care trăiesc în comunități marginalizate.  

− Comunități rurale sărace  

− Comunități urbane marginalizate  

− Comunități rome sărace și marginalizate  

 

7) Alte grupuri vulnerabile  

− Persoane care suferă de dependență de alcool, droguri și alte substanțe toxice  

− Persoane lipsite de libertate sau aflate sub control judiciar  

− Persoane aflate în evidențele serviciilor de probațiune, față de care au fost dispuse 

măsuri sau sancțiuni neprivative de libertate (persoanele față de care s-a dispus 

amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, 

liberarea condiționată - în cazul în care restul rămas neexecutat din pedeapsă este de 

2 ani sau mai mare și persoanele față de care s-a dispus executarea pedepsei amenzii 

prin prestarea de muncă în folosul comunității)  
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− Minori aflați în evidențele serviciilor de probațiune (minorii sancționați cu o 

măsură educativă neprivativă de libertate, față de care s-a dispus înlocuirea măsurii 

educative privative de liberate sau liberarea din detenție) 

 − Persoane fără domiciliu  

− Victime ale violenței domestice  

− Victime ale traficului de ființe umane  

− Refugiați și imigranți  

 

Ocuparea forței de muncă  

− Activarea persoanelor sărace care nu sunt angajate, nu sunt înscrise în sistemul de 

învățământ sau formare profesională  

− Creşterea participării pe piața muncii a categoriilor vulnerabile  

− Dezvoltarea economiei sociale în vederea creşterii oportunităţilor de angajare pentru 

grupurile vulnerabile  

 

Transferuri sociale 

 − Creșterea importanței programelor care au drept țintă, grupurile vulnerabile  

− Eficientizarea sistemului de transferuri sociale și creșterea rolului acestuia de activare 

a grupurilor vulnerabile prin introducerea Venitului Minim de Inserție.  

− Oferirea sprijinului financiar adecvat pentru persoanele cu dizabilități, în risc de 

sărăcie sau excluziune socială  

− Protejarea persoanelor vârstnice aflate în risc de sărăcie sau de excluziune socială 

 − Protejarea consumatorilor săraci și vulnerabili împotriva creșterii tarifelor la 

electricitate 

Servicii Sociale  

− Asigurarea mecanismelor de creștere a responsabilității sociale din serviciile sociale 

− Îmbunătăţirea sistemelor de evaluare a nevoilor şi de management al informaţiilor, 

precum şi corelarea acestora cu politica şi practicile locale de luare a deciziilor  

− Îmbunătățirea finanțării serviciilor sociale  

− Consolidarea și îmbunătățirea asistenței sociale la nivelul comunității  

− Dezvoltarea echipelor comunitare de intervenție integrată  

• Consolidarea capacității serviciilor publice de asistență socială locale  

• Creșterea coordonării orizontale și verticale în vederea integrării serviciilor sociale  

• Estimarea riguroasă a costurilor necesare și alocarea unui buget adecvat  
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• Dezvoltarea metodologiilor, protocoalelor și procedurilor de lucru clare  

− Dezvoltarea serviciilor destinate grupurilor vulnerabile  

Educație  

− Îmbunătăţirea sistemului de educaţie şi îngrijire pentru copiii preşcolari  

− Creşterea ratei participării şi îmbunătăţirea rezultatelor obținute de toți copiii cuprinși 

în învățământul primar și gimnazial  

− Promovarea unui acces mai larg la învăţământ terţiar (nonuniversitar) a grupurilor 

sub-reprezentate  

− Creşterea accesului la programul de învăţare şi formare pe tot parcursul vieţii pentru 

tinerii dezavantajaţi şi populaţia de vârstă activă  

− Creşterea accesului copiilor din grupuri vulnerabile la educație de calitate  

• Creşterea accesului copiilor cu nevoi educaţionale speciale  

• Creşterea accesului copiilor romi  

• Creşterea accesului copiilor din rural și din zonele urbane marginalizate  

− Îmbunătăţirea eficienţei programelor de protecție socială în educaţie  

Sănătate  

− Promovarea echităţii în materie de sănătate şi protecţie financiară  

• Crearea unei sistem de finanţare care răspunde necesităţilor specifice ale grupurilor 

vulnerabile  

• Asigurarea protecţiei financiare a grupurilor sărace sau vulnerabile  

− Îmbunătăţirea furnizării de servicii de sănătate în arii de intervenţie relevante pentru 

grupurile sărace sau vulnerabile  

• Sănătatea reproducerii  

• Alimentația mamei și a copilului  

• Bolile infecțioase  

• Bolile cronice 

 - Creşterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii de asistenţă medicală primară de 

bună calitate  

• Consolidarea şi creșterea calităţii serviciilor de asistență medicală primară  

• Dezvoltarea reţelei naţionale emergente de personal care să lucreze în domeniul 

asistenței medicale 
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CAPITOLUL IV 

 

SERVICIILE SOCIALE INCLUSE IN STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

A REGIUNII NORD- EST 

 

Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a Romaniei sub aspectul 

numarului de locuitori si al suprafetei detinute, insa cu toate acestea ea se situeaza pe ultimul 

loc in raport cu nivelul de dezvoltare. Situatia economica si sociala s-a agravat o data cu intrarea 

in perioada de criza economica si financiara, de atunci, anual a avut loc o scadere reala a 

produsul intern brut regional, intr-un ritm mai accentuat decat cel existent la nivel national. In 

continuare sunt prezentati factorii principalii care determina nivelul scazut de dezvoltare a 

Regiunii Nord-Est sunt: 

A. Alternative economice reduse pentru populatia din mediul rural.  

In mediul rural locuieste 57% din populatia regiunii, reprezentand peste 2 milioane de 

persoane. Dintre acestia peste jumatate de milion il reprezinta persoanele ocupate in agricultura. 

Majoritatea dintre acestia practica o agricultura de subzistenta, lucrand pentru propria 

gospodarie, nedezvoltand o activitate aducatoare de venituri(ferme de subzistenta) – practic este 

o forma de autoconsum, o forma deghizata de somaj, necuantificata in produsul intern brut 

regional.  
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O treime dintre cei ocupati in agricultura de subzistenta au varste de peste 55 de ani si 

nivele reduse de calificare (studii nivel ISCED 1 si 2), fiind deci o populatie imbatranita. In 

aceste conditii, in numeroase localitati rurale au aparut focare de saracie formate din persoane 

care sunt lucratori individuali in agricultura, cu un nivel redus sau fara venituri, cu un nivel 

scazut de calificare – persoane care au o accesibilitate redusa la servicii publice de educatie si 

sanatate. Practic trei sferturi din populatia saraca a regiunii locuieste in mediul rural, iar un sfert 

dintre acestia il reprezinta tineri intre 16 si 24 de ani. 

B. Competitivitatea scazuta a mediului economic 

Intreprinderile active existente au o productivitate a muncii redusa, inferioara mediei 

nationale cu 30%. Cele mai scazute niveluri de productivitate se inregistreaza in comert, 

industria prelucratoare si in comunicatii si informatii.  

Nivelul scazut al productivitati se datoreaza pe de o parte contributiei modeste aduse de 

sectorul de cercetare, dezvoltarea tehnologica si inovare, iar pe de alta parte de transferul redus 

si punerea in practica a rezultatelor de catre sectorul productiv. La nivel regional ponderea 

cheltuielilor realizate de sectorul cercetarii si dezvoltarii reprezinta doar 0,3% din produsul 

intern brut regional, in scadere continua. Mai mult, din cuantumul total al cheltuielilor de 

cercetare-dezvoltare doar o treime sunt realizate de catre intreprinderi. Dezvoltarea limitata a 

tehnologiei informatiei si comunicatiilor, cat si gradul redus de penetrare a serviciilor de 

internet (in special in mediul rural) constituie obstacole in tranzitia catre economia cunoasterii. 

Astfel, numarul intreprinderilor cu servicii si/sau produse in domeniul TIC reprezinta doar 8% 

din totalul national, cu o contributie modesta la cifra de afaceri nationala pe acest segment. 

Totodata, numai 36% dintre gospodarii au acces la internet, jumatate dintre gospodarii nu au 

echipamente informatice, iar jumatate din populatie nu a accesat niciodata internetul. 

Productivitatea economica redusa determina si un nivel redus al exporturilor, doar 4,3% din 

volumul total al exporturilor romanesti este asigurat de regiune – cea mai mare parte a firmelor 

se adreseaza prin produsele si serviciile realizate catre piata interna. In conditiile in care criza 

economica va continua si cererea agregata si investitiile publice vor stagna, cresterea reala a 

produsului intern brut regional nu va putea fi sustinuta in absenta unor interventii dedicate 

cresterii competitivitatii. 

C. Nivelul scazut de atractivitate, in special a zonelor rurale si oraselor mici si 

mijlocii.  

Zonele rurale, in special cele din partea estica a regiunii, sunt caracterizate printr-un 

nivel redus de dezvoltare al infrastructurii de baza – gradul redus de modernizare a drumurilor 

comunale care determina o accesibilitate redusa catre centrele urbane (implicit la servicii de 
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educatie si sanatate), infrastructura de utilitati insuficient dezvoltata din punct de vedere 

cantitativ si calitativ in raport cu populatia existenta, accesul redus la internet si la serviciile 

aferente societatii informationale.  

Adaugand la toate aceste elemente si lipsa locurilor de munca, obtinem un tablou al 

cauzelor care determina migrarea tinerilor din mediul rural fie catre alte tari din uniune (in 

cautarea unui loc de munca), fie catre zonele urbane dezvoltate. Totodata, zona rurala se 

confrunta cu probleme de mediu - suprafete intinse sunt afectate de fenomenele de panta 

(eroziune, alunecari de teren, inundatii), insumand o treime din suprafata totala afectata a 

Romaniei.  

Cele mai multe din orasele mici si mijlocii ale regiunii se confrunta cu un nivel scazut 

de atractivitate datorat unei complex de factori economici, sociali, de mediu. In cele mai multe 

cazuri infrastructura tehnico-edilitara este invechita, iar satele arondate nu sunt conectate la 

retele de utilitati. Accesibilitatea si mobilitatea in interiorul localitatilor este limitata de gradul 

avansat de uzura a strazilor orasenesti, de lipsa/insuficienta locurilor de parcare, de foarte slaba 

prezenta a unor forme alternative de transport (biciclete, transport ecologic, etc).  

Nivelul redus al investitiilor private realizate, precum si efectele crizei economice si 

financiare au condus la restrangerea locurilor de munca existente. Lipsa locurilor de munca bine 

remunerate, a oportunitatilor de petrecere a timpului liber determina numerosi absolventi de 

invatamant superior sa isi stabileasca domiciliul in alte zone, urbane, mai dezvoltate. Mai mult, 

fenomenul migratoriu are loc si in randul tinerilor absolventi de liceu care detin o calificare – 

multi fiind plecati in cautarea unui loc de munca in alte tari.  

In aceste conditii, asistam la un nivel alarmant al somajului in randul tinerilor – practic, 

la fiecare trei tineri cu varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani, unul dintre ei este somer. Totodata, 

desi numeroase zone dispun de oportunitati (energii regenerabile, potential agricol si zootehnic 

ridicat, obiective turistice de mare importanta), din cauza gradului redus de atractivitate nu 

reusesc sa atraga investitiile necesare care sa valorifice aceste oportunitati si implicit sa 

contribuie la redresarea economica. 

 

Prioritatile tematice ale strategiei de dezvoltare regionala  

In continuare este prezentat sintetic panelul de prioritati, obiective specifice si masuri, 

precum si corelarea acestora cu obiectivele tematice ale Strategiei EUROPA 2020: 

Prioritate Obiectiv specific Masuri 
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1. Imbunatatirea capitalului 

uman prin aplicarea de 

masuri orientate catre 

cresterea ocuparii, accesului 

la educatie, instruire si 

sanatate, promovarea 

incluziunii sociale 

Cresterea ocuparii in randul 

tinerilor si a grupurilor 

vulnerabile 

Actiuni pentru sprijinirea 

integrarii pe piata muncii a 

tinerilor care nu sunt inclusi 

intr-o forma de invatamant, 

formare profesionala sau nu 

au un loc de munca 

Actiuni preventive si active 

de integrare pe piata muncii 

(inclusiv personalizate) 

pentru grupurile vulnerabile 

Imbunatatirea accesului si a 

participarii la educatie si 

instruire de calitate 

Reducerea ratei de parasire 

timpurie a scolii, in special 

pentru tinerii din zonele 

rurale si comunitatile 

defavorizate Imbunatirea 

calitatii si eficientei 

invatamantului prin 

adaptarea ofertei 

educationale la cerintele 

pietei muncii 

Cresterea accesului la 

formare profesionala 

continua 

Crearea, modernizarea si 

extinderea infrastructurii de 

educatie 

Cresterea accesului la 

servicii de sanatate de 

calitate 

Extinderea si diversificarea 

serviciilor de sanatate 

Promovarea incluziunii 

sociale prin regenerarea 

zonelor rurale si urbane 

aflate in declin 

Extinderea, diversificarea si 

imbunatatirea accesului 

grupurilor vulnerabile si 

comunitatilor izolate la 
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servicii de sanatate, 

educatie, sociale si de 

locuire 

   

2. Dezvoltarea unei 

infrastructuri moderne care 

sa asigure cresterea 

accesibilitatii, conectivitatii 

si atractivitatii Regiunii 

Nord-Est 

Cresterea accesibilitatii, 

conectivitatii si mobilitatii 

prin realizarea de investitii in 

infrastructura de transport 

Modernizarea si dezvoltarea 

infrastructurii aeroportuare 

Modernizarea si dezvoltarea 

infrastructurii feroviare 

Modernizarea si dezvoltarea 

infrastructurii rutiere 

Dezvoltarea de sisteme de 

transport urban durabile 

Stimularea atractivitatii si 

economiei locale prin 

cresterea accesului la 

infrastructura TIC10 de 

calitate 

Extinderea infrastructurii de 

broadband, in special in 

zonele rurale si comunitatile 

izolate Dezvoltarea TIC prin 

crearea si dezvoltarea de 

produse si servicii tip e- 

„servicii” 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprijinirea inovarii si 

competitivitatii mediului 

economic, promovarea 

rezultatelor obtinute 

Dezvoltarea inovarii si 

transferului de know-how 

inclusiv prin crearea si 

dezvoltare de clustere 

Sprijin pentru domenii 

competitive si sisteme 

productive integrate, 

inclusiv pentru dezvoltarea 

de produse, servicii si 

procese tehnologice noi, cu 

valoare adaugata crescuta, 

„verzi” 
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3. Sprijinirea unei economii 

competitive si a dezvoltarii 

locale 

Impulsionarea sectorului de 

cercetaredezvoltare, in 

special a celei aplicate 

Sprijinirea cercetarii publice 

si private, in vederea 

dezvoltarii si fructificarii 

solutiilor integrate 

Imbunatatirea accesului 

firmelor la servicii de afaceri 

de calitate pentru firme 

Sprijin pentru accesarea 

serviciilor dedicate firmelor 

si tinerilor antreprenori 

Sprijinirea exporturilor si 

competitivitatii produselor 

locale la export 

Dezvoltarea de retele si 

platforme pentru sprijinirea 

exportatorilor locali 

Sprijinirea dezvoltarii 

zonelor urbane 

Asigurarea conditiilor de 

dezvoltare in mediul urban, 

prin realizarea de investitii 

in infrastructura locala 

Sprijinirea dezvoltarii 

zonelor rurale 

Asigurarea conditiilor de 

dezvoltare in mediul rural, 

prin realizarea de investitii 

in infrastructura locala 

Dezvoltarea de activitati 

economice alternative in 

mediul rural, inclusiv 

dezvoltarea capacitatii 

antreprenoriale a tinerilor 

Sprijinirea valorificariii 

potentialului turistic existent 

Dezvoltarea infrastructurii 

de turism si de agrement 

aferenta, promovarea 

potentialului turistic 

   

4. Optimizarea utilizarii si 

protejarea resurselor si 

patrimoniului natural 

Promovarea eficientei 

energetice 

Cresterea eficientei 

energetice a institutiilor 

publice, gospodariilor si 

firmelor 
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Protejarea mediului si 

biodiversitatii prin realizarea 

de investitii specifice 

aquisului comunitar si 

valorificarea siturilor 

naturale 

Investitii in crearea, 

reabilitarea, modernizarea si 

extinderea retelei de apa 

potabila si canalizare, in 

sisteme de management 

integrat a deseurilor si 

sistemele de management a 

riscurilor Tratarea solurilor 

contaminate si/sau poluate 

Prezervarea biodiversitatii 

 

Prioritatea 1 - Imbunatatirea capitalului uman prin aplicarea de masuri orientate 

catre cresterea ocuparii, accesului la educatie, instruire si sanatate, promovarea 

incluziunii sociale 

 

Obiectiv specific Masuri asociate 

1. Cresterea ocuparii in randul tinerilor si a 

grupurilor vulnerabile 

1.1 Actiuni pentru sprijinirea integrarii pe 

piata muncii a tinerilor care nu sunt inclusi 

intr-o forma de invatamant, formare 

profesionala sau nu au un loc de munca  

1.2 Actiuni preventive si active de integrare 

pe piata muncii (inclusiv personalizate) 

pentru grupurile vulnerabile 

2. Imbunatatirea accesului si a participarii la 

educatie si instruire de calitate 

2.1 Reducerea ratei de parasire timpurie a 

scolii, in special pentru tinerii din zonele 

rurale si comunitatile defavorizate  

2.2 Imbunatirea calitatii si eficientei 

invatamantului prin adaptarea ofertei 

educationale la cerintele pietei muncii  

2.3 Cresterea accesului la formare 

profesionala continua  

2.4 Crearea, modernizarea si extinderea 

infrastructurii de educatie 
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3. Cresterea accesului la servicii de sanatate 

de calitate 

3.1 Extinderea si diversificarea serviciilor de 

sanatate 

4. Promovarea incluziunii sociale prin 

regenerarea zonelor rurale si urbane aflate in 

declin 

4.1 Extinderea, diversificarea si 

imbunatatirea accesului grupurilor 

vulnerabile si comunitatilor izolate la servicii 

de sanatate, educatie, sociale si de locuire 

 

Obiectivul specific 1: cresterea ocuparii in randul tinerilor si a grupurilor 

vulnerabile  

Masura 1.1: Actiuni pentru sprijinirea integrarii pe piata muncii a tinerilor care nu 

sunt inclusi intr-o forma de invatamant, formare profesionala sau nu au un loc de munca 

Context -referinte:  

(1) Nivelul ratei somajului BIM in randul tinerilor (15-24 ani) este de 12% la nivel 

regional si 28,5% in mediul urban. Marea majoritate a acestora nu urmeaza cursuri de formare 

profesionala si nu sunt inscrisi intr-o forma de invatamant.  

(2) Nivelul ratei de ocupare pentru tinerii din grupa de varsta 15-24 este de 26% 

(Referinta 2010, cercetare AMIGO INS)  

Tinta vizata 2022:  

(1) rata somajului BIM in randul tinerilor (15-24 ani) va fi de maxim 8% la nivel 

regional si de maxim 15% in mediul urban  

(2) rata ocuparii in randul tinerilor (15-24 ani) minim 35% 

Aceasta masura este dedicata tinerilor cu varsta cuprinsa intre 15-24 de ani, care se afla 

intruna din urmatoarele situatii (eventual pentru care exista riscul de a se incadra in acestea): 

 • nu au un loc de munca 

 • nu urmeaza cursurile unei institutii de invatamant  

• nu urmeaza o forma de formare profesionala In cadrul acestei masuri actiunile vizeaza 

dobandirea de catre tinerii vizati de cunostinte, abilitati, deprinderi pentru ocupatii cerute pe 

piata muncii14, care sa le permita fie sa ocupe un loc de munca, fie sa isi deschida propria 

afacere.  

• Sprijinirea participarii tinerilor din grupul tinta vizat la programe de formare care 

vizeaza dobandirea competentelor pentru ocupatii cerute de catre piata muncii (inclusiv 

competente digitale)  
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• Sprijinirea participarii tinerilor din grupul tinta vizat la programe de formare 

profesionala care vizeaza dobandirea competentelor antreprenoriale  

• Dezvoltarea unei scheme de grant pentru infiintarea de start-up-uri de catre o parte 

dintre tinerii din grupul tinta vizat, care au urmat in prealabil un program de formare 

profesionala pentru dezvoltarea antreprenoriatului  

• Dezvoltarea de programe integrate pentru orientarea tinerilor care sa asigure o tranzitie 

mai usoara a tinerilor catre piata muncii – furnizarea de informatii, orientare profesionala, 

asistare in gasirea unui loc de munca, dezvoltarea de planuri de orientare personalizate, 

dobandirea de experienta prin participarea la programe de ucenicie si internship-uri  

• Dezvoltarea unei scheme de grant dedicata programelor de practica pentru tineri in 

cadrul firmelor si ONG-urilor in vederea dobandirii de competente si experienta pentru insertia 

pe piata muncii 

 

Masura 1.2: Actiuni preventive si active de integrare pe piata muncii (inclusiv actiuni 

personalizate) pentru grupuri vulnerabile  

Context - referinte:  

(1) in anul 2011 ponderea populatiei ocupate in agricultura la nivel regional reprezinta 

41,5% din total (dublu fata de ponderea nationala), cea mai mare parte fiind implicata in 

agricultura de subzistenta si activitati agricole cu productivitate foarte scazuta (contributia 

agriculturii la produsul intern brut regional este de numai 11%). Pentru aceasta categorie, cat si 

pentru populatia de etnie roma exista sanse foarte mici de a se integra/reintegra pe piata muncii 

datorita nivelului redus de competente. In cadrul acestei masuri actiunile indicative vizeaza 

dupa caz, identificarea si analizarea nevoilor existente, acordarea de consiliere, furnizarea de 

instruire prin programe de orientare/reorientare profesionala, incadrarea participantilor in 

intreprinderile sociale:  

• Actiuni privind evaluarea multidisciplinara a nevoilor si problemelor persoanelor 

dezavantajate, oferirea de solutii personalizate  

• Sprijin pentru participarea grupurilor vulnerabile la programe de formare 

personalizate, care vizeaza dobandirea competentelor pentru ocupatii cerute de catre piata 

muncii (inclusiv motivarea participarii la un program de formare)  

• Acordarea de indrumare - consiliere in gasirea unui loc de munca. Aceasta actiune 

vizeaza in mod obligatoriu toate persoanele care urmeaza/au urmat un program de formare 

profesionala  
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• Dezvoltarea unei scheme de grant dedicata infiintarii de intreprinderi sociale, in care 

sa fie angajate o parte dintre persoanele din grupul tinta vizat, care au participat la un program 

de formare profesionala  

• Sprijinirea facilitarii accesului persoanelor de etnie roma la servicii de informare, 

consiliere, formare profesionala si mediere pe piata muncii 

Actiunile propuse pot fi incadrate intr-un pachet integrat de interventii strategice care sa 

vizeze rezolvarea multiplelor probleme cu care se confrunta aceste categorii: venituri 

insuficiente, accesibilitate redusa la servicii medicale si invatamant, la serviciile sociale, 

absenta unei locuinte. Totodata, aceste actiuni vor fi personalizate in raport cu specificul 

fiecarui grup tinta vizat. Va fi avuta in vedere complementaritatea cu actiunile prevazute la 

masura „Extinderea, diversificarea si imbunatatirea accesului grupurilor vulnerabile si a 

comunitatilor izolate la servicii de sanatate, educatie, sociale si locuire”. 

 

Obiectivul specific 2: imbunatatirea accesului si a participarii la educatie si 

instruire de calitate  

Masura 2.1: Reducerea ratei de parasire timpurie a scolii, in special pentru tinerii din 

zonele rurale si comunitatile defavorizate  

Context – referinte  

La nivel regional nu exista date statistice privind rata de parasire timpurie a scolii. In 

prezent datele se culeg pe baza de ancheta doar la nivel national. Apreciem ca la nivel regional 

valoarea existenta este superioara celei inregistrate la nivel national(17,5% in 2011) intrucat, in 

regiune, o pondere ridicata a tinerilor cu varste intre 18-24 ani locuiesc in mediul rural si orasele 

mici (zone unde se manifesta cu precadere acest fenomen).  

Rata abandonului scolar a avut nivele reduse in ultimii cinci ani scolari in invatamantul 

primar si gimnazial. Cele mai ridicate cote ale ratei de abandon se inregistreaza in invatamantul 

profesional si tehnic. Astfel, in anul scoalr 2010-2011, nivelul acesteia este de 18,1% la nivel 

regional, amplitudini ridicate fiind inregistrate in judetele Bacau(20,3%), Botosani (20%), 

Iasi(22,6%) si Suceava(19%). 

Parasirea timpurie a scolii are consecinte negative in timp asupra indivizilor, conducand 

la o crestere a somajului, a saraciei si in final a excluziunii sociale. Chiar daca o parte dintre 

acestia detin un loc de munca, ei sunt incadrati pe posturi caracterizate printr-un nivel redus de 

calificare si implicit al remuneratiei obtinute. Nivelul redus al veniturilor conduce la o 

accesibilitate redusa la serviciile de invatamant si sanatate.  
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Principalele cauze ale acestui fenomen sunt de ordin educational si socio-economic. Cea 

mai mare parte a tinerilor care au parasit timpuriu scoala provin din familii dezorganizate (cu 

parinti plecati la munca in strainatate), familii fara posibilitati materiale, familii de etnie roma 

sau ce apartin altor grupuri dezavantajate: tineri cu dizabilitati fizice sau mentale, tineri cu nevoi 

speciale, tineri ce parasesc institutiile de ocrotire a copilului. Asa cum s-a mentionat anterior, 

astfel de situatii sunt intalnite in special in mediul rural si in comunitatile izolate/defavorizate. 

Tinta vizata 2022: rata de parasire timpurie a scolii - maxim 12%  

Surse: rapoarte de progres, studii intocmite la nivel regional  

In cadrul acestei masuri actiunile vizeaza pe de o parte sa se adreseze cauzelor de ordin 

educational astfel incat sa se previna/combate parasirea timpurie a scolii, iar pe de alta parte sa 

permita reintegrarea in procesul educational a tinerilor care deja au parasit scoala:  

• Elaborarea si implementarea la nivel local/regional a unui sistem de monitorizare a 

fenomenului de parasire timpurie a scolii (urmarire pe baza unui indentificator unic, identificare 

cauze si motive) cat si de strategii locale/regionala de prevenire/combatere a acestui fenomen  

• Elaborarea si implementarea de programe personalizate de reintegrare in procesul 

educational a tinerilor care doresc sa isi continue studiile  

Actiunile propuse pot fi incadrate intr-un pachet integrat de interventii strategice care 

isi propun sa se adreseze si celorlalte probleme cu care se confrunta aceasta categorie: venituri 

insuficiente, accesibilitate redusa la servicii medicale, invatamant si serviciile sociale, absenta 

unei locuinte 

 

Masura 2.2: Imbunatirea calitatii si eficientei invatamantului prin adaptarea ofertei 

educationale la cerintele pietei muncii  

Context – referinte  

In anul 2011, nivelul ratei somajului BIM in randul tinerilor (15-24 ani) este de 12% la 

nivel regional, in mediul urban nivelul ajungand la 28,5%. Dintre acesti someri, o buna parte 

nu isi gasesc loc de munca datorita faptului ca au calificari, competente care nu sunt cerute in 

prezent de piata muncii.  

Rata abandonului scolar a avut nivele reduse in ultimii cinci ani scolari in invatamantul 

primar si gimnazial. Cele mai ridicate cote ale ratei de abandon se inregistreaza in invatamantul 

profesional si tehnic. Astfel, in anul scolar 2010-2011, nivelul acesteia este de 18,1% la nivel 

regional, amplitudini ridicate fiind inregistrate in judetele Bacau(20,3%), Botosani (20%), 

Iasi(22,6%) si Suceava(19%).  
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Tinta vizata 2022: (1) Rata somajului BIM in randul tinerilor (15-24 ani) va fi de maxim 

8% la nivel regional si de maxim 15% in mediul urban  

Surse: Eurostat, rapoarte de progres  

In cadrul acestei masuri actiunile indicative vizeaza identificarea nevoilor de 

competente cerute pe piata muncii, previzionarea acestora, precum si adaptarea planurilor de 

actiune pentru invatamant la nivel regional, judetean si a planurilor de scolarizare in raport cu 

acestea.  

• Elaborarea de studii la nivel regional, judetean, local privind nevoile de competente si 

calificari cerute pe piata fortei de munca, precum si o previzionare a acestora pe termen mediu  

• Actualizarea planului regional de actiune pentru invatamant, a planurilor locale de 

actiune pentru invatamant si a planurilor de scolarizare in conformitate cu rezultatele studiilor 

realizate  

• Crearea si dezvoltarea parteneriatelor intre agentii economici si unitatile scolare  

• Realizarea observatorului regional pentru educatie 

• Monitorizarea insertiei pe piata muncii a absolventilor unitatilor de invatamant  

• Sprijin pentru crearea de parteneriate intre patronate, camerele de comert si industrie 

si furnizorii de formare initiala si continua in vederea corelarii programelor educationale 

cu necesarul de forta de munca existent, respectiv tendintele de dezvoltare a mediului 

economic 

• Promovarea de masuri directe si stimulative pentru calificarea la locul de munca 

• Monitorizarea rezultatelor programelor de practica, atat pentru invatamantul liceal cat 

si cel superior 

 

Masura 2.3: Cresterea accesului la formare profesionala continua  

 

Context - referinte  

 

 Dezvoltarea de abilitati si aptitudini, atat pentru absolventii care intra pe piata muncii 

cat si pentru cei angajati, constituie un element cheie pentru cresterea competitivitatii. 

Extinderea accesului si participarea la formarea continua constituie elemente esentiale pentru 

cresterea motivarii fortei de munca.  

In prezent, nu exista la nivel regional statistici care sa indice ponderea participarii 

persoanelor angajate la programe de formare profesionala/cursuri, insa nivelul este cu siguranta 
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foarte scazut comparativ cu datele inregistrate in alte state comunitare - la nivel national acest 

procent este de 1,6% in 2011.  

Principalele obstacole in calea accesarii programelor de formare profesionala sunt de 

ordin: - structural: care descurajeaza cel mai puternic participarea la programe de formare  

- lipsa resurselor financiare a subiectilor(situatie agravata de efectele crizei economice 

si financiare – aspecte surprinse si in studiul intocmit de catre ADR Nord-Est16), distributia 

teritoriala neadecvata si/sau inflexibilitate a furnizorilor de formare profesionala)  

- individual: varsta si situatia familiala a subiectilor(programul de lucru, numarul de 

persoane aflate in intretinere)  

- psihologic: experienta educationala si/sau profesionala a subiectilor(aspecte negative 

traite care au condus la o lipsa de incredere, excluziune sociala)  

In general, firmele/organizatiile care incurajeaza participarea salariatilor la programele 

de formare profesionala sunt cele care desfasoara activitati inovative, cele din tehnologia 

informatiei si comunicatiei (companii caracterizate prin valoarea adaugata ridicata a produselor 

si serviciilor), cat si cele care sunt obligate prin prevederile legislative.  

Tinta vizata 2022: ponderea populatiei ce participa la programe de formare profesionala 

a adultilor va fi de minim 7%  

Surse: rapoarte de progres, studii intocmite nivel regional  

 

In cadrul acestei masuri actiunile indicative vor viza:  

- Dezvoltarea de programe de formare profesionala pentru angajati, in special cele ce 

vizeaza instruirea la locul de munca si cele de tip online (e_educatie)  

- Dezvoltarea unei scheme de grant pentru sprijinirea centrelor comunitare de invatare 

permanenta  

- Crearea de instrumente on-line noi si dezvoltarea celor existente cu scopul de a 

promova/prezenta ofertele de formare profesionala existente  

- Dezvoltarea parteneriatelor intre furnizorii de formare profesionala publici, privati si 

partenerii sociali(sindicate, asociatii patronale) cu scopul de a culege cerintele curente de 

instruire, de a oferi informatii asupra ofertei de formare existente 

- Derularea de campanii de constientizare privind beneficiile aduse de formarea 

profesionala a adultilor  

- Dezvoltarea de instrumente care sa permita schimbul de experiente si prezentarea de 

exemple de buna practica privind formarea profesionala a adultilor  

- organizarea de conferinte, seminarii, mese rotunde, derularea de vizite de studiu  
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- Consolidarea capacitatii administrative a autoritatilor locale in vederea accesarii 

fondurilor comunitare (realizare de planuri, strategii si proiecte, implementarea si monitorizarea 

acestora)  

- Crearea, respectiv dezvoltarea de parteneriate intre Camerele de Comert si Industrie si 

furnizorii de formare initiala si continua in vederea corelarii programelor educationale cu 

necearul de forta de munca existent si tendintele de dezvoltare a mediului economic 

 

Masura 2.4: Crearea, modernizarea si extinderea infrastructurii de educatie  

 

Context – referinte  

 

In Regiunea Nord-Est, numarul unitatilor de educatie reprezinta 16% din numarul total 

al unitatilor de invatamant existente la nivel national, iar populatia scolara detine o pondere de 

18% din totalul populatiei scolare la nivel national (2011). Datele prezentate indica o stansa 

corelare cu faptul ca regiunea detine cea mai mare populatie dintre cele opt regiuni de dezvoltare 

ale Romaniei.  

Cu toate ca in perioada actuala de programare (2007-2013) au fost intreprinse demersuri 

pentru reabilitarea, modernizarea si echiparea unitatilor de invatamant, materializate prin 

implementarea de proiecte de infrastructura finantate din fonduri comunitare si din bugetele 

locale, o parte importanta din infrastructura educationala se confrunta in continuare cu o serie 

de probleme importante.  

Din inventarul nevoilor si oportunitatilor de dezvoltare, rezultat in urma intalnirilor 

derulate de reprezentantii ADR Nord-Est cu reprezentantii administratiei publice locale din 

localitatile urbane si cei ai consiliilor judetene se desprind urmatoarele probleme:  

• Nefinalizarea lucrarilor de investitii demarate in cadrul Programului National de 

Dezvoltare a Infrastructurii:  

• Capacitate insuficienta a gradinitelor/numarului de locuri in raport cu populatia 

prescolara existenta  

• Starea avansata de degradare a unor scoli generale, grupuri scolare, inclusiv a salilor 

de sport aferente  

• Dotare materiala insuficienta pentru atelierele scoala  

• Mijloacele de transport insuficiente pentru elevii din satele arondate oraselor  

• Campusuri scolare insuficiente  
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• In mediul rural exista scoli renovate care au fost inchise din lipsa de elevi  

• Dotari insuficiente pentru cabinetele de terapie din invatamantul special  

• Numarul insuficient de gradinite existente in mediul rural – aspect confirmat si de 

datele statistice existente (56% din totalul populatiei prescolare are domiciliul in mediul rural 

si este deservita de doar 9% din numarul total de gradinite)  

 

Tinta 2022: 1. toate unitatile de educatie din regiune vor avea autorizatie de functionare 

2. vor fi construite … gradinite, din care in mediul rural…(de stabilit in consultari parteneriale)  

Sursa: studii intocmite, rapoarte de progres  

In cadrul acestei masuri actiunile vor viza dupa caz, lucrari de investitii, dotare cu 

echipamente, achizitionarea de mijloace de transport:  

- Finalizarea proiectelor de investitii privind crearea/reabilitarea/modernizarea 

infrastructurii educationale demarate prin Programul National de Dezvoltarea Infrastructurii si 

care sunt in prezent sistate/abandonate  

- Constructia de noi gradinite, in special in zonele rurale, izolate, in orasele mici si 

mijlocii (inclusiv asigurarea personalului didactic necesar)  

- Reabilitarea/modernizarea/extinderea unitatilor de invatamant aflate intr-o stare 

avansata de degradare (inclusiv sali de sport, cantine)  

- Dotarea unitatilor de invatamant cu mobilier, elemente de birotica, calculatoare  

- Dotarea laboratoarelor si atelierelor cu echipamente de specialitate  

- Achizitionarea de mijloacele de transport pentru transportul elevilor ce domiciliaza in 

mediul rural, zone izolate 

 

Obiectivul specific 3: Cresterea accesului la servicii de sanatate de calitate  

 

Masura 3.1: Extinderea si diversificarea serviciilor de sanatate  

 

Context – referinte  

Un domeniu foarte important care are nevoie de sprijin este cel are urmareste extinderea 

si diversificarea serviciilor care au ca principal scop prevenirea si controlul bolilor cu impact 

major asupra starii de sanatate a populatiei. Este necesara atat dezvoltarea resurselor umane 

care activeaza in domeniu, dar si al actiunilor de prevenire, supraveghere, tratament si control 

a bolilor transmisibile (HIV/SIDA, tuberculoza, diferite infectii) si netransmisibile).  
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Astfel, prin aceste actiuni se urmareste reducerea impactului bolilor transmisibile asupra 

starii de sanatate a populatiei prin masuri de prevenire a acestora, depistare precoce, tratament 

si monitorizare. In cazul bolilor netransmisibile se urmareste prevenirea complicatiilor, a 

decesului prematur si cresterea calitatii vietii. Bolile cronice cu cel mai mare impact asupra 

sanatatii publice sunt: boli cardiovasculare, diabet zaharat, cancer, boli mintale, boli 

endocrinice.  

Nivelul ratei mortalitatii infantile in regiune este mult mai mare(de trei ori) fata de cel 

existent la nivel comunitar. Totodata, exista si disparitati la nivel interjudetean cat si de tip 

urban-rural. Astfel, in 2011 nivelul indicatorului era de 7‰ in mediul urban si 12,3‰ in mediul 

rural.  

In regiune sunt disparitati privind distributia personalului medical. Desi in zonele rurale 

domiciliaza 57% din populatia regiunii, personalul medical ce o deserveste reprezinta doar 

11,5% din totalul existent. Practic, in mediul rural la 10.000 de locuitori revin 4 medici, fata de 

mediul urban unde la fiecare 10.000 persoane revin 36 medici.  

Din inventarul nevoilor si oportunitatilor de dezvoltare, rezultat in urma intalnirilor 

derulate de reprezentantii ADR Nord-Est cu reprezentantii administratiei publice locale din 

localitatile urbane si cele consiliile judetene se desprind urmatoarele probleme:  

• Numeroase localitati se confrunta cu o stare avansata de degradare a unitatilor 

medicale, inclusiv a ambulatoriilor aferente  

• Centrele de primire urgente necesita investitii ce sa vizeze modernizarea, extinderea 

acestora  

• Dotarea insuficienta a statiilor de ambulanta(inclusiv cu ambulante)  

• Dotarea cu echipamente de specialitate este insuficienta  

• Localitati in care nu exista centre de permanneta, puncte de primiri urgente, centre de 

recuperare 

 

 Tinta 2022:  

(1) Rata mortalitatii infantile in mediul urban maxim 5‰  

(2) Rata mortalitatii infantile in mediul rural maxim 8‰ 

 

Sursa: date si informatii statistice INS, studii intocmite, rapoarte de progres 

 

 In cadrul acestei masuri actiunile vor viza:  
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• Derularea de programe pentru cresterea nivelului de educatie in randul populatiei 

pentru mentinerea si ingrijirea sanatatii, cat si adoptarea unor comportamente sanatoase in 

scopul prevenirii imbolnavirilor  

• Sprijin pentru extinderea si diversificarea serviciilor preventive de sanatate  

• Sprijin pentru extinderea si diversificarea serviciilor medicale destinate prevenirii si 

controlului bolilor cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei  

• Derularea de programe pentru prevenirea complicatiilor, decesului prematur si 

cresterea calitatii vietii la pacientii cu afectiuni cronice prin accesul la servicii medicale de 

calitate  

• Cresterea accesului la servicii de ingrijire medicala de calitate a persoanelor 

vulnerabile sau dezavantajate social  

• Sprijinirea cresterii rolului medicului de familie ca si consilier de sanatate pentru 

locuitorii regiunii  

• Dezvoltarea resurselor umane implicate in managementul spitalelor, prin derularea de 

programe de formare  

• Diversificarea si cresterea calitatii serviciilor medicale destinatei mamei si copilului  

• Sprijinirea dezvoltarii si implementarii de sisteme informatice integrare de tip e-

sanatate avand ca scop accesul populatiei la o paleta larga de informatii din domeniul medical  

• Cresterea performantei sistemului de sanatate la nivel regional si local prin intarirea 

capacitatii institutionale  

• Crearea, reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii de sanatate, dotarea cu 

aparatura de specialitate, echipamente informatice si care asigura buna functionare(bucatarii, 

spalatorii) 

 

 

Obiectivul specific 4: promovarea incluziunii sociale prin regenerarea zonelor 

rurale si urbane aflate in declin  

Masura 4.1: Extinderea, diversificarea si imbunatatirea accesului grupurilor 

vulnerabile si a comunitatilor izolate la servicii de sanatate, educatie, sociale si locuire  

 

Context – referinte  
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In Regiunea Nord-Est, o pondere importanta a populatiei se confrunta cu una sau mai 

multe forme de excluziune: educationala, sanatate, ocupationala, sociala, economica, locuire. 

Sunt afectate in special persoanele cu venituri reduse sau fara venituri, persoanele apartinand 

minoritatii rome, familiile monoparentale, persoanele cu handicap, gospodariile din mediul 

rural bazate pe agricultura de subzistenta sau semisubzistenta.  

Totodata, peste jumatate dintre copii si tineri cuprinsi in grupa de varsta 0 – 18 ani se 

confrunta cu fenomenul de saracie sau de excluziune sociala – cea mai mare parte provenind 

din familii monoparentale, familii in care parintii au un nivel redus de educatie, familii cu parinti 

someri.  

Conform diverselor studii și rapoarte de cercetare, există și alte segmente sociale 

vulnerabile care pot fi adăugate: persoane adulte fără adăpost, persoane cu HIV/SIDA, persoane 

dependente (de droguri ilegale, de alcool, etc.), persoanele victime ale violenței domestice, 

varstnicii singuri, persoane cu slabă pregătire profesională sau slabă calificare, șomeri in special 

cei de lungă durată.  

Este important să amintim faptul că riscul excluziunii sociale se manifestă mai pregnant 

in randul femeilor decat al bărbaților, in toate etapele vieții, ca o reflectare a participării lor 

scăzute pe piața muncii.  

In raport cu datele si informatiile prezentate in analiza economica-sociala, urmatoarele 

elemente indica gradul ridicat de saracie si excluziune sociala cu care se confrunta regiunea: 

• Nivelul ratei mortalitatii infantile in regiune este mult mai mare(de trei ori) fata de cel 

existent la nivel comunitar. Totodata exista si disparitati interjudetean si urban-rural. In 2011 

nivelul indicatorului era de 7‰ in mediul urban si 12,3‰ in mediul rural. 

 • Gradul ridicat de saracie - cel mai mare nivel al ratei saraciei absolute (7,7% in 2010) 

dintre toate regiunile Romaniei, in crestere in perioada de criza economica, cea mai mare 

pondere a populatiei sarace din Romania(25,9% in 2010), precum si al doilea nivel al ratei 

saraciei severe(1,3%) 

• Nivelul foarte scazut al veniturilor gospodariilor – venitul brut al unei gospodarii per 

membru de familie reprezenta 24% din media UE 27 in 2010, indicele de disparitate al venitului 

primar pe membru de familie reprezinta 61,7% din media nationala, indicele de disparitate al 

venitului net disponibil al gospodariei reprezinta 79% din media nationala, salariul mediu net 

reprezinta 85% din media nationala si 28% din media UE27(2010)  
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• Disparitati interjudetene privind numarul locuintelor ce detin alimentare cu apa 

potabila si canalizare – Vaslui (36,7%), Botosani(38,7%) fata de 55-57% in celelalte judete. 

Judetele Botosani si Vaslui detin ultimele doua locuri dintre judetele Romaniei.  

• Disparitati interjudetene privind numarul locuintelor ce beneficiaza de incalzire pe 

perioada iernii – Vaslui(23,4%), Botosani(26,1%), Neamt(32%) fata de Iasi(47%). Disparitati 

interjudetene privind numarul locuintelor dotate cu baie proprie – Vaslui(32,6%), 

Botosani(36,1%), in timp ce in celelalte judete ponderile sunt in intervalul 50-55% 

 

Tinta vizata 2022: reducerea numarului de persoane aflate in saracie sau excluziune cu 

125.000 (in raport cu anul 2010)  

Sursa: Raportul Anual privind Incluziunea Sociala in Romania, rapoarte de progres, date 

si informatii statistice INS  

In cadrul acestei masuri actiunile vor viza dupa caz:  

• Constructia de locuinte sociale, reabilitarea/modernizarea celor existente(inclusiv 

racordarea la utilitati) pentru grupurile dezavantajate(inclusiv comunitatea roma) care locuiesc 

in conditii improprii – nu au alimentare cu apa potabila, canalizare, posibilitati de incalzire a 

locuintei pe perioada iernii  

• Derularea de programe orientate catre asigurarea accesului gratuit si universal al 

copiilor/tinerilor apartinand minoritatii romilor la educatie  

• Derularea de programe pentru pentru promovarea educatiei incluzive prin eliminarea 

segregarii si combaterea discriminarii(programe tip „scoala dupa scoala”, „a doua sansa”)  

• Organizarea si derularea de cursuri de formare pentru mediatorii scolari, mediatorii 

sanitari, cadrele didactice din domeniul educatiei incluzive, educatiei interculturale care sustine 

principiile non-discriminarii  

• Sprijinirea facilitarii accesului persoanelor dezavantajate(inclusiv de etnie roma) la 

servicii de informare, consiliere, formare profesionala21 si mediere pe piata muncii (inclusiv 

organizarea de campanii de informare, consiliere, orientare profesionala)  

• Sprijinirea initiativelor locale pentru dezvoltarea capacitatii antreprenoriale a 

persoanelor ce apartin grupurilor dezavantajate(inclusiv de etnie roma) Crearea, reabilitarea, 

modernizarea, extinderea infrastructurii de educatie, dotarea cu echipamente medicale de 

specialitate, cu echipamente informatice, cu echipamente ce asigura buna functionare a 

unitatilor (inclusiv constructia de noi gradinite)  
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• Derularea de programe pentru cresterea nivelului de educatie privind mentinerea si 

ingrijirea sanatatii, cat si adoptarea unor comportamente sanatoase in scopul prevenirii 

imbolnavirilor  

• Sprijin pentru extinderea si diversificarea serviciilor medicale destinate prevenirii si 

controlului bolilor cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei (derularea de campanii 

de evaluare a starii de sanatate)  

• Crearea, reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii de sanatate, dotarea cu 

echipamente medicale de specialitate, cu echipamente informatice, cu echipamente ce asigura 

buna functionare a unitatilor(spalatorii, cantine)  

• Crearea, reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii de servicii sociale, 

dotarea cu echipamente de specialitate, echipamente informatice, echipamente ce asigura buna 

functionare a unitatilor(cantine, spalatorii, etc.)  

• Crearea, reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare care acorda servicii sociale 

integrate(educatie, sanatate, ocupare si dezvoltare comunitara)  

• Infiintarea de centre de ingrijire si de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap, 

varstnici, pacienti cu boli psihice  

• Infiintarea, reabilitarea/modernizarea caminelor pentru batrani  

• Crearea de servicii specializate pentru ingrijirea la domiciliu  

• Transformarea (dupa caz) a unitatilor medicale inchise in centre de servicii 

multifunctionale 

• Participarea personalului implicat in domeniul acordarii de servicii sociale la cursuri 

de specializare si perfectionare  

• Derularea de scheme de grant ce vizeaza crearea sau dezvoltarea intreprinderilor 

sociale  

• Participarea in programele care vizeaza transferul de expertiza din partea altor institutii 

de profil din Uniunea Europeana  

• Dezvoltarea parteneriatelor public-privat care furnizeaza servicii sociale de interes 

general  

• Derularea de activitati culturale de reconstructie si afirmare identitara a romilor, in 

special in randul copiilor si tinerilor, de promovare a culturii si elitelor  

• Amplasarea de sisteme de supraveghere video, cu rol preventiv in puncte/zone cu o 

infractionalitate ridicata  
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• Intensificare a interventiilor sociale pentru prevenirea si combaterea fenomenului 

„copiii strazii” 

Recomandam potentialilor beneficiari, ca in functie de nevoile/problemele existente la 

nivel local sa includa actiunile orientative prezentate in cadrul unei strategii integrate de 

dezvoltare in care sa se regaseasca si alte masuri adresate imbunatatirii accesului la locuri de 

munca si educatie, respectiv:  

• Actiuni preventive si active de integrare pe piata muncii (inclusiv actiuni 

personalizate) pentru grupuri vulnerabile  

• Reducerea ratei de parasire timpurie a scolii, in special pentru tinerii din zonele rurale 

si comunitatile defavorizate  

• Cresterea accesului la formare profesionala continua 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL V 

 

CONTEXTUL JUDETULUI NEAMT PRIVIND SERVICIILE SOCIALE 

 

Date geografice 

Judeţul Neamţ este situat în partea central-estică a României şi se suprapune parţial, 

Carpaţilor Orientali, Subcarpaţilor Moldovei şi Podişului Moldovenesc. Suprafaţa judeţului 

Neamţ este de 5896 km², ceea ce reprezintă 2,5% din teritoriul României. Limitele geografice 

ale judeţului Neamţ sunt date de:  

• judeţul Suceava – la Nord;  

• judeţele Vaslui şi Iaşi – la Est; 

• judeţul Bacău – la Sud;  

• judeţul Harghita – la Vest. 

Reşedinţa judeţului Neamţ este Municipiul Piatra Neamţ. 
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Principalele unităţi de relief sunt dispuse în trepte cu înălţimi ce descresc de la vest spre 

est – 1907 m în vârful Ocolaşul Mare din muntele Ceahlău şi 180 m în lunca Siretului. Munţii 

ocupa 51% din suprafaţa judeţului). Unitatea subcarpatică, situată la est de aria montană, 

cuprinde, pe teritoriul judeţului, depresiunile Neamţ, Cracău – Bistriţa şi o parte din depresiunea 

Tazlău. Unitatea de podiş apare distinct la est de Subcarpaţi. 

Imbinarea perfecta a formelor de relief şi diversitatea resurselor naturale ale acestui ţinut 

conturează profilul economic al judeţului Neamţ. Potenţialul energetic al râurilor, suprafeţe 

întinse de păduri, păşuni şi fâneţe naturale, bogăţia şi diversitatea materialelor de construcţii 

din zona montană, terenurile bune pentru agricultură din partea de est a judeţului constituie 

surse importante ce au fost puse în valoare şi au contribuit la crearea unei structuri economice 

armonioase. 

Suprafața totală a județului: 5.896 km² 

Organizarea administrativă: 

• 2 municipii : Piatra Neamț (resedinta judetului), Roman 

• 3 orașe : Târgu Neamț, Bicaz, Roznov 

• 78 comune cuprinzând un număr de  

• 347 sate. 

 

Reteaua hidrografica 

Este formată din:  

• Râul Bistriţa – care străbate judeţul din Nord – Vest la Sud,  

• cursul inferior al râului Moldova,  

• parte din cursul inferior al râului Siret (în partea Estică),  

• pâraiele: Ozana, Cracău, Tarcău, Cuiejdiu, Nechit şi Valea Neagră.  

 

Lacurile artificiale au fost facute avand scopuri complexe: hidroenergetice, atenuarea 

viiturilor, piscicultură, agrement. Cele mai importante lacuri artificiale sunt: 

• Lacul Izvoru Muntelui – creat prin barajul de la Bicaz (3.100 ha) şi o lungime de 35 de 

km 

• Pângărați (155 ha),  

• Vaduri (120 ha) și  

• Bâtca Doamnei (235 ha).  

 



2021-2027 Strategie de Dezvoltare Locala a Serviciilor Sociale 

 

62 | P a g i n a  

 

Lacul Cuejdel sau Lacul Crucii este cel mai mare lac de baraj natural din ţară şi unul dintre 

cele mai mari din Europa, având o suprafaţă de aproximativ 150 ha, o adâncime medie de 10 m 

şi un volum de apă de 1.000.000 mc. Barajul are 30 m înălţime şi 100 m lungime, în aval 

formându-se alte patru lacuri mai mici. Lacul Cuejdel s-a format în urma unor alunecări de 

teren succesive (1978-1991) pe cursul pârâului Cuejdel, la baza Culmii Munticelu din Munţii 

Stânişoarei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalul curs de apa al judetului este raul Bistriţa, care se desfasoara pe teritoriul 

judeţului pe o distanta de 118 km, urmat de râul Moldova (70,0 km), Cracău (58,0 km), Ozana 

(54,0 km), Siret (42,1 km). În regimul de alimentare, apele subterane au o pondere de 15-30%, 

iar cele din topirea zăpezii între 30-40%.  

 

Clima 

 

Județul Neamț are o climă temperat continentală cu particularităţi specifice părţii de Est 

a ţării şi cu  caracteristici determinate de formele de relief şi marile suprafeţe lacustre apărute 

odată cu 

amenajarea energetică a râului Bistriţa. 

Temperatura medie anuala creste progresiv de la vest spre est, din zona montana spre 

regiunea dealurilor subcarpatice si de podis. 

Temperatura maxima absoluta de 38,6° C (august 1952 ) s‐a inregistrat la Piatra‐Neamt, 

in timp ce minima de ‐33,2° C (februarie 1954) s‐a inregistrat la Roman. 
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Precipitatiile au valorile medii cele mai mari in regiunea montana, scazand cu cat ne 

deplasam spre est (Ceahlau ‐Toaca peste 700 mm, Piatra‐Neamt 649 mm, Roman 529 

mm). 

File de istorie 

 

Cele mai vechi urme de locuire umană de pe teritoriul actual al judeţului Neamţ datează 

din paleoliticul superior (cca. 100.000 ani î.e.n.), ele fiind gasite îndeosebi pe Valea Bistriţei, 

unde s-au descoperit numeroase situri arheologice. Tot în această zonă a ţării s-au descoperit 

urme certe ale unor civilizaţii preistorice ale Europei, cum ar fi Complexul Precucuteni-

Cucuteni-Tripolie (aprox. 4.200 – 2.600 î.e.n.), dar şi dovezi ale prosperei civilizaţii dacice (de 

ex: aşezările din zona oraşului Piatra Neamţ, cele de la Bâtca Doamnei, Cozla şi Calu). 

 

 

Evoluţia aşezărilor rurale a dus şi în Neamţ la formarea, începând cu a doua jumătate a 

sec. al XIV-lea, a primelor centre cu nuanţă urbană, cum ar fi: Piatra lui Crăciun, Roman şi 

Neamţ. Cu timpul, târgul Piatra a căpătat o mai mare importanţă, aceasta şi datorită constituirii 

aici a unei Curţi Domneşti. Perioada medievală a fost, la rândul său, deosebit de bine 

reprezentată, în acest sens fiind semnificativă Cetatea Neamţ. Continua creştere a producţiei de 

mărfuri şi a celei agricole, dar şi intensificarea schimburilor comerciale duc la o dezvoltare 

economică a ţinutului din ce în ce mai pregnanta. Astfel, spre sfârşitul sec. al XVIII- lea, 

documentele consemneaza o serie de centre de schimburi, iar odată cu începutul sec. al XIX- 

lea încep să apară şi primele fabrici. 

Capitalismului industrial se dezvolta si in aceasta parte a tariio data cu revoluţia etnică, 

reformele de după 1859, cucerirea independenţei de stat în 1877 şi măsurile legislative ce au 

urmat. Intrarea României, începând cu 1916, in Primul Război Mondial a făcut însă ca situaţia 

generală a judeţului să 

consemneze cateva probleme la nivel socio - economic. În anii de după război s-a reuşit 

refacerea vieţii economice, perioada interbelică fiind o perioadă relativ prosperă. 
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Intrarea României în cel de-al Doilea Război Mondial a făcut ca multe dintre localităţile 

din estul judeţului să sufere mari distrugeri. Anii de după război şi schimbarea regimului politic 

în 1947 au determinat o nouă etapă în evoluţia istorică a judeţului Neamţ. 

 

Repere istorice punctuale 

 

• După anul 106 d.H., trupele romane trec la est de Carpaţi şi distrug fortificaţiile din zona 

actualei localităţi Piatra Neamţ. 

• În zona Bâtca Doamnei – Piatra Neamţ, unde, peste antica Petrodava, s-a ridicat o 

fortificaţie feudală, în anul 1200 exista o comunitate de agricultori şi meşteşugari. 

• În anul 1241 are loc o mare invazie tătărască. 

• La Hindău, astăzi satul Ghindăoani, comuna Ghindăoani, în anul 1395 sunt înfrânte 

oştile maghiare conduse de Sigismund de Luxemburg. 

• În anul 1402, într-un document al lui Alexandru cel Bun, este menţionat ţinutul Neamţ. 

• În anul 1404 este menţionat documentar ţinutul Romanului. 

• Anul 1466 este anul atestării plutăritului pe Valea Bistriţei. 

• La 26 iulie 1476, la Războieni, Ştefan cel Mare a suferit o înfrângere din partea trupelor 

otomane conduse de sultanul Mahomed al II-lea. 

• Pentru anul 1672, documentele vremii consemnează existenţa unei puternice comunităţi 

săseşti la Târgu Neamţ şi a uneia armeneşti la Roman. 

• Ultimul act al rezistenţei eteriste se consumă, în anul 1821, la Secu, în zona dealurilor 

subcarpatice din apropierea oraşului Târgu Neamţ. 

• În anul 1841, cărturarul Gheorghe Asachi înfiinţează prima „moară mecanică” de hârtie 

din Moldova la Piatra Neamţ. 

• Inginerul Carol Mihalic de Hodociu înfiinţează, în anul 1857, la Tarcău, o fabrică de 

praf de puşcă. 

• Pe data de 26 martie 1867, Mihai Eminescu inspectează Şcoala de Fete nr. 1 din Roman. 

• În anul 1869 este dată în folosinţă linia ferată Roman – Iţcani. 

• Din anul 1880 începe să funcţioneze, la Roman, Şcoala de meserii, una dintre cele mai 

vechi şcoli profesionale din ţară. 

• În anul 1891 este dată în exploatare linia ferată Bacău – Piatra Neamţ. 

• În anul 1898 se înfiinţează primele biblioteci populare pe lângă şcolile primare rurale. 

• În anul 1900 se înfiinţează, cu capital belgian, fabrica de zahăr Roman, care exporta 

anual 3000 de tone de zahăr. 
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• În anul 1908, Gustav Eichler înfiinţează fabrica de hârtie şi mucava din Piatra Neamţ. 

• În fostele judeţe Neamţ şi Roman, în anul 1913, funcţionau 29 de cercuri culturale. 

• În luna octombrie 1919, pe lângă Liceul „Petru Rareş” din Piatra Neamţ se constituie 

prima Asociaţie Sportivă, cu secţii de atletism şi fotbal. De asemenea, ia fiinţă şi echipa 

de fotbal Ceahlăul, având în componenţă elevi ai liceului. 

• Judeţul Neamţ asigura, în anul 1933, 24,7% din producţia industriei lemnului din 

România. 

• În anul 1954 se inaugurează hidrocentrala de la Bicaz. 

• În anul 1958 se înfiinţează Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ. 

• În anul 1959 se înfiinţează Fabrica de ciment de la Bicaz. 

• În perioada 1961 – 1975 se dezvoltă o puternică reţea hotelieră. 

 

Cultura 

Cu un cadru natural variat şi generos, teritoriul judeţului Neamţ a constituit o străveche 

şi permanentă vatră de locuire care asigură legături facile între zonele montană, subcarpatică şi 

de câmpie. În evoluţia istorică a judetului un loc important este rezervat celei mai strălucite 

civilizaţii preistorice a Europei: Complexul Precucuteni – Cucuteni – Tripolie care îşi are vatra 

de formare în această regiune. 

Cetăţile dacice de la Piatra Şoimului, Cozla şi, mai ales, Bâtca Doamnei, cu zidurile şi 

sanctuarele lor de piatră, sunt dovada că aici a existat aşezarea dacică Petrodava, localizată în 

această zonă de Ptolemeu în secolul II d.Hr. (Cetatea Neamţului ridicată de Petru I Muşat şi 

întărită de Ştefan cel Mare, Cetatea Romanului edificată de Roman I, în secolul xiv, Cetatea 

domnească de la Piatra Neamţ construită de domnitorul Ştefan cel Mare în a doua jumătate a 

secolului XV). 

Judeţul Neamţ este o zonă bogată din punct de vedere cultural. În municipiile şi oraşele 

judeţului sunt muzee deosebit de interesante, unele păstrând importante mărturii din epoca 

neolitică, getică şi pre-romană şi găzduiesc frecvent turnee ale colecţiilor de artă modernă 

europeană. 

Activitatea culturală a judeţului Neamţ este îmbogăţită de festivalurile teatrale anuale, 

de concertele de muzică de cele mai variate genuri şi de galeriile de artă care organizează 

expoziţii ale artiştilor locali şi naţionali. 

Manifestari artistice in Judetul Neamt 

Acest domeniu dispune de o bază materială formată din:  
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• 8 muzee în Piatra Neamț,  

• 3 muzee în Roman,  

• 4 în Târgu Neamț 

• un muzeu în Bicaz,  

• un cinematograf în Piatra Neamț,  

• 5 biblioteci publice( Piatra Neamț, Roman, Bicaz, Târgu Neamț și Roznov)  

• 68 de biblioteci comunale care funcționează pe teritoriul județului Neamț.  

Pe lângă acestea, județul Neamț abundă în lăcașuri de cult: biserici (90% de rit ortodox, 

7% de rit catolic, 3% alte culte), mănăstiri şi schituri. 

Judetul Neamț se numără printre județele din România care deține nenumărate 

monumente istorice: 

• mănăstiri, biserici, biserici din lemn,  

• Complexul Muzeal  Județean Neamț cu următoarele unități muzeistice de istorie, 

artă şi etnografie ce găzduiesc colecții de mare valoare:  

 Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț,  

 Muzeul de Artă Eneolitica Cucuteni Piatra-Neamț,  

 Muzeul de Artă Piatra-Neamț,  

 Muzeul de Etnografie Piatra-Neamț,  

 Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț,  

 Galeriile de Artă “Lascăr Vorel” Piatra-Neamț,  

 Expoziția “Curtea Domnească” (Turnul Clopotniță, Beci I, Beci II) 

Piatra-Neamț, 

 Muzeul de Istorie Roman,  

 Muzeul de Artă Roman,  

 Muzeul de Științele Naturii Roman,  

 Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț 

 casele memoriale: Ion Creangă, Calistrat Hogaș, Veronica 

Micle, precum și Muzeul Cetatea Neamț Târgu-Neamț.  
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Fig. 1 Muzeul de 

Stiinte Naturale din 

Piatra Neamt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Muzeul de Arta din Piatra 

Neamt 
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Fig. 3 Muzeul de Istorie si Etnografie Targu Neamt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Muzeul de 

Istorie din Roman 

 

Sunt 

organizate expoziţii 

permanente şi sunt 

expuse colecţii 

particulare în toate 

muzeele din judeţ. Se 

află în evidenţa şi 

protecţia forurilor 

culturale aproximativ 800 ansambluri monumentale, statui şi situri arheologice. 

Pe teritoriul județului Neamț sunt și muzee etnografice particulare precum  Nicolae 

Popa, Vasile Găman, zone naturale protejate: Parcul Național Ceahlău, Parcul Natural 

Vânători  Neamț, Rezervaţia de Zimbri Dragoș-Vodă, Cheile Bicazului, Cheile Șugăului, Lacul 

Pângaraţi, Lacul Vaduri, Lacul Bâtca Doamnei, Lacul Cuejdel – cel mai mare lac de baraj 

natural din țară; zone naturale cu un peisaj pitoresc:  Valea Bistriţei, Valea Tarcăului, Lacul 
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Izvorul Muntelui. De asemenea, există trei zone cu izvoare minerale terapeutice în județ: 

Bălțătești, Oglinzi, Negulești, dintre care, în prezent, doar complexul Bălțătești este în stare de 

funcționare. 

“Teatrul Tineretului” din Piatra Neamţ este emblematic pentru viaţa teatrală din ţară, 

repurtând numeroase succese a căror valoare este recunoscută şi admirată atât de public cât şi 

de specialişti. 

 

Arii protejate in judetul Neamt 

• 10 rezervatii forestiere ("Padurea de argint", "Codrii de arama", Pangarati etc.); 

• 3 rezervatii paleontologice si fosiliere (Muntii Cozla, Pietricica si Cernegura din 

Piatra‐Neamt); 

• 5 rezervatii geologice (Cheile Sugaului, Cascada Duruitoarea etc); 

• 3 parcuri dendrologice cu arbori seculari; 

• 12 rezervatii floristice, faunistice, acvatice, peisagistice si mixte; 

• 5 monumente ale naturii: 4 stejari seculari si un ulm secular (Piatra Teiului etc.). 

Ariile naturale de interes national si local ocupa suprafata de 38.448 ha. Dintre acestea, 

poate cele mai impresionante sunt Parcul National Ceahlau, cu o suprafata de 7.742 ha si Parcul 

National "Cheile Bicazului", cu 3.315 ha. O alta arie protejata, de interes national, este 

rezervatia naturala de la Vanatori si care cuprinde 26.380 ha. 

Arii protejate de interes local: 

• Rezervatia forestiera de la Dobreni, 

• Lacul Izvorul Muntelui (cu 150 ha), 

• Rezervatia floristica "Dealul Vulpii" si rezervorul fosilifer "Cernegura" (aflate 

in apropiere de Piatra‐Neamt), 

• Cheile Sugaului ‐ Munticelu, 

• Pesterile Tosorog si Munticelu (din zona Bicaz Chei), 

• Stanca de la Serbesti (com. Stefan cel Mare), 

• Padurea de argint sau Codrii de arama, situate intre localitatile Agapia si Varatec, 

• Rezervatiile Naturale Dobreni, Gosman, Brates, Borca, 

• Lacul Cuiejdel (cel mai mare lac de baraj natural din Romania) si Secu, 

• Rezervatia "Codrul Secular Runc", 

• Ariile naturale protejate Pietricia, Cozla si Agircia (din zona Piatra‐Neamt), 

• Ariile speciale avifaunistice Lacurile Pangarati si Vaduri. 
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La nivelul judetului Neamt au fost declarate situri de importanta comunitara "Natura 

2000" urmatoarele arii naturale protejate:  

• CEAHLAU (Parc National aflat in administrarea CJ Neamt),  

• CHEILE BICAZULUI ‐ HASMAS (Parc National aflat in administrarea Regiei 

Nationale a Padurilor),  

• CHEILE SUGAULUI ‐ MUNTICELU (Rezervatie naturala aflata in custodia 

Clubului Montan Roman),  

• PADUREA GOSMAN (in custodia Directiei Silvice Neamt),  

• VANATORI‐NEAMT (Parc Natural aflat in administrarea RNP). 

 

Populatia rezidenta 

Populatia judetului era de de 568.565 de persoane  în anul 2019, din care bărbaţi 220.484 
(49,35%) şi femei 226.325 (50,65%). 

Conform datelor statistice, aproximativ 35% din populație trăiește în mediul urban, în 
timp ce restul locuiește în zonele rurale. Cele mai importante comune, conform numărului de 
locuitori, între 7.500 și 10.000 sunt: Săbăoani, Pipirig, Răucești, Vânători Neamț. 

Cea mai mare densitate a populației poate fi găsită în Roman, de 2213 de locuitori/km², 
în timp ce oraşul Bicaz deține cea mai mică densitate de 60 persoane/km². În zonele rurale, cea 
mai mică densitate a populației poate fi regăsită în regiunile montane, pespectiv 50 de 
persoane/km². 

Fig. 5 Populatia rezidenta pe sexe si medii la 1 iulie 

 

Denumire 

Regiunea Nord - Est Judeţul NEAMŢ 

2017 2018 2017 2018 

Total (număr persoane)     

Ambele sexe 3231018 3210481 449399 444563 

Masculin 1606142 1597013 221802 219484 

Feminin 1624876 1613468 227597 225079 

Mediul urban 1348772 1344187 158800 156995 

Masculin 648776 645641 75494 74428 

Feminin 699996 698546 83306 82567 
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Mediul rural 1882246 1866294 290599 287568 

Masculin 957366 951372 146308 145056 

Feminin 924880 914922 144291 142512 

In procente faţă de total     

Masculin 49.7 49,7 49,4 49,4 

Feminin 50.3 50,3 50,6 50,6 

Urban 41.7 41,9 35,3 35,3 

Rural 58,3 58,1 64,7 64,7 

Locuitori/km2 87.7 87,1 76.2 75,4 

 

 

Fig. 6 Populatia rezidenta pe grupe de varsta si sexe la 1 iulie 

 

Denumire Total 

masculin feminin Grupa de 

vârstă 
(ambele sexe) 

  2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Judeţul 

NEAMŢ 
449399 444563 221802 219484 227597 225079 

0-4 ani 23784 23810 12183 12201 11601 11609 

5-9 ani  23680 23168 12046 11775 11634 11393 

10-14 ani  26543 26172 13776 13522 12767 12650 

15-19 ani  28250 27639 14610 14293 13640 13346 

20-24 ani  26306 26594 13664 13816 12642 12778 

25-29 ani  20115 19443 11618 11234 8497 8209 

30-34 ani  23074 22690 12144 12157 10930 10533 

35-39 ani 29791 27770 15180 14176 14611 13594 

40-44 ani  32873 32802 16895 16810 15978 15992 

45-49 ani  37527 35223 19582 18328 17945 16895 

50-54 ani 25457 28741 13376 15093 12081 13648 

55-59 ani  28443 26852 14338 13674 14105 13178 

60-64 ani  31334 30815 14642 14476 16692 16339 

65-69 ani  28348 29108 12295 12666 16053 16442 
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70-74 ani  19426 19859 8166 8346 11260 11513 

75-79 ani  19822 18575 7872 7325 11950 11250 

80-84 ani  14695 14961 5704 5723 8991 9238 

85 ani şi 

peste 
9931 10341 3711 3869 6220 6472 

 

Profilul economic 

Structura echilibrată a formelor de relief și diversitatea resurselor sale naturale 

determina profilul economic. Potențialul energetic al râurilor, zonele vaste acoperite de păduri, 

pășunile și fânețele, bogăția și diversitatea materialelor de construcții existente, terenurile 

favorabile agriculturii din partea de Est a județului, precum și calitatea factorului uman, sunt 

toate resurse importante care au fost exploatate și care au contribuit la crearea unei structuri 

economice echilibrate teritorial. 

În funcție de toți acești parametri și nu numai, se evidențiază următoarea pondere a 

activităților economice în rândul populației județului, la nivelul anilor 2015 și 2016: 

 

 

 

 

Fig. 7 Ponderea activitatilor pe sectoare economice 
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Fig. 8 Resurse de muncă, pe sexe (mii persoane) 

Denumire 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Judeţul NEAMŢ 363 272,5 269,4 270,9 267,8 262,1 

din care:       

Masculin 188,5 145,8 143,9 144 142,9 138,3 

Feminin 174,5 126,7 125,5 126,9 124,9 123,8 

 

Fig. 9 Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale şi pe sexe (mii 

persoane) 

Denumire 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Secţiuni CAEN Rev.2 

Judeţul NEAMŢ 188,3 185,4 178,7 171,2 171,5 173,1 

din care:femei 89,7 85,8 82,7 74,7 77,2 79,3 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 80,6 78,1 67,6 58,1 58,6 59,1 

din care: femei 43,7 41,1 34,9 29,5 29,6 30,4 

Industrie - total 32 31,2 33,8 35,5 35,4 35,8 

din care: femei 10,4 10,3 11,1 10,8 11,5 11,9 
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Industria extractivă 0,4 0,4 0,4 0,4 
0,4 

0,5 
-- 

din care: femei - -   0,1 - - 

Industria prelucrătoare 29,3 28,4 31,1 32,7 32,6 32,8 

din care: femei 9,9 9,8 10,7 10,3 11 11,4 

Producţia şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat 

0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 

din care: femei 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 

deşeurilor, activităţi de decontaminare 
1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 

din care: femei 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 

Construcţii 8,6 8,6 8,7 8,7 9,3 9,7 

din care: femei 1 1 0,8 0,9 0,9 1 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi motocicletelor 
27,1 26,3 27 26,4 26,2 26 

din care: femei 12,6 11,6 14,1 11,9 13,4 13,9 

Transport şi depozitare  6,9 6,5 7,1 7,6 8,1 8,4 

din care: femei 0,7 0,5 0,5 0,7 0,8 1 

Hoteluri şi restaurante 3,4 4 3,7 3,9 4,1 4,4 

din care: femei 2,1 2 1,9 1,8 2,4 2,6 

Informaţii şi comunicaţii  1,1 1 1,2 1,3 1,2 1,1 

din care: femei 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 

Intermedieri financiare şi asigurări 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 

din care: femei 0,9 1 1 0,9 0,9 0,9 

Tranzacţii imobiliare  0,9 0,7 0,8 0,9 0,7 0,5 

din care: femei 0,7 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 1,7 1,8 1,9 2,1 2 2,1 

din care: femei 0,7 0,7 1,1 1 1 1 

Activităţi de servicii administrative şi 

activităţi de servicii suport 
2,9 3,8 3,6 2,9 2,7 2,9 

din care: femei 0,6 1,1 0,9 0,8 0,9 0,9 
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Administraţie publică şi apărare; asigurări 

sociale din sistemul public 
3,7 3,8 4 3,8 3,9 4 

din care: femei 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 

Învăţământ 8,1 8,2 8,3 8,4 8,3 8 

din care: femei 6,1 6,1 6 5,5 5,6 5,3 

Sănătate şi asistenţă socială 7,4 7,4 7,5 7,7 7,7 7,9 

din care: femei 5,9 5,7 5,9 5,9 6,1 6,2 

Activităţi de spectacole, culturale şi 

recreative 
1 1 1 0,8 1 0,9 

din care: femei 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 

Alte activităţi de servicii 1,6 1,7 1,2 1,9 1,2 1,2 

din care: femei 1,2 1,3 0,8 1,4 0,7 0,7 

Sursa: Balanţa forţei de muncă – la 

sfârşitul anului 
      

 

 

Fig. 10 Numărul mediu al salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale (persoane) 

Denumire 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Secţiuni CAEN Rev.2 

Judeţul NEAMŢ 
73762 73852 78171 77841 81211 84260 

din care: 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 3168 3343 3643 3399 3403 3373 

Industrie - total 20858 20213 22384 21888 22885 23374 

Industria extractivă 359 387 373 425 410 453 

Industria prelucrătoare 18632 17724 20000 19406 20441 20781 

Producţia şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat 

570 777 713 782 783 799 

Distribuţia apei; salubritate, 

gestionarea deşeurilor, activităţi de 

decontaminare 

1297 1325 1298 1275 1251 1341 

Construcţii 5490 5332 5991 5540 6325 6769 
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Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi motocicletelor 
14759 15083 15082 15318 16185 17231 

Transport şi depozitare  2479 2544 2844 3038 3417 3688 

Hoteluri şi restaurante 1720 1929 2209 2457 2484 2851 

Informaţii şi comunicaţii  914 816 917 1052 1046 974 

Intermedieri financiare şi asigurări 1144 1097 1023 1009 904 937 

Tranzacţii imobiliare  501 423 454 501 582 549 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi 

tehnice 
1281 1243 1552 1537 1489 1751 

Activităţi de servicii administrative şi 

activităţi de servicii suport 
2610 2977 2900 2708 2838 2718 

Administraţie publică şi apărare; 

asigurări sociale din sistemul public 
3664 3666 3781 3794 3762 3845 

Învăţământ 7976 8011 8018 8014 8025 7842 

Sănătate şi asistenţă socială 6077 5877 6017 6160 6463 6875 

Activităţi de spectacole, culturale şi 

recreative 
732 764 760 728 818 835 

Alte activităţi de servicii 389 534 596 698 585 648 

Sursa: Cercetarea statistică privind costul 

forţei de muncă 
      

 

Forta de munca in judetul Neamt 

 Studiul cu privire la situația salariaților din România pregătit anual de cabinetul de 

expertiză Syndex România si poate fi un punct de plecare în negocierile salariale care nu pot fi 

demarate fără a avea o bună înțelegere asupra situației la zi a salariaților din judet, a situației 

economice a judetului și, mai larg asupra economiei românești și a situației salariale a 

angajaților din România. 

 Asadar, conform acestui studiu, in județul Neamț erau înregistrați la sfârșitul anului 

2018, 84.300 de salariați, adică 18,9% din populația județului.  

 Din cei aproximativ 446.000 de nemțeni rezidenți (fiindcă datele Institului Național de 

Statistică arată că populația totală a județului după domiciliu este de 568.565 la 1.01.2019) 

trebuie să eliminăm, din start 140.327 de pensionari (raport Casa de Pensii Neamț, 2018) și 
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91.703 copii (număr mediu de beneficiari alocații de stat pentru copii, 2018). Asta înseamnă 

aproximativ 52% din totalul populației.  

 Rămân ceilalți 48% – 214.000 de locuitori ai judetuluidin care daca se elimina salariații, 

rămân 29.700 de persoane, aici incadrandu-se si numărul celor care au firme, PFA sau alte 

forme de activitate, dar nu au și calitatea de salariați. 

 Persoanele care nu sunt și ar putea să intre în rândul angajaților provin, în principal, din 

două surse: șomerii (indemnizați sau nu) și persoanele care trăiesc din venitul minim garantat 

(ajutor social primit de la stat). Ar mai fi și persoane care nu sunt înregistrate la Agenția pentru 

Ocuparea Forței de Muncă sau la altă instituție pentru că nu primesc niciun sprijin din partea 

statului sau locuitori care au păstrat domiciliul din documente aici, dar în fapt lucrează și 

locuiesc în altă parte.  

 Dacă cei neînregistrați nu se pot cuantifica, numărul șomerilor era, la sfâșitul anului 

2018, de 8.267 de persoane, din care doar 1.790 care primeau indemnizație. O parte dintre 

șomerii fără indemnizație fac parte din categoria beneficiarilor de ajutor social – în 2018, în 

medie, au fost 6.122 de beneficiari de venit minim garantat la nivelul județului. În ceea ce 

privește tinerii NEET (cei care nu muncesc și nici nu învață), până la sfârșitul anului trecut, în 

județ fuseseră identificate doar 49 de persoane (raport AJOFM Neamț privind anul 2018).  

 Prin urmare, chiar dacă beneficiarii de venit minim garantat ar fi o categorie complet 

diferită de cea a șomerilor fără indemnizație (deși parțial se suprapun – un șomer fără 

indemnizație poate primi ajutor social până își găsește un loc de muncă), tot ar rămâne un 

procent important al populatiei care, în statistici, nu merge la muncă. 

 

Fig. 11 Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale şi pe sexe 

(mii persoane) 

Denumire 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Secţiuni CAEN Rev.2 

Judeţul NEAMŢ 188,3 185,4 178,7 171,2 171,5 173,1 

din care:femei 89,7 85,8 82,7 74,7 77,2 79,3 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 80,6 78,1 67,6 58,1 58,6 59,1 

din care: femei 43,7 41,1 34,9 29,5 29,6 30,4 

Industrie - total 32 31,2 33,8 35,5 35,4 35,8 
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din care: femei 10,4 10,3 11,1 10,8 11,5 11,9 

Industria extractivă 0,4 0,4 0,4 0,4 
0,4 

0,5 
-- 

din care: femei - -   0,1 - - 

Industria prelucrătoare 29,3 28,4 31,1 32,7 32,6 32,8 

din care: femei 9,9 9,8 10,7 10,3 11 11,4 

Producţia şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat 

0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 

din care: femei 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 

deşeurilor, activităţi de decontaminare 
1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 

din care: femei 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 

Construcţii 8,6 8,6 8,7 8,7 9,3 9,7 

din care: femei 1 1 0,8 0,9 0,9 1 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi motocicletelor 
27,1 26,3 27 26,4 26,2 26 

din care: femei 12,6 11,6 14,1 11,9 13,4 13,9 

Transport şi depozitare  6,9 6,5 7,1 7,6 8,1 8,4 

din care: femei 0,7 0,5 0,5 0,7 0,8 1 

Hoteluri şi restaurante 3,4 4 3,7 3,9 4,1 4,4 

din care: femei 2,1 2 1,9 1,8 2,4 2,6 

Informaţii şi comunicaţii  1,1 1 1,2 1,3 1,2 1,1 

din care: femei 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 

Intermedieri financiare şi asigurări 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 

din care: femei 0,9 1 1 0,9 0,9 0,9 

Tranzacţii imobiliare  0,9 0,7 0,8 0,9 0,7 0,5 

din care: femei 0,7 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 1,7 1,8 1,9 2,1 2 2,1 

din care: femei 0,7 0,7 1,1 1 1 1 

Activităţi de servicii administrative şi 

activităţi de servicii suport 
2,9 3,8 3,6 2,9 2,7 2,9 

din care: femei 0,6 1,1 0,9 0,8 0,9 0,9 
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Administraţie publică şi apărare; asigurări 

sociale din sistemul public 
3,7 3,8 4 3,8 3,9 4 

din care: femei 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 

Învăţământ 8,1 8,2 8,3 8,4 8,3 8 

din care: femei 6,1 6,1 6 5,5 5,6 5,3 

Sănătate şi asistenţă socială 7,4 7,4 7,5 7,7 7,7 7,9 

din care: femei 5,9 5,7 5,9 5,9 6,1 6,2 

Activităţi de spectacole, culturale şi 

recreative 
1 1 1 0,8 1 0,9 

din care: femei 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 

Alte activităţi de servicii 1,6 1,7 1,2 1,9 1,2 1,2 

din care: femei 1,2 1,3 0,8 1,4 0,7 0,7 

Sursa: Balanţa forţei de muncă – la 

sfârşitul anului 
      

 

 

Dezvoltare economica 

  

 Conform datelor macro-economice judetul Neamt este plasat in partea inferioara a 

clasamentului Regiunii Nord-Est, fiind una dintre cele mai sarace zone NUTS 2 din Uniunea 

Europeana, depasita de judetele lasi, Bacau si Suceava si afla aproape de cifrele judetelor Vaslui 

si Botosani. 

 Evolutia PIB-ului in perioada 2018 - 2019 in judetele din Regiunea Nord-Est indica 

faptul ca judetul Neamt, asemeni celorlalte judete, a resimtit efectele crizei economice care a 

debutat in 2008, cu greu reusind sa prinda din urma celalelte judete ale regiunii.  

Reuşind să înregistreze o nouă creştere după perioada de criză (2008-2010) şi plasându-

se astfel în grupul judeţelor care au înregistrat un reviriment, judeţul Neamţ a înregistrat doar o 

revenire timidă în jurul valorilor pre-criză, afişând un PIB/capita la jumătatea valorii naţionale 

şi cu o treime mai mic față de cel din judeţul Iaşi. 
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Fig. 12 Valoarea PIB, pe judete si regiunea Nord - Est 

 

Resursa de muncă a judetului Neamt 

Rata de activitate a populaţiei judeţului Neamţ este cu circa 5% inferioară mediei naţionale. 

Aceasta reprezintă un dezavantaj competitiv pentru activitatea economică, reprezentând o 

barieră pentru atragerea investitorilor şi pentru dezvoltarea IMM-urilor locale.

 

  

Ponderea populaţiei ocupate civile a judeţului Neamţ (reprezentând populaţia care este 

angajată într-o activitate generatoare de venit: salariu sau orice altă formă) este şi ea constant 

inferioară nivelului naţional (cu mai mult de 5%) însă superioară nivelului înregistrat în 

Regiunea Nord-Est. Aceasta confirmă caracterul problematic al capitalului uman în judeţul 

Neamţ. 
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Șomaj 

 

 La sfârşitul lunii iunie 2018, numărul şomerilor înregistraţi era cu 54 persoane mai 

mic faţă de luna mai 2018. Județul Neamț dispune de importante resurse naturale şi umane, dar 

şi de know-how, ceea ce ar putea genera o dezvoltare economică susținută, având ca rezultat 

creșterea nivelului de trai al populației precum si sporirea vizibilităţii regiunii ca fiind 

profitabila pentru investitori. 

Tabelul de mai jos cuprinde date statistice cu somerii înregistraţi, pe sexe, pe categorii 

de personal şi nivel de educaţie: 

Denumire 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Judeţul NEAMŢ 12451 12114 11571 11171 9039 8267 

din care: femei 4938 4837 4623 4341 3665 3443 

Primar, gimnazial şi 

profesional 
8590 9119 8906 8818 7776 6878 

din care: femei 2987 3244 3156 3214 2988 2636 

Liceal şi postliceal 3100 2316 2092 1919 1014 1177 

din care: femei 1489 1183 1100 853 535 667 

Studii universitare 761 679 573 434 249 212 

din care: femei 462 410 367 274 142 140 

Beneficiari de 

indemnizaţie de şomaj- total 
5100 3928 3237 2602 2032 1790 

din care: femei 2036 1624 1414 1155 953 887 

Primar, gimnazial şi 

profesional 
2370 1857 1508 883 1234 1055 

din care: femei 663 530 451 314 491 429 

Liceal şi postliceal 2211 1600 1337 1384 630 609 

din care: femei 1063 807 713 624 361 369 

Studii universitare 519 471 392 335 168 126 

din care: femei 310 287 250 217 101 89 
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Denumire 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Judeţul NEAMŢ 12451 12114 11571 11171 9039 8267 

din care: femei 4938 4837 4623 4341 3665 3443 

Primar, gimnazial şi 

profesional 
8590 9119 8906 8818 7776 6878 

din care: femei 2987 3244 3156 3214 2988 2636 

Liceal şi postliceal 3100 2316 2092 1919 1014 1177 

din care: femei 1489 1183 1100 853 535 667 

Studii universitare 761 679 573 434 249 212 

din care: femei 462 410 367 274 142 140 

Beneficiari de indemnizaţie 

de şomaj- total 
5100 3928 3237 2602 2032 1790 

din care: femei 2036 1624 1414 1155 953 887 

Primar, gimnazial şi 

profesional 
2370 1857 1508 883 1234 1055 

din care: femei 663 530 451 314 491 429 

Liceal şi postliceal 2211 1600 1337 1384 630 609 

din care: femei 1063 807 713 624 361 369 

Studii universitare 519 471 392 335 168 126 

din care: femei 310 287 250 217 101 89 

Denumire 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Din beneficiari de 

indemnizaţie de şomaj – cu 

experienţă 

3565 2747 2294 2005 1646 1464 

din care: femei 1343 1061 936 819 744 702 

Primar, gimnazial şi 

profesional 
2289 1728 1401 844 1131 970 

din care: femei 631 500 427 298 440 393 

Liceal şi postliceal 924 697 592 956 379 395 

din care: femei 499 381 318 398 223 240 
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Studii universitare 352 322 301 205 136 99 

din care: femei 213 180 191 123 81 69 

Din beneficiari de 

indemnizaţie de şomaj – 

fără experienţă 

1535 1181 943 597 386 326 

din care: femei 693 563 478 336 209 185 

Primar, gimnazial şi 

profesional 
81 129 107 39 103 85 

din care: femei 32 30 24 16 51 36 

Liceal şi postliceal 1287 903 745 428 251 214 

din care: femei 564 426 395 226 138 129 

Studii universitare 167 149 91 130 32 27 

din care: femei 97 107 59 94 20 20 

Şomeri neindemnizaţi 7351 8186 8334 8569 7007 6477 

din care: femei 2902 3213 3209 3186 2712 2556 

Primar, gimnazial şi 

profesional 
6220 7262 7398 7935 6542 5823 

din care: femei 2324 2714 2705 2900 2497 2207 

Liceal şi postliceal 889 716 755 535 384 568 

din care: femei 426 376 387 229 174 298 

Studii universitare 242 208 181 99 81 86 

din care: femei 152 123 117 57 41 51 

 

Fig. 13 Rata somajului pe sexe 

Denumire 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Judeţul NEAMŢ 

Rata şomajului -  total   6,2 6,1 6,1 6,1 5 4,6 

             Masculin 7,1 6,8 6,8 6,6 5,4 4,9 

             Feminin 5,2 5,3 5,3 5,5 4,5 4,2 

Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Turismul in judetul Neamt 
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Județul Neamț ocupă locul al 8-lea în țară în ceea ce privește potențialul turistic, potrivit 

unui clasament inclus în Master Planul pentru Turism, elaborat de Ministerul Turismului din 

România, în anul 2007, prin urmare este rsurse cea mai profitabila din punct de vedere al crearii 

de noi locuri de munca. 

Există 4 stațiuni turistice atestate în judeţul Neamț, și anume:  

• Piatra Neamț și Târgu Neamț – stațiuni turistice de interes național și  

• Bălțătești și Durău – stațiuni turistice de interes local. 

Potențialul turistic al zonelor Piatra Neamț, Târgu Neamț și, la un nivel extins, al 

întregului județ, este un factor determinant al creșterii continue a cererii de servicii de petrecere 

a timpului liber în regiune. Manifestările tradiționale și activităţile de petrecere a timpului liber 

sunt deosebit de populare aici, oferind culoare zonei și transformand-o într-un punct central de 

atracție. 

Cadrul natural de o frumuseţe aparte, monumentele istorice şi de artă, tezaurul etno-

folcloric, plasează judeţul Neamţ pe locul 8 în circuitul turistic al ţării, atrăgând numeroşi 

vizitatori din ţară şi din străinătate. Obiectivele turistice şi unităţile de cazare (18 hoteluri, 6 

moteluri, 6 cabane, 193 pensiuni turistice şi agroturistice, ş.a.) sunt concentrate în 5 zone 

turistice: Piatra Neamţ, Bicaz, Masivul Ceahlău, Tg. Neamţ şi Roman.  

• Patrimoniul turistic cuprinde elemente mult apreciate de specialişti şi publicul larg: 

mănăstiri – Agapia, Văratec, Războieni, Neamţ, Secu, Sihăstria, Petru Vodă, Durău, 

Pângăraţi, Bistriţa, Tazlău;  

• cetăţi medievale – Cetatea Neamţ, Curtea Domnească , Ruinele Palatului Cnejilor, 

Cetatea Dacică „Bîtca Doamnei”;   

• arii naturale protejate: Cheile Bicazului, Masivul Ceahlău, Parcul Natural Vânători 

Neamţ, Rezervaţia de Zimbri „Dragoş Voda”, Lacul Cuejdel, Lacurile Pângăraţi şi 

Vaduri; staţiuni balneare – Bălţăteşti, Oglinzi, Neguleşti;  

• case memoriale – Calistrat Hogaş, Ion Creangă, Veronica Micle, Mihail Sadoveanu, 

Alexandru Vlahuţă;  

• muzeele de istorie, arheologie, stiinţe naturale, etnografie şi artă din Piatra Neamţ, 

Roman, Târgu Neamţ şi Bicaz;  

• muzeele etnografice particulare „Nicolae Popa” din Târpeşti şi „Vasile Găman” din 

Lunca, Vânători Neamţ. 

În luna iunie 2018, în activitatea de turism au funcţionat 176 structuri de primire turistică 

cu funcţiuni de cazare turistică (care deţin certificat de clasificare aprobat de Ministerul 
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Turismului şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de 

camere oferite turiştilor de 2562 şi un număr total de 5612 locuri-pat oferite turiştilor. 

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna iunie 2018 a fost de 166.600 locuri-

zile, cu 0,5% mai mare faţă de aceeaşi lună a anului 2017. 

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin 

pensiunile agroturistice (37,3%), urmate de hoteluri (29,9%), iar restul tipurilor de structuri de 

cazare deţin 32,8%. 

 

Asistenţă socială pentru grupuri vulnerabile 

Populatia de etnie rroma 

 La nivelul judetului Neamt, conform rezultatelor ultimului recensamantului, s-au 

inregistrat un numar de 6700 persoane (1,4% din total nivel judetean) de etnie roma. Din datele 

Biroului Județean pentru Romi reiese faptul ca sunt aproximativ 17.000 de persoane aparținând 

acestei minorități ceea ce releva de fapt ca, în realitate, rromii sunt cu mult mai numeroși decât 

numărul consemnat în registrele oficiale.  

 Localitati in cadrul carora se inregistreaza un procent ridicat de persoane de etnie roma 

sunt Valeni cu 328 persoane (24% din populatia totala), Bahna (16% - 492) si Cracaoani (12% 

- 490). Localitatile urbane cu un numar mai important de locuitori de etnie roma sunt Roman 

(1549) si Piatra Neamt (827), Roznov cu 411 persoane (aprox. 5% din populatia totala) si Targu 

Neamt (330 - sunt necesare locuinte sociale). 

Familii monoparentale (persoane divortate), copii abandonati, copii cu parintii plecati la 

munca in strainatate, alcoolici, oameni ai strazii, persoane fara venituri 

 In zona rurala nu exista structuri sociale de sprijin pentru copii iar pentru celelalte 

structure de sprijin social pentru adulti, legislatia prevede ca centrele cu o capacitate mai mare 

de 100 persoane sa fie inchise si transformate in alte tipuri de structuri sociale. In urma acestui 

demers, se vor infiinta noi centre rezidentiale cu o capacitate de pana la 50 persoane si locuinte 

protejate cu 6 pana la 12 locuri. 

 Una din problemele sociale cu care se confrunta judetul Neamt este reprezentata de 

numarul mare (peste 100.000) al persoanelor plecate la munca in strainatate, fapt care atrage 

dupa sine o alta problema majora, aceea a numarului mare (peste 8.000) de copii ramasi in 

urma, in tara, in grija altor persoane. Aceasta realitate impune luarea rapida a unor masuri de 

protectie si sprijin social atat pentru copiii ramasi in tara cat si pentru familiile in sanul carora 
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au ramas in grija. 

Protectia copilului 

 La data de 30.06.2018 numărul copiilor aflaţi în evidenţa sistemului de protecţie 

al DGASPC Neamț era de 1811 copii, din care:  

În servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. Neamţ:  

a) În cadrul serviciilor de tip rezidenţial:   

• centre maternale: 8 copiicase de tip familial,  

• apartamente: 65 copii 

• centre de plasament: 135 copii, din care 15 asistaţi 

• centre de recuperare pentru copii cu dizabilităţi: 79 copii 

• centre de primire în regim de urgenţă: 22 copii 

În servicii aflate în subordinea altor autorităţi:   

• unitati invatamant special: 160 copii 

• organisme private autorizate: 87 copii 

b) În cadrul serviciilor de zi   

• centre de zi: 22 copii 

c) În cadrul serviciilor de tip familial: 

• asistenţă maternală/ plasament la rude, alte familii sau persoane: 966 copii, din care 

568 copii la asistenţi maternali profesionişti   

• tutele: 30 

d) Încredinţări în vederea adopţiei: 3 copii  

Adopţii finalizate care sunt în perioada de monitorizare: 54 copii;  

e) Alte servicii (recuperare): 180 copii; 

 

Situatia la 30.06.2018 privind: 

Numarul de copii abandonati in unitati sanitare, sesizate catre DGASPC Neamt: 16 Numarul 

copiilor integrati  in familia biologica/largita: 6 

Numarul mamelor minore consiliate si monitorizate:  68 

Numarul de cupluri mama-copil instrumentate si referite catre centre maternale:2  

Numarul gravidelor aflate in risc de abandon al copilului consiliate psihologic: 3  

Numarul  membrilor  familiilor  copiilor/viitorilor  copii   in risc  de  abandon  consiliati 

psihologic: 30 
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Situatia la 30.06.2018 privind instrumentarea cazurilor de abuz/ neglijare/ exploatare a 

copiilor  si serviciilor acordate acestora si familiilor lor: 

Numarul cazurilor de abuz, neglijare, exploatare: 400 

Servicii de reabilitare pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat (consiliere, consiliere 

psihologica, servicii de asistenta juridica) 

• numar copii consiliati psihologic:  167 

• numar sedinte consiliere cu membrii familiilor: 350 

Numar copii victime a violentei intrafamiliale, dupa forma violentei si abuzului: 

• Abuz fizic – 26 copii 

• Abuz psihologic – 153 

• Abuz sexual – 27 

• Neglijare – 188 

Servicii de care au beneficiat victimele violentei in familie: 

• Consiliere primara – 400 

• Consiliere sociala – 135 

• Consiliere psihologica – 56 

• Consiliere juridica – 111 

• Asistenta sociala – 98 

• Masuri protectie – 37 

Numar  copii repatriati  (ca victime si autori de infractiuni, semnalati  nominal de DGASPC, 

pe tari, sexe, grupe de varsta): 

• Dupa tara (Anglia) – 6 

• Dupa varsta: grupa 0 – 1 an: 1, grupa 10 – 13: 1, grupa 14 – 17: 4 

• Dupa sex: feminin: 5, masculin: 1 

Numarul de copii existenti  in centrele de tip  rezidential D.G.A.S.P.C. Neamt la data de 

01.01.2015 – 390 

Perioada lntrari lesiri Existent 

2015 73 70 393 

2016 51 111 333 

2017 60 90 303 

TOTAL 184 271  
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Copii/ tineri aflati la asistenti maternali profesioniti la sfarsitul anului 2014: 550 copii 

Perioada lntrari Iesiri Existent 

2015 39 38 551 

2016 73 51 573 

2017 52 60 565 

TOTAL 164 149  

 

Copii in plasament la rude, familii sau persoane - sfarsitul anului 2014: 518 copii/tineri 

Perioada lntrari lesiri Existent 

2015 73 81 510 

2016 44 82 472 

2017 39 89 422 

Total 156 252  

 

Situatia comparativa a serviciilor si numarului de beneficiari 2015 – 2017 

D.G.A.S.P.C. Neamt 

Nr. crt Tip serviciu 

31 decembrie 2015 31 decembrie 2017 

Nr. servicii 
Nr. 

beneficiari 
Nr. servicii 

Nr. 

beneficiari 

Servicii rezidentiale 

1 

Centre de 

Plasament de tip 

clasic (cu peste 

100 de copii) 

 

0 0 0 0 

2 

Centre de 

plasament pe 

module de tip 

familial (sub 100 

de copii) 

2 cu 5 

module 

205 din care 

27 asistati 

2 cu 5 

module 

134 din care 

15 asistati 



2021-2027 Strategie de Dezvoltare Locala a Serviciilor Sociale 

 

89 | P a g i n a  

 

3 

Case de tip 

familial si 

apartamente 

13 80 11 75 

4 Centru maternal 1 1 1 1 

5 

Centre de 

recuperare pt. 

copii cu 

dizabilitati 

2 80 2 76 

6 

Centre de primire 

in regim de 

urgenta 

3 27 4 15 

Servicii de tip familial 

1 

Centre de zi 

pentru copii in 

dificultate 

1 24 1 22 

2 

Retea de asistenti 

maternali 

profesionisti 

1 551 1 565 

3 

Plasament la 

rude, alte familii 

sau persoane, 

tutele 

1 543 1 455 

4 

Incredintari n 

vederea adoptiei 

si adoptii in 

monitorizare 

1 46 1 65 

5 

Servicii de 

consiliere si 

prevenire 

5 112 5 269 

6 

Alte servicii 

(centre recuperare 

copii dizabilitati, 

5 251 4 175 
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echipa mobila, 

etc) 

 

Numar ONG- uri autorizate/ acreditate care desfasoara activitati in domeniul protectiei 

copilului (centre plasament): 

Nr. crt Tip serviciu 

31 decembrie 2015 31 decembrie 2017 

Nr. servicii 
Nr. 

beneficiari 
Nr. servicii 

Nr. 

beneficiari 

Servicii rezidentiale 

1 

Centre de 

Plasament de tip 

familial 

 

6 94 5 90 

 

 Unitati invatamant special 

Nr. crt Tip serviciu 

31 decembrie 2015 31 decembrie 2017 

Nr. servicii 
Nr. 

beneficiari 
Nr. servicii 

Nr. 

beneficiari 

Servicii rezidentiale 

1 

Centre scolare 

pentru educatie 

incluziva/ liceu 

tehnologic special 

 

4 204 4 168 

 

Copii cu dizabilitati, pe grade de handicap (2015 – 2017) 

An/ Grad 

handicap 
Grav Accentuat Mediu Usor 

2015 1320 485 451 7 

2016 1229 477 450 11 

2017 1220 473 513 4 

 

Numar copii abandonati in unitati sanitare, sesizate catre D.G.A.S.P.C. Neamt 
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Numar copii 

abandonati in unitati 

sanitare 

2015 2016 2017 

57 61 36 

Numar copii integrati in familia biologica/ largita 

Numar copii 

integrati in familia 

biologica/ largita 

2015 2016 2017 

31 45 22 

 

Numarul mamelor minore conciliate si monitorizate 

Numarul mamelor 

minore conciliate si 

monitorizate 

2015 2016 2017 

146 136 139 

 

Numarul de cupluri mama – copil instrumentate si referite catre Centrul Maternal 

Numarul de cupluri 

mama – copil 

instrumentate si 

referite catre Centrul 

Maternal 

2015 2016 2017 

0 1 5 

 

Numarul gravidelor aflate in risc de abandon conciliate psihologic 

Numarul gravidelor 

aflate in risc de 

abandon conciliate 

psihologic 

2015 2016 2017 

0 11 3 

 

Numarul cazurilor de abuz, neglijare, exploatare a copilului instrumentate 

Cazuri copii maltratati 

Anul Numar cazuri 

2015 648 

2016 642 

2017 656 
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Servicii de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat (consiliere, consiliere 

psihologica, asistenta juridica) oferite de speciali tiiserviciului. 

Servicii consiliere 

Anul 
Consiliere 

psihologica/sociala/juridica 

2015 570 

2016 890 

2017 718 

 

Numarul cazurilor de repatrieri, pe tari, pe sexe, pe grupe de varsta 

 

Copii delincventi 

Anul Numar 

2015 63 

2016 78 

2017 42 

 

 

Servicii sociale persoane adulte 

 

Numarul de persoane în evidenţă: 16.363 persoane cu handicap, din care 802 

instituţionalizate şi 15.561 neinstituţionalizate. 

  Tara Grupe de varsta sex  

Total 
 Italia Spania Franta 

Alte 

tari 
<1 1-2 3-6 7-9 10-13 14-17 F M 

 

2015 
4 0 0 2 0 2 0 0 0 4 4 2 6 

2016 8 0  3  0 0   9 5 7 12 

2017 5  5 4 3 0 0 0 1 11 11 4 15 
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 Judeţul Neamț dispune de o strategie de incluziune socială atât pentru copiii 

aflați în sistemul de protecție, cât și pentru persoanele adulte. Această strategie se concentrează 

asupra integrării sociale și profesionale a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a 

copilului, precum și a celorlalte grupuri vulnerabile. Din punct de vedere statistic, două treimi 

din tipurile de handicap ale persoanelor care primesc asistenţă sunt de natură fizică, vizuală și 

mintală. 

2015 - 2017 

D.G.A.S.P.C. Neamt 

 

Nr. 

Crt. 

 

Tip serviciu 

Nr.  beneficiari 

31decembrie 2015 31decembrie 2017 

1. 

Consiliere si informare 

 persoane care s-au 
39.503 29.669 

 persoane cu 

handicap in evidenta 
19.147 19.488 

 asistenti personali in 

evidenta 
794 1.259 

 persoane cu 

indemnizatie de 
3.200 3.020 

2. 

Evaluare si orientare 

 

 dosare  inregistrate 

 

 

6366 

 

 

6013 

 persoane evaluate 5880 6472 

 certificate emise 6073 6700 

 respingere incadrare 832 1061 

 dispozitii admitere in 

centre rezidentiale 
112 84 

3.  

Prestatii platite 

persoanelor cu handicap 

 

Numar 

 

Sume 

decontate 

 

Numar 

 

Sume 

decontate copii adulti copii adulti 

indemnizatii:       

 grad grav - 5.566 14.727.413,00 - 6.100 16.845.404,07 
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 grad accentuat - 9.294 21.492.136 - 9.007 21.228.320,50 

buget personal 

complementar: 

 grad grav 

 

 

1.124 

 

 

5.566 

 

 

8.102.148,96 

 

 

988 

 

 

6.100 

 

 

8.944.712 ,00 

 accentuat 371 9.294 9.150.054,22 380 9.007 9.050.786,26 

 grad mediu 259 811 394.302,50 386 1.040 654.910,00 

alocatie zilnica de hrana 

pentru HIV/SIDA 

7 - 29.788,00 6 - 31.005,00 

 
Indemnizatie insotitor 

pentru nevazatori 

 -  1365 12.336.244,00  -  1230 16.038.510.00 

 

Domeniul prevenirii si combaterii violentei domestice 

 

Serviciile de sănătate 

 

Servicii de sănătate curative  

Unităţi sanitare existente la sfârşitul anului 2013 în județul Neamț  

Mediul urban  

• 4 spitale   

• 4 dispensare medicale 

• 37 cabinete medicale de medicină generală adulți   

• 119 cabinete medicale de familie   

• 79 farmacii   

• 2 drogherii   

Perioada 

Nr. infractiuni 

intrafamiliale 

inregistrate 

Nr. infractiuni intrafamiliale 

inregistrate in mediul urban 

Nr. infractiuni 

intrafamiliale  inregistrate 

in mediul rural 

Anul 2016 856 299 557 

Anul 2017 981 296 685 

Anul 2018 

(01. ian.- 

30iunie) 

548 168 380 
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• 3 depozite farmaceutice   

• 1 centru medical de specialitate   

• 3 ambulatorii integrate spitalului   

• 200 cabinete stomatologice   

• 309 cabinete medicale de specialitate   

• 1 centru de transfuzie sanguină   

• 40 laboratoare medicale   

• 82 laboratoare de tehnică dentară   

• 2 centre de sănătate mintală   

• 1 unitate de ambulanță cu 58 deautosanitare  

• 10 cabinete medicale de fiziokinetoterapie. 

 

Mediul rural 

• 1 spital   

• 6 cabinete medicale de medicină generală adulți   

• 141 cabinete medicale de familie   

• 1 societate medicală civilă   

• 50 farmacii 

• 19 puncte de lucru ale farmaciilor   

• 3 drogherii   

• 1 depozit farmaceutic  

• 63 cabinete stomatologice   

• 5 laboratoare medicale 

• 4 laboratoare de tehnică dentară   

• 1 cabinet medical de specialitate   

• 2 cabinete medicale de fiziokinetoterapie 

 

Mediu 

 Cadrul natural al județului Neamț este divers şi complex, de o mare frumuseţe, 

incluzând câmpii, dealuri, văi și munţi. Acesta prezintă o mare varietate de formațiuni vegetale, 

game de culori şi forme, toate acestea conferindu-i acestui teritoriu un caracter de specificitate 

aparte. 

Ariile naturale protejate din județul Neamț 
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Parcuri Naționale   

• Cheile Bicazului-Hăşmaş – 3315,82 ha pe teritoriul Judeţului Neamţ (comunele 

Bicaz Chei, Bicazu Ardelean, Dămuc), 3621,27 ha pe teritoriul Judeţului Harghita   

• Ceahlău – 7742,5 ha, aflate doar pe teritoriul Judeţului Neamţ (oraşul Bicaz, 

comunele Bicazul, Ardelean, Ceahlău şi Taşca) 

Parcuri naturale  

Vânători-Neamţ – 30818 ha, aflate în întregime pe teritoriul Judeţului Neamţ (Agapia, 

Bălţăteşti, Brusturi, Crăcăoani, Vânători Neamţ, Răuceşti, Pipirig şi oraşul Tg. Neamţ). 

Rezervaţii forestiere   

• Dobreni – Comuna Dobreni, 37 ha 

• Pângăraţi – Comuna Pângăraţi, 2 ha 

• Codrul Secular Runc – Localitatea Bahna, 58 ha 

• Secu – Localitatea Secu, 776,7 ha, în cadrul ROSPA0129 Masivul Ceahlău 

• Gosman – Comuna Tarcău, 175 ha 

• Poliţa cu Crini – Comuna Ceahlău, 370 ha; în cadrul Parcului Naţional Ceahlău 

• Codrii de Aramă – Comuna Agapia, 7 ha; 

• Pădurea de Argint – Comuna Agapia, 2 ha 

Rezervaţii faunistice  

• Rezervaţia de zimbri Neamţ – Comuna Vânători-Neamţ, 11500 ha; în cadrul 

Parcului Natural Vânători  Brateş – Comuna Tarcău, 30,7 ha 

• Borca – Comuna Borca, 357 ha 

Rezervaţii floristice   

Dealul Vulpii-Botoaia ( Ochiul de stepă) – Municipiul Piatra-Neamţ, 2 ha 

Rezervaţii paleontologice   

• Locul fosilifer Cozla - Municipiul Piatra-Neamţ, 10 ha 

• Locul fosilifer Pietricica - Municipiul Piatra-Neamţ, 39,50 ha 

•  Locul fosilifer Cernegura - Municipiul Piatra-Neamţ, 198,2 ha în cadrul ROSCI0156 

MunţiiGoșman 

• Locul fosilifer Agârcia - Municipiul Piatra-Neamţ, 1 ha 

Rezervaţii acvatice  

• Pârâul Borcuţa – Comuna Borca, 1,2 ha 

• Lacul Cuejdel – Comuna Gârcina, 114 ha 
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• Lacul Izvorul Muntelui – Oraşul Bicaz, 150 ha, parţial în ROSPA0129 Masivul 

Ceahlău 

Arii de protecţie specială avifaunistică  

• Lacul Vaduri – Comuna Alexandru cel Bun, 119 ha 

•  Lacul Pângăraţi – Comuna Pângăraţi,153 ha 

Monumente ale naturii   

• Cascada Duruitoarea – Comuna Ceahlău, 1 ha; în cadrul Parcului Naţional 

Ceahlău 

• Cheile Bicazului – Comuna Bicaz-Chei, 11.600 ha; în cadrul Parcului Naţional 

Cheile BicazuluiHăşmaş 

• Cheile Sugăului – Comuna Bicaz- Chei, 90 ha, în ROSCI0033 Cheile Sugăului 

Munticelu 

• Stânca Şerbeşti – Comuna Ştefan cel Mare, 5 ha 

• Piatra Teiului – Comuna Poiana Teiului, 0,2 ha 

• Peştera Toşorog – Comuna Bicazu Ardelean, 0,1 ha 

• Peştera Munticelu – Comuna Bicazu Ardelean, 1 ha, în ROSCI0033 Cheile 

Sugăului Munticelu. 

 

Nevoi prioritare 

 

• Dezvoltarea si extinderea si in alte localitati  a serviciilor sociale existente privind 

protectia copilului, precum infiintarea unor servicii noi prin atragerea de fonduri 

nerambursabile sau din surse financiare guvernamentale; 

• Crearea de alternative de tip familial pentru copiii din institutii rezidentiale  prin 

accesarea de finantari nerambursabile sau din alte surse; 

• Dezvoltarea serviciilor de recuperare si reabilitare pentru copiii cu dizabilitati; 

• lnfiintarea de echipe mobile specializate, in zonelein care dezvoltarea serviciilor de 

abilitare/reabilitare nu a fost posibila prin accesarea de finantari nerambursabile; 

• Dezvoltarea/infiintarea serviciilor integrate la nivelul comunitatilor cu pondere mare de 

copii saraci prin accesarea de finantari nerambursabile; 

• lnfiintarea la nivelul judetului a unui Complex de servicii pentru copilul/tanarul cu 

tulburari de comportament. Sistemul de protectie a copilului de la nivelul judetului 

Neamt se confrunta frecvent cu imposibilitatea acordarii serviciilor specifice de 
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recuperare si educare a copiilor cu tulburari de comportament precum si a celor care 

savaresc fapte penale si nu raspund penal, intrucat,in momentul de fata, acestia 

beneficiaza de masuri de protectie speciala la familii/persoane sau in centrele 

rezidentiale existente; 

• Dezvoltarea retelei de asistenta maternala; 

• Infiintarea unui Serviciu pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta; 

• Infiintarea unui serviciu specializat pentru victimele violentei domestice; 

• Formarea si perfectionarea personalului care lucreaza in cadrul serviciilor de protectie 

a copilului (cu includerea in modulele de formare a schimburilor de experienta intre 

profesionistii din serviciile similare din tara); 

• Sprijinirea infiintarii si functionarii serviciilor primare la nivelul comunitatilor locale. 

• Din datele transmise de autoritatile locale la solicitarea institutiei noastre, rezulta ca 

serviciile locale de asistenta sociala sunt insuficiente si este nevoie in continuare de 

infiintarea  si dezvoltarea acestora, in  scopul  prevenirii separarii copiilor de parinti si 

intrarii lor in sistemul de protectie, precum si dezvoltarea la nivel local a diverselor alternative 

de protectie si ingrijire a copilului in mediul sau familial. 

• Sprijinirea infiintarii, dezvoltarii si functionarii serviciilor primare la nivelul 

comunitatilor locale. 

• Din datele transmise de autoritatile locale la solicitarea institutiei noastre, rezulta ca 

serviciile locale de asistenta sociala sunt insuficiente si este nevoie in continuare 

deinfiintarea si dezvoltarea acestora, precum si dezvoltarea la nivel local a diverselor 

alternative de protectie si ingrijire la domiciliu a persoanei adulte cu dizabilitati. 

• Infiintarea si dezvoltarea de servicii care sa raspunda nevoilor specifice ale persoanelor 

cu dizabilitati, prin atragerea de fonduri nerambursabile sau din surse financiare 

guvernamentale, respectiv: 

 servicii de asistenta si recuperare la domiciliu a persoanelor cu 

dizabilitati; 

 centre  de  zi  si/sau  locuinte  protejate  pentru  persoanele  cu  dizabilitati 

institutionalizatein centre de tip rezidential; 

 centru delngrijire si asistenta (CIA) ; 

 centru de reabilitare si recuperare neuropshica ( CRRN); 

 centru respiro pe raza Judetului Neamt; 
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 servicii de asistenta personala si facilitarea accesului persoanei cu 

dizabilitati la aceste servicii. 

 infiintarea retelei de asistenti personali profesionisti; 

• Diversificarea si extinderea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu dizabilitati prin 

atragerea de fonduri nerambursabile sau din surse financiare guvernamentale. 

• Dezvoltarea colaborarii  ntre institutii §i organizatii neguvernamentale ce actioneaza in 

domeniul protectiei sociale a persoanei adulte cu dizabilitati. 

• Sprijinirea   si  dezvoltarea   unui  sistem   de  informare   si  consultanta  ccesibil 

persoanelor  victime  ale  violentei  domestice,  in  vederea  exercitarii  drepturilor 

prevazute de actele normative in vigoare 

• Sprijinirea  infiintarii, dezvoltarii si functionarii serviciilor  primare in  domeniul 

prevenirii si combaterii violentei domestice la nivelul comunitatilor locale 

• Infiintarea  si dezvoltarea  de servicii sociale care  sa  raspunda  nevoilor  specifice 

categoriilor de beneficiari, prin atragerea de fonduri nerambursabile sau din surse 

financiare guvernamentale, respectiv:  

1. Servicii sociale pentru prevenirea si combaterea violentei domestice organizate 

in regim rezidential, destinate victimelor violentei domestice , cu gazduire pe 

perioada determinata:  

I. Centre de primire in regim de urgenta a persoanei victima a violentei 

domestice; 

II. Centre de recuperare a persoanei victima a violentei domestice; 

III. Locuinte protejate. 

2. Servicii sociale pentru prevenirea si combaterea violentei domestice organizate 

in regim de zi: 

I. Centre pentru prevenirea si combaterea violentei domestice;  

II. Centre pentru servicii de informare si sensibilizare a populatiei. 
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CAPITOLUL VI 

 

COMUNA TASCA IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE 

 

 Comuna Tasca are o suprafata totala de 9563 ha si are in componenta 4 sate:  

• Tasca 

• Hamzoaia 

• Neagra 

• Ticos Floarea 

Intreaga comuna este strabatuta de DN 12C si de raul Bicaz. 

 

Fig. 15 Biserica Sfantul Nicolae, Sat Neagra 
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Fig. 16 Scoala gimnaziala “Vasile Mitru”, sat Tasca 

 Comuna Tasca este situata in partea central nord-estica a tarii, fiind asezata in vestul 

judetului Neamt, pe albia raului Bicaz, la o distanta de 5 km de orasul Bicaz si de 29 km de 

Municipiul Piatra Neamt. Latitudine nordica 45°55", longitudine estica 26°27". 

 Comuna se invecineaza:  

• la Nord, orasul Bicaz (din dreptul localitatii pana pe platoul Ceahlaului) si comuna 

Ceahlau  

• La Vest, comuna Bicazu Ardelean 

• La Sud, comuna Bicaz Chei 

• La Est, comuna Tarcau 

 Pozitia geografica a comunei favorizeaza comunicarea rutiera pe directiile:   

• de la Nord la Sud, DN 12 C – Bicaz (6 km) – Gheorghieni (37 km); 

• din Centru spre Nord‐Vest, DC 139 – Hamzoaia. 

 

Scurt istoric 

  Cercetarile arheologice au descoperit pe terasa de la confluenta raurilor Bicaz cu 

Bistrita urme de viata din epoca de piatra, unelte si aschii de silex din asezarile situate in aer 

liber de la Ceahlau - Podisul Mic (Ocolasul Mic) ‐ Varatic ‐ Ceahlau ‐ Scaune 1328 m si Bicaz 

Chei ‐ Bardos. Uneltele indica existenta pe locul respectiv a unor populatii de vanatori. 

  Comuna Tasca, a fost pana in 1931 asimilata comunei Bicaz (azi, orasul Bicaz). O 
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atestare documentara certa a comunei Tasca nu s-a regasit in niciun document istoric, insa satul 

Neagra, un catun care initial a purtat numele de Chisirig, a fost mentionat pentru prima data 

intr-un hrisov din 12 august 1611 ce apartinea satului Bicaz format pe mosia Manastirii Bistrita 

Bisericani. 

   Etimologia denumirii satului de resedinta "Tasca" se pare ca provine de la cuvantul 

"tosca" care desemneaza un obiect din piele sau material textil purtat la sold si care folosea 

pentru a se purta mancare sau documente personale. “Tasca” era in regiunea supusa analizei o 

geanta din piele din diferite ornamente, purtata la sold de lucratorii forestieri. In comuna cat si 

in unele parti ale Moldovei "tasca" este tesuta din materiale textile (in, canepa) sau lana de oaie 

si par de capra frumos invarstata purtat tot la sold mai ales de scolari in loc de gheozdane dar 

si acest obicei s-a pierdut. Doar unele batrane mai poarta aceasta "tasca" numita in unele parti 

traista. 

 

 

Satul Ticos 

Satul Ticos-Floarea se situeaza pe partea stanga a raului Bicaz dar se intinde si pe albia 

paraurilor Floarea si Ticos la o distanta de 2 km de centrul comunei. Numele de Floarea vine 

de la platoul cu "Florii" de pe muntele Floarea situat aproape de centrul comunei, la doar 4 km.  

Satul Neagra 
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Satul Neagra este strabatut de DN 12C si se intinde pe malul drept al raului Bicaz precum si pe 

albiile paraurilor "Neagra", "Izvorul", paraul"Tapucenilor, paraul lui "Gaina" si Chisirig". 

Numele "Chisirig" vine de la muntele cu acelasi nume, iar Neagra de la stanca Batca Neagra ‐ 

1458 m, si de la paraul si padurile "Negre" existente in zona. 

 Legat de toponimia satului Neagra, istoria vorbeste despre ierni grele si geroase care 

obligau calugarii pustnici si sihastri sa coboare din pesterile si loocasele lor la biserica din sat, 

iar multitudinea hainelor lor negre patau orizontul si zapada.  

Satul Hamzoaia 

 Vijeliosul pârâu Hamzoaia este cel care a botezat satul cu acelasi nume. In urma 

ploilor sau a topirii zapezii, de multe ori paraul iese din albie aducând din amonte pietre mari, 

radăcini și arbori. 

Relieful comunei 

 Tasca este o  asezare montana pitoreasca, dominate de paduri si paraie, o localitate 

tipica zonei de munte  a "Vaii Bicazului". Relieful comunei este exclusiv montan, 

desfasurandu-se pe versantii muntilor Ceahlau (la Nord) si Tarcau (la Sud). Altitudinea maxima 

se inregistreaza in Magura Tarcaului – 1493 m, situata in partea de Sud‐Est iar inaltimea minima 

in lunca Bicazului‐ 474 m, la iesirea acestui rau de pe teritoriul comunei, in partea de Est. 

Vetrele satelor sunt localizate la altitudini cuprinse intre 500 si 700 m.   

Reteaua hidrografica 

 Principalul rau care traverseaza comuna este Bicaz insa exista o multitudine de cursuri 

mici de apa cu caracter permanent care se scurg de pe versanti muntilor. Raul Bicaz isi trage 

izvoarele din muntii Hasmas Pasul Pangarati 1256 m si trece prin statiunea balneara Lacul 

Rosu. 

 Principalii afluenti ai raului Bicaz sunt paraiele: Chisirig, Neagra, Tasca, Hamzoaia 

(din Muntii Ceahlau), Ticos, Floarea si Secu (din Muntii Tarcau). Regimul scurgerii raurilor 

este carpatic oriental moldav, caracterizat prin debite mari primavara si vara, din cauza topirii 

zapezii si a precipitatiilor bogate cee ace cauzeaza inundatii afectand zonele adiacente albiilor 

majore ale paraielor.  Debitul mediu multianual al raului Bicaz la confluenta cu Bistrita este de 

4,28 m3/s.  

 

Clima 
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 Comuna Tasca se incadreaza sub aspect climatic in aria climatica montana a 

Carpatilor Orientali.  

 Inaltimea varfurilor montane variaza intre 1100 si 1500 m si plaseaza comuna in 

sectorul climatic al muntilor mijlocii. Media anuala a temperaturii la nivel inferior al vaii este 

in jur de 8°C, luna cea mai rece este ianuarie a carei medie este si mai coborata, sub‐4°C. In 

luna august se inregistreaza cea mai ridicata valoare termica, temperatura maxima absoluta, la 

statia Ceahlau Sat, s-a inregistrat in luna august 36,4°C, iar cea minima absoluta – 30,5°C, in 

luna ianuarie. La statia Ceahlau - Toaca, maxima absoluta era de 25°C in lunile iulie - august 

iar minima absoluta – 29,5° C in luna martie. Precipitatiile medii anuale prezinta valori in jur 

de 600 mm cu un maxim de 100 mm precipitatii lichide in luna iunie  si un  minim de 23 mm 

in luna decembrie. Referitor la precipitatiile solide stratul de zapada la nivelul culmilor de 1000‐

1500 m persista cca 6 luni.   

 La statia Ceahlau-Sat predomina vanturile de sud‐vest, care bat cu o frecventa in jur 

de 23%  din an si au o viteza medie in jur de 3m/s. La statia Ceahlau‐Toaca frecventa cea mai 

mare o au vanturile de vest, 43,6% din an. Recentele schimbari climatice, cu anotimpuri haotice 

si cu precipitatii fie prea exces, fie aproape lipsa nu afecteaza insa grav comuna pentru ca 

proximitatea si mica adancime a apelor freatice permit locuitorilor sa nu sufere de seceta in 

exces. Teritoriul comunei Tasca nu a fost afectat de fenomene meteorologice extreme cu 

exceptia unor furtuni de intensitate mai mare sau grindina. 

Solurile 

 Geologic, comuna se desfasoara in aria flisului Carpatilor Orientali, reprezentat de: 

flisul intern (alcatuit din doua subunitati structurale: Panza de Ceahlau si Panza de Teleajen) 

care cuprinde sisturi argiloase, gresii calcaroase, conglomerate poligene, calcare, cuartite, 

gresii, sisturi argiloase negre si cenusii‐verzui, gresii, gresii calcaroase, marne, argile rosii si 

verzi, si flisul extern (Panza de Audia si Panza de Tarcau) cuprinde sisturi argiloase negre, 

gresii calcaroase, gresii silicioase, gresii dure, etc.  

 Flisul intern este de varsta cretacica iar cel extern de varsta cretacic‐paleogena. La 

acestea se adauga formatiuni aluvionare de varsta cuaternara: pietrisuri, nisipuri, 

maluri, prezente in lunca si pe terasele raului Bicaz.    

 Cele mai raspandite soluri de pe teritoriul comunei apartin clasei cambisoluri - soluri 

brune eu‐mezobazice prezente sub vegetatia padurilor de foioase si a padurilor de amestec si 
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soluri brune‐acide prezente pe culmile interfluviale, in general sub padurile de molid. La acestea 

se adauga protosolurile aluviale si soluri aluviale prezente in luncile raurilor. Conditiile 

climatice din zona, cu influente premontane, au constituit un factor important in procesul de 

solidificare atat prin actiune directa cat si indirecta. Alunecari de teren sunt in zona Tasca, 

Hamzoaia si rareori pe Secu. 

Flora si fauna 

 Principala zona de vegetatie pe teritoriul comunei Tasca apartine etajului forestier. Pe 

suprafete mici la izvoarele paraurilor Neagra Mare si Neagra Mica, la poalele Muntelui Ceahlau 

pe stancile Ocolasului Mare si a Ocolasului Mic, intalnim licheni si muschi iar in zona subalpina 

de pe teritoriul comunei Tasca gasim vegetatie de arbusti, tufisuri, de jnepeni merisor si afin si 

bineinteles regina florilor alpine, floarea de colt pusa sub ocrotire din 1941. Cunoscute pentru 

turisti sunt insa "insulele" de larice, specia de arbore rar pentru flora tarii noastre (un conifer cu 

ace cazatoare) se gaseste in punctele Polita cu Crini si sub stancile Batca Neagra pe drumul 

forestier Neagra Mare si Neagra Mica. In padurile de rasinoase si foioase exista o bogata fauna 

reprezentat prin urs, cerb, ras, mistretul, capra neagra, vulpea, veverita. In apa raului Bicaz si a 

paraurilor Secu, Florea, Neagra si Chisirig traieste o bogata fauna: pastravul indigen si 

zglavoaca. Dintre pasari caracteristic zonei sunt cocosul de munte, corbul pasarea 

matusalemica, mierla, ciocanitoarea de munte, acqvila de munte, buha si maiestoasa pasare 

cilihoi zis si "vulturul mieilor". 

Turismul in comuna 

 Obiectivul turistic central pentru oricine viziteaza aceasta zona este Masivul Ceahlau.

 Zona turistica Bicaz, Tasca, Ceahlau, Cheile‐Bicazului, Lacul Rosu se incadreaza intr-

o arie mai larga de valorificare turistica. Dintre obiectivele de interes turistic deosebit mai 

amintim:   

• Monumentul eroilor din centrul comunei Tasca (1994);  

• Fabrica de ciment fondata 1975, dupa 1990 ultramodernizata; 

• Monumentul Binecredinciosului Voievod Stefan cel Mare si Sfant (2004) din 

satul Neagra;   

• Monumentul din Poiana Crucii (indicator in centru comunei Tasca); 

• Biserica "SF. Nicolae" din satul Neagra (1995) cu muzeul de obiecte bisericesti 

din biserica veche 1800.  Biserica "Sf. Spiridon" Tasca (1925) 

• Biserica ”Schimbarea la Fata”  Parohia Secu Tasca (2014) 
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 Viata locuitorilor comunei poate capata alte valente daca se pun in valoare obiectivele 

acestei zone. S-au creat conditii optime pentru dezvoltarea agroturismului local, comuna putand 

sa puna la dispozitie turistilor interesati 12 locuri in 12 pensiuni agroturistice, fapt care 

favorizeaza dezvoltarea zonei. In anul 2018, comuna s-a bucurat de prezenta a 594 de turisti 

veniti sa se bucure de natura si de bogatia istorica a zonei iar innoptarile au inregistrat un numar 

de 1033. 

Pentru a fi exploatat acest potential turistic necesita fonduri pentru amenajarea de 

pensiuni agroturistice si alte obiective turistice, fonduri care pot fi accesate prin Fondurile 

structurale – Fondul de Dezvoltare Regionala si Fondul European pentru Agricultura si 

Dezvoltare Rurala. Aceste scheme de finantare au componente care se adreseaza dezvoltarii 

turismului si agroturismului. 

Modernizarea infrastructurii este cea de care depinde dezvoltarea turismului. Pentru a 

iesi din izolare, comuna trebuie sa directioneze fonduri mai mari pentru infrastructura, insa 

pastrand starea de fapt are si avantajul unei poluari reduse si al conservarii mediului 

inconjurator. 

 

 

Fig. 16 - 17 Fabrica de ciment Tasca 
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Date demografice ale comunei 

 La 1 ianuarie 2019, populaţia rezidentă a României a fost de 19.414.458 locuitori, din 

care 9,9 milioane femei (51,1%). Valorile negative ale sporului natural, conjugate cu cele ale 

soldului migraţiei internaţionale, au făcut ca populaţia rezidentă a ţării să se diminueze, în 

perioada 1 iulie 2017 – 1 ianuarie 2019, cu 177,2 mii persoane.  

 Populatia rurala reprezinta doar 46% din totalul populatiei stabile a Romaniei. In 

ultimii 10 ani procesul de imbatranire a populatiei rurale a luat amploare, una dintre principalele 

cauzele ale acestui fenomen fiind migrarea tinerilor catre zonele urbane sau catre alte state 

membre UE, descurajati fiind de nivelul scazut al veniturilor din agricultura si lipsa activitatilor 

economice alternative.  

 Conform datelor statistice furnizate de catre Primaria Tasca, la 01 iulie 2018, 

populatia stabila a comunei era de 2596 persoane din care 1298 barbati si 1294 femei.  

Distributia pe sexe si categorii de varsta a populatiei comunei Tasca se prezinta astfel: 

Varsta 
Numar 

persoane 
Barbati Femei 

0 – 14 ani 370 206 164 

15 – 34 ani 539 287 252 

35 – 59 ani 948 486 462 

60 – 84 ani 709 327 382 

85 si peste 64 29 34 
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TOTAL 2596 1298 1294 

 

Situatia educatiei scolare a celor 2596 de persoane se prezinta astfel: 

• Fara scoala 39  

• Invatamant primar 330  

• Invatamant gimnazial 754  

• Invatamant Profesional /ucenici 349 

• Invatamant liceal 381  

• Postliceal si Maistri 72  

• Invatamant Superior 101 

 Concluziile studiului demografic pun in lumina faptul ca Tasca este o comuna 

imbatranita cu o populatie tanara redusa  semnificativ, fapt cauzat de fenomenul migratiilor 

masive insa datele de mai sus trebuie luate cu rezerva de rigoare deoarece in ultimii ani au avut 

loc mutatii semnificative prin plecarea unei parti din populatie la munca in strainatate. Datele 

arata ca 452 persoane sunt plecate in strainatate si zeci de familii care au lasat copiii in grija 

bunicilor ori persoanelor din afara familiei. Cum migratia nu s-a produs intotdeauna pe cai 

legale, datele corecte sunt greu de estimat pentru aceasta categorie de populatie. 

Piata muncii vazuta la nivelul comunei Tasca 

  Piața muncii, in cei 30 de ani de la Revoluția Română, a suferit numeroase provocări 

și schimbări, de la îmbătrânirea populației, migrație și până la crize economice sau de forta de 

munca calificata fapt pentru care Romania este inca departe de atingerea obiectivului EU 2020 

stabilit de Programul  National de reforma care mentioneaza o rata de ocupare a fortei de munca 

de 70% pana in 2020. Rata de ocupare a populatiei active din mediul rural era in anul 2019 de 

44,9% cifre care se explica prin fenomenul migrarii populatiei rurale tinere, alaturi de 

imbatranirea populatiei rurale, conduce la un declin al fortei de munca disponibile din spatiul 

rural.  

 Conform Anuarului Statistic al Judetului Neamt pe anul 2018, in comuna Tasca 

inregistra un numar de 447 de salariati, majoritatea activi in domenii ca zootehnia si industria. 
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Subliniem ponderea scazuta a populatie care este ocupata in alte meserii sau domenii decat cele 

mentionate si a caror obiect de activitate se inscribe in aria celor de nisa in comparative cu cei 

ocupati in agricultura. Comuna dispune de un potential de forta de munca nevalorificat si in 

acest sens trebuie facute demersuri pentru stimularea altor activitati economice in care sa se 

antreneze toata aceasta forta de munca locala, cresterea veniturilor in cadrul acestor activitati 

precum si scaderea taxelor si impozitelor platite catre primarie.    

 Cea mai mare parte din populatia apta de munca si neocupata, deci nesalarizata, isi 

castiga existenta din cresterea animalelor, silvicultura si agricultura – activitati de subzistenta, 

care de cele mai multe ori irosesc resurse umane valoroase tocmai pentru ca par domenii de 

activitate sigure si, oarecum, la indemana. Autoritatile locale au insarcinarea de a cauta 

investitori care sa-si localizeze afacerile pe raza comunei, in conditiile in care exista forta de 

munca aici, tocmai pentru a sparge monopolul detinut de agrigultura si pentru a valorifica cu 

adevarat resursa umana. 

Somajul 

 Conform datelor furnizate de Primaria Tasca, la finalul anului 2018 se inregistra un 

numar de 20 de someri din care 15 de femei si 5 de barbati.  Din totalul de 20 de someri, 16 

primesc indemnizatie de somaj (13 femei). 3 sunt neindemnizati iar din acestia 2 sunt femei.

 Masurile care se impun pentru ca in comuna toata populatia active sa fie si ocupata 

vizeaza in principal: 

• cresterea gradului de ocupare a fortei de munca in domenii non‐ agricole/zootehnice 

prin atragerea de investitori;  

• reconversia profesionala a unor categorii de someri prin efectuarea unor cursuri de re-

calificare;  

• servicii de consiliere si reorientare profesionala pentru persoanele cu varsta intre 18 si 

45 de ani;  

• cresterea mobilitatii, flexibilitatii si adaptabilitatii fortei de munca prin programe de 

formare profesionala continua. 

Aspecte legate de educatie  

 Capitalul educaţional este un factor important în promovarea dezvoltării economice si 

este parte integrantă a capitalului uman. Capitalul educational trebuie privit ca o investiţie în 
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cei care sunt apti si produc sau potențialul uman în care trebuie învestit pe viitor pentru ca o 

parte a problemelor economice sa ramana de domeniul trecutului. Calitatea resurselor umane 

se măsoară prin nivelul de pregătire educaţională/formare profesională, un argument în plus 

pentru susținerea educației care nu poate fi ignorat în elaborarea politicilor sectoriale sau 

regionale.  

 Educaţia este un factor important în promovarea dezvoltării economice, modernizarea 

economică presupune achiziţionarea de capital uman înalt calificat. Un nivel de educaţie scăzut, 

la nivelul comunităţii, înseamnă un număr mare de adulţi cu un nivel de instruire şi calificare 

scăzut.  

 Cum nivelul educaţional este corelat cu nivelul veniturilor, rezultă că în comunitatea 

respectivă o parte importantă a locuitorilor sunt săraci, cu atât mai mult cu cât în mediul rural 

nivelul de instruire este redus și asociat cu vârsta înaintată şi ocuparea în agricultură. 

Economiile moderne se bazează mai mult pe educaţie decât pe materii prime sau muncă fizică. 

Pentru a face faţă concurenţei reprezentate de noile economii emergente, Europa trebuie să 

creeze locuri de muncă de care are nevoie o societate dinamică, bazată pe cunoaştere.  

 Pentru aceasta este necesar să se investească atât în educaţie şi ştiinţă, precum şi în 

politicile privind ocuparea forţei de muncă, astfel încât să se ţină pasul cu schimbările 

tehnologice. Ţările din Uniunea Europeană cooperează strâns pentru a face faţă provocărilor, 

împărtăşind aceleaşi obiective şi politici. Referitor la infrastructura scolara exista 

discrepante evidente, calitatea educatiei este redusa pe de o parte din cauza slabei dotari, iar pe 

de alta parte din cauza nivelului de pregatire/experienta al profesorilor.  

 Infrastructura si facilitatile aferente educatiei si formarii profesionale constituie 

instrumente importante pentru conversia fortei de munca agricole in forta de munca non‐ 

agricola in vederea diversificarii economiei rurale. Unitatile de invatamant din spatiul rural, 

reprezentate de gradinite, unitati primare si gimnaziale sunt slab dotate in ceea ce priveste 

materialul tehnic si didactic. Scolile din spatiu rural sunt insuficient dotate din punctul de vedere 

al Tehnologiei IT. De asemenea o alta problema importanta o constituie dificultatea de a atrage 

personal calificat in zonele rurale. 

 Situatia critica actuala a invatamantului, in zonele rurale, se datoreaza unor factori 

interni si externi mediului rural cum ar fi: 

• mentalitatea oamenilor (folosirea copiilor la muncile agricole in detrimentul scolii);  
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• lipsa institutiilor de nivel liceal in zona rurala; 

• suplinirea 

lipsei de cadre didactice 

prin inlocuirea 

acestora cu 

profesori cu o 

slaba pregatire; 

• lipsa mijloacelor 

materiale ale 

familiilor care nu isi permit intretinerea in scoala a copiilor; 

• nealocarea de catre guvern a unor fonduri suficiente pentru educatie si a subventiilor 

pentru familiile din zonele rurale cu venituri mici;   

• starea infrastructurii educationale si lipsa dotarii corespunzatoare. 

• Infrastructura educationala in comuna Tasca 

• Scoala cu clasele I‐VIII ”Vasile Mitru” care are in subordine:  

• Gradinita cu program normal nr. 1 Tasca 

• After school: extrem de util copiilor dar si parintilor care au un program mai 

incarcat. Centrul a fost construit cu fonduri europene nerambursabile prin 

PNDR, Axa 3, M 322 in cadrul proiectului integrat ”1. Modernizare drumuri 

comunale in comuna Tasca, jud. Neamt; 2. Modernizare si utilare camin 

cultural si biblioteca, sat Tasca, comuna Tasca, jud. Neamt; 3. Centru de 

asistenta sociala pentru copii dupa programul scolar, comuna Tasca, jud. 

Neamt.” Obiectivul: Centru de asistenta sociala pentru copii dupa programul 

scolar, a avut o valoare de 300.691, 46 lei.  
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Fig. 18 Centrul cultural al comunei Tasca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19 After school 

Dotari:    

- 8 sali de clasa;  

- 2 cabinete care functioneaza si ca sali de clasa ( laboratoare de biologie, fizica‐chimie );    

- 1 cabinet informatica cu 35 calculatoare in retea, in sistem AEL;  

- Biblioteca cu un nr. de 3810 volume;  

- Teren de sport; 

 - Mobilier scolar nou;   

- Dotari IT scoli: 6 calculatoare ( din care 2 pentru administratie),    1 laptop, 4 imprimante, 1 

videoproiector, 2 copiatoare, camera foto si video digitala, statie de amplificare, tabla 
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interactiva;  

- Dotari IT after school: 5 calculatoare, 3 imprimante, 1 fax, 1 videoproiector 

- Utilitati si alte dotari: incalzire centrala, apa curenta, grup sanitar interior, racordare la internet, 

sistem de supraveghere video 

 Salile in care isi desfasoara activitatea elevii sunt dotate fiecare cu cate un calculator 

cu acces la internet in sistem wireless.    

 

 Gradinita Tasca beneficiaza de aceleasi conditii ca si scoala din centrul comunei.  

 Dupa cum rezulta din cele prezentate mai sus, infrastructura de educatie din comuna 

Tasca este in stare foarte buna, unitatile de invatamant sunt reabilitate si dotate, inclusiv cu 

dotari IT moderne.  

 Transportul elevilor se face cu 1 microbuz scolar. 

 Conform analizei efectuate in teren si a datelor furnizate de Primaria Tasca si Scoala 

Tasca, in prezent sunt cuprinsi in invatamant un numar de 150 de copii care invata intr-un numar 

de 12 sali de clasa si au la dispozitie 35 de unitati de calculatoare. 

 

Mediul cultural al comunei Tasca 

 Mediului cultural al Romaniei a suferit o umbrire in ultimii ani pe fondul reducerii 

sprijinului financiar acordat domeniului, atat din partea bugetului public, cat si din partea 

finantatorilor privati. La nivel rural, situatia s-a oglindit intocmai. Caminele culturale, vazute 

ca spatii de manifestare culturala si promovarea valorilor locale, desi beneficiaza de un sediu 
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propriu, fie nu sunt dotate corespunzator, fie si-au incetat activitatea si servesc drept sali de 

evenimente, fie se afla intr-o stare avansata de degradare. 

 Bibliotecile din zonele rurale se afla in situatii similare. În ultimii ani din 3300 de 

biblioteci rurale acum au rămas 3000. 

In domeniul culturii, infrastructura comunei Tasca consta in:  

• Centrul Cultural Tasca 

• 1 Biblioteca comunala cu un numar de 12000 de volume 

• 3 Biserici ortodoxe: ”Sf. Spiridon” in sat Tasca, ”Sf. Nicolae” in sat Neagra 

si  ”Schimbarea la fata” in sat Secu; 

• Monumentul eroilor din centrul comunei Tasca (1994); 

• Monumentul Binecredinciosului Voievod Stefan cel Mare si Sfant din satul Neagra 

(2004) 

• Monumentul din Poiana Crucii (indicator in centru comunei Tasca); 

  Centrul Cultural dispune de o sala de spectacol cu 150 de locuri si o biblioteca 

moderna cu biblionet si un fond de carte de 12 000 volume.    

 Lucrarile au fost realizate cu fonduri externe nerambursabile prin PNDR, Axa 3, M 

322  incadrul proiectului integrat ”1. Modernizare drumuri comunale in comuna Tasca, jud. 

Neamt; 2. Modernizare si utilare camin cultural si biblioteca, sat Tasca, comuna Tasca, jud. 

Neamt; 3. Centru de asistenta sociala pentru copii dupa programul scolar, comuna Tasca, jud. 

Neamt.”   Obiectivul: Modernizare si utilare camin cultural si biblioteca, sat Tasca, comuna 

Tasca, jud. Neamt s-a ridicat la valoarea de 2 029 503,84 lei. 

In comuna Tasca, predomina cultul ortodox, reprezentat de 3 biserici.   

 Biserica cu hramul ”Sf. Spiridon” din sat Tasca –Este localizata la aproximativ 1,5 

km de drumul comunal Tasca‐Hamzoai. Prima biserica din Tasca a fost construita din lemn in 

anul 1864 insa a ars pana la temelii in anul 1912. Biserica noua a fost construita din piatra si 

caramida in forma in care este astazi, in perioada 1914‐1925, fiind sfintita pe 14 iunie 1925 de 

P.S. Grigorie Leu Botosaneanul, vicarul Mitropoliei din Iasi. In anul 1985 biserica a fost 

renovata si pictata in tehnica ”Al Fresco” de pictorii Chioaru Mihai si Huminiuc Dinu. In anul 

2012 biserica a fost acoperita cu tabla de cupru. Ctitorii bisericii au fost: preotul Ioan Corijescu 

– 1877, preot Octav Corijescu si pre Alexandru Corijescu in timpul lor pictandu-se biserica in 
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tehnica ”ulei”, stilul real care  a rezistat pana in anul 1980;  

 Biserica cu hramul ”Sf. Nicolae” din sat Neagra este asezata in vatra satului Neagra 

la confluenta paraului Neagra cu raul la 5 km din centrul comunei Tasca spre Lacul Rosu. In 

curtea bisericii in partea de est s-a construit un oficiu parohial cu 7 camere pentru cazare, sala 

de mese, cabinet medical, sala de consiliu, grupuri sanitare, bucatarie, cancelarie si arhiva 

parohiei, racordat la reteaua de gaze naturale. Intrarea in curtea bisericii este strajuita de 

clopotnita din piatra si lemn acoperita cu tabla din cupru. Lucrarile de constructie la biserica 

"Sf. Nicolae" s-au inceput in anul 1995 cu binecuvantarea I.P.S. Dr. Daniel Mitropolit al 

Moldovei si Bucovinei, a P.C.P.Protopop Dumitru Ailincai Protopopiatul Piatra Neamt si cu 

sprijinul Consiliului Local al Primariei Tasca. Biserica este construita din caramida pe temelie 

de piatra cu trei turle, una pe naos si doua pe pridvor, acoperita cu tabla zincata, dupa Stilul 

bisericilor Stefaniene. Exteriorul este tencuit cu piatra, praf de piatra in terasit. Biserica este 

pardosita cu gresie si dotata cu incalzire centrala proprie pe gaze naturale. Pictura s-a facut de 

pictorul bisericesc Armand Kuchta din Iasi intre anii 1998‐2000 in tehnica "Al Fresco". 

Mobilierul sculptat in stejar de Atomei Gheorghe si Nicolae Florian din Vanatori Neamt. In 

anul 2012 biserica a fost acoperita cu tabla de cupru. 

Biserica ”Schimbarea la Fata” din sat Secu  

 In data de 19 mai 2003 a fost ales locul pentru construirea noii biserici, in prezenta 

Prea Sfintitului Episcop Vicar Calinic Botosaneanul si a Prea Cucernicului Parinte Ailincai 

Dumitru, protoiereu al Protopopiatului Piatra Neamt, al autoritatilor locale si a unui numar mare 

de enoriasi. Dupa sfintirea locului din 24 iunie 2003, a fost inceputa constructia bisericii, 

amenajandu-se de la inceput si un cimitir al satului. Lucrarile demisolului au fost incepute in 

aprilie 2005, prima Sfanta Liturghie fiind savarsita cu ocazia hramului, in 2006. Lucrarile s-au 

facut sub conducerea preotului paroh Caia Danut Gheorghita. Demisolul a fost sfintit pe 6 

august 2009, de catre Sfintitul Episcop Vicar Calinic Botosaneanul.     

 In cee ace priveste arta, traditiile si mestesugurile populare, subliniem ca pe teritoriul 

comunei s-au pastrat si se practica urmatoarele activitati de cultura populara:  

• datinile si obiceiurile stramosesti cu ocazia marilor sarbatori de peste an; 

• prelucrarea lemnului – tamplarie 

• arta populara si activitati culturale: Cenaclu si Scoala de dans si canto de la Centrul 
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Cultural Tasca 

 Pe data de 15 august in Comuna Tasca e zi de mare sarbatoare, toti locuitorii si cei din 

imprejurimi sunt asteptai la ziua comunei care se  sarbatoreste in doua secvente: una pe 6 

august, de Schimbarea la Fata, cand este zi de post si rugaciune, de multumire si prima 

duminica de dupa Sfanta Maria, care este patroana comunei. 

 Sarbatoarea comunei este un bun prilej de bilant dar si de intalnire degajata, intre 

oficialitatiel locale si cetatenii comunei, unde oamenii pot sa interactioneze nemijlocit, mult 

mai deschis. 

 

 

Fig. 20 Caminul Cultural Tasca 
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Fig. 21 Interiorul Camnului Cultural 

Sistemul de gospodarire al comunei Tasca 

 Comuna Tasca inregistra in anul 2018 un numar de 1101 gospodarii proprietate private 

totalizand 46.874 m patrati de locuinte. In anul 2018, au fost terminate de construit un numar 

de 6 locuinte noi, din fonduri proprii ale proprietarilor lor, au fost eliberate autorizatii de 

construire pentru 7 cladiri rezidentiale (826 m patrati) si pentru alte 2 tipuri de cladiri cu o 

suprafata insumand 330 metri². 

 80% din locuintele populatiei sunt construite din lemn, 15% din caramida, iar restul de 

5% sunt din beton. Starea fizica a constructiilor: 70 % buna, 27% medie, 3% rea. 

        Mentionam ca, in prezent exista un numar de 42 de persoane care locuiesc in locuinte 

insalubre. 

        Exista Studiu de Fezabilitate pentru construirea unui bloc ANL pe raza comunei Tasca. 

Fondul construit nu este la parametrii doriti datorita materialelor de constructii utilizate, prin 

urmare Solutia ar fi elaborarea un plan de inlocuire a vechilor cladiri din chirpici cu unele noi, 

prin utilizarea de materiale de constructii noi, folosindu‐se si resursele puse la dispozitie de stat. 

       Comuna Tasca prin factorii decidenti locali, au luat masuri de reabilitare termica a 

cladirilor, pana in prezent fiind imbunatatite urmatoarele cladiri: 

• Scoala din centrul comunei; 

• Centrul cultural; 

• Centrul after school; 

• Gradinita Neagra; 
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• Peste 15 apartamente (din fonduri proprii); 

De asemenea, trebuie mentionat ca, la nivelul comunei, numarul locuintelor izolate termic 

este in crestere. 

Comuna dispune de telefonie fixa prin ROMTELECOM si RCS/RDS care asigura legatura 

cu satele comunei, telefonie mobila prin retelele ORANGE, VODAFONE si COSMOTE, acces 

la internet pe intreaga comuna si retea de cablu TV prin ROMTELECOM si RCS/RDS. 

Referitor la telefonia fixa, se estimeaza existenta unui numar de 200 de posturi telefonice la 

populatie. 

In localitatea Tasca functioneaza si un oficiu postal. 

Din totalul gospodariilor de pe raza comunei, 25% sunt racordate la internet, majoritatea 

din satul Tasca. Astfel, cat priveste dotarea IT populatia comunei beneficiaza de cca. 150 de 

calculatoare, iar institutiile/unitatile publice dispun de aprox. 30 de calculatoare. 

Alte dotari: la populatie exista un numar de 450 autoturisme proprietate personala + 35 

mopede. 

Contextul socio – economic  

Avand un relief cu precadere muntos, Comuna Tasca este o unitate administrativ teritoriala 

tipica pentru activitati de montane baza precum: zootehnia, silvicultura, industria si comertul. 

Desi exista potential turistic deosebit, aceasta ramura nu este suficient valorificata pe raza 

comunei, nu intr-atat incat sa incrie comuna pe harta destinatiilor agroturistice din zona. 

Ca si activitatea industriala de baza la nivelul comunei, prelucrarea lemnului este principala 

sursa de venit pentru 8 societati comerciale locale. 

De asemenea, industria cimentului reprezinta o ramura de activitate de importanta 

majora, pe raza comunei, functioneaza una din cele mai importante fabrici de ciment din tara: 

CARPATCEMENT HOLDING SA. 

Asa cum am mentionat, fiind zona de munte agricultura zonei este una de subzistenta, 

aducand populatiei venituri reduse si modeste. 

Economia locala poate fi diversificata prin atragerea de investitori in zona, in alte 

activitati economice, cum ar fi localizarea unor fabrici din alte regiuni. Nu trebuie insa neglijate 
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initiativele economice individuale la nivel de comuna, chiar daca sunt afaceri care nu necesita 

investitii importante, deoarece locuitorii nu dispun de aceste sume. 

Amenintate de lipsa unor locuri de munca bine platite in conditiile unei economii de 

piata instabile si a unei legislatii in continua schimbare, tot mai multe familii au decis pentru 

lucrul in afara tarii, atractia Vestului simtindu-se acut la nivel de comuna. 

Migratia catre zone ale Europei mult mai dezvoltate unde se primesc remuneratii 

consistente are doua aspecte care se rasfrang asupra comunei: 

• unul pozitiv legat de aducerea de venituri in comuna, fapt care impulsioneaza si alte 

domenii, cum ar fi constructiile; 

• unul negativ legat de situatia demografica, de pericolul imbatranirii populatiei si de 

absenta fortei de munca calificate. 

Cum de cele mai multe ori formele de munca in strainatate nu sunt intocmite legal, ne 

este dificil sa apreciem la acest moment care sunt efectivele din populatie care au migrat. 

Agricultura in Comuna Tasca 

           Din suprafata totala a Comunei Tasca, insumand 9563 ha, 2704 ha erau inregistrate la 

nivelul anului 2014, an la care se blocheaza seriile de date ale Anuarului Statistic, ca si teren 

agricol din care: 

• suprafata arabila: 117 ha 

• pasuni: 1190 ha 

• fanete: 1396 ha 

• vii: -  

• livezi: 1ha 

• paduri: 6342 ha 

• alte suprafete: 517 ha 

        Pe terenurile arabile ale comunei se cultiva cu precadere: sfecla furajera, lucerna, cartofi 

si porumb. 

 Ar mai fi de mentionat ca terenurile agricole sunt utilizate in proportie de 100 %, 

din total doar  60%  sunt prelucrate mecanizat. Combaterea daunatorilor se face in proportie de 

60%, semintele si materialul saditor nu sunt de buna calitate. Pentru cresterea productivitatii se 

utilizeaza in ingrasamintele naturale (gunoi de grajd). 
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Cresterea animalelor 

Cresterea animalelor este o indeletnicire straveche in comuna Tasca deoarece relieful 

este favorabil dezvoltarii plantelor ierboase ceea ce formeaza suprafete vaste de pasuni si fanete 

propice pentru infiintarea de ferme de crestere a ovinelor si bovinelor. De asemenea, exista 

premizele fizice pentru crearea de fabrici de nutreturi combinate necesare pentru dezvoltarea 

zootehniei. 
Suprafetele mari de pasuni si fanete genereaza o puternica dezvoltare a sectorului 

zootehnic, la dezvotarea caruia au contribuit si subventiile date pe cap de animal. 

Efectivele de animale la nivelul comunei sunt: 

• cai: 182 

• bovine: 831 

• ovine: 2712 

• caprine: 209 

Laptele de la cele zece Asociatii ale Crescatorilor de animale se recolteaza la nivel de 

comuna in Centrul de colectare al laptelui. Comuna se poate lauda si cu un efectiv de 200 de 

stupi care apartin a 4 apicultori inscrisi la Asociatia Crescatorilor de Albine din Piatra Neamt. 

Exista un potential de prelucrare primara si avansata a produselor animale, care nu a fost 

inca fructificat pe deplin si care reprezinta o oportunitate de dezvoltare a comunei: prelucrarea 

laptelui, a carnii, etc. Fructificarea acestui potential depinde in prima faza de comasarea 

terenurilor agricole, proprietatile mici nefiind rentabile dar pentru a se ajunge la acest rezultat 

este necesara rezolvarea problemei proprietatii terenurilor. 

Zona muntoasa a comunei este propice cresterii pomilor fructiferi, in prezent pe raza 

comunei existand doar un (1) ha de livada. Infiintarea unor astfel de culturi necesita insa 

investitii masive care se amortizeaza in timp mai indelungat iar locuitorii comunei nu se 

incumata la astfel de investitii. Aici poate interveni primaria comunei prin acordarea de sprijin 

intreprinzatorilor privati pentru diversificarea gamei de produse prin introducerea unor 

activitati noi (cultura ciupercilor, sere, cresterea prepelitelor, constructii, confectii metalice, 

mestesuguri traditionale, agroturism, etc.). Sprijinul autoritatilor locale catre potentialii 

intreprinzatori consta in acordarea de consultanta pentru intocmirea cererilor de finantare in 

domeniul dezvoltarii agricole. 

Programele de finantare in domeniul agriculturii sunt si bune oportunitati de demararea 

a unor afaceri locale  insa din lipsa de personal calificat in intocmirea de proiecte au fost prea 

putin folosite. Aceste tipuri de afaceri nu implica investitii foarte mari. 
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Silvicultura 

Din suprafata totala a comunei de 9563,00 hectare, 66,4 % adica 6342 de hectare este 

ocupata de padure care apartine ROMSILVA. 

Pentru a dezvolta exploatarile silvice este nevoie insa de investitii insemnate care se 

amortizeaza in timp indelungat si drumuri forestiere de acces pentru care actorii economici 

comunei inca nu sunt pregatiti sa investeasca ori majoritatea proprietarilor de paduri private 

sunt relativ noi in domeniul silviculturii si administrarii padurilor si necesita instruire si sprijin 

consultativ, in scopul administrarii durabile a propriilor paduri. 

Periodic se fac lucrari de impadurire. 

Industria 

Fiind zona montana si avand o vasta padure in apropiere, este lesne de inteles ca 

activitatea industriala, pe raza comunei, este reprezentata in mare parte de prelucrarea lemnului. 

Exista 8 societati comerciale in domeniul prelucrarii lemnului. 

Pe raza comunei functioneaza inca din 1975 una dintre cele mai cunoscute fabrici de ciment. 

CARPATCEMENT HOLDING S.A, achizitionata in anul 1998 de concernul ”Heidelberger 

Cement” fiind prima achizitie in Romania, a grupului german, s-a modernizat si si-a extins 

capacitatea de productie in 2009 asfel incat genereaza astazi o capacitate de productie de 2,3 

mil. tone de ciment pe an. Fabrica a modernizat si utilajele de desprafuire, folosite in procesele 

de productie, transport si depozitare, ccea ce a condus la reducerea cantitatii de praf eliberata 

in atmosfera si emisiile de gaze de ardere. In prezent acestea se situeaza sub limitele legale. 

Alte activitati industriale:  

• productia de var,  

• lucrari de constructii,  

• 1 Moara de porumb. 

Comuna avand un fond bun de animale, una din industriile cu potential de dezvoltare si de 

valorificare a resurselor locale, este si industria alimentara (prelucrare carne, lapte, etc.). 

Pentru firmele private care isi desfasoara activitatea pe raza comunei, autoritatile pot sprijini 

dezvoltarea afacerilor lor prin identificarea potentialilor investitori si atragerea acestora prin 

acordarea unor facilitati, cum ar fi teren, scutiri si reduceri de taxe. 
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Dezvoltarea industriala a comunei depinde de resursele existente dar si de atragearea 

investitorilor, iar autoritatile locale se pot implica cresterea sanatoasa si stimularea afacerilor, 

dezvoltarea spiritului antreprenorial si oferirea de informatii in domeniul afacerilor si al 

finantarilor prin contactarea unor firme de consultanta care ar putea sa puna oportunitatile in 

practica si sa le transforme in success. 

Domeniul serviciilor 

 Dupa anul 1990,  pe raza comunei au inceput sa se dezvolte imediat serviciile, astazi 

fiind legate mai ales de comertul cu amanuntul al produselor alimentare. Aceste puncte de 

desfacere a produselor alimentare, fie ca iau forma bacaniilor, a chioscurilor, mini-market-uri, 

etc) au o infrastructura instabila sau in curs de dezvoltare, ele fiind practic amenajate in 

gospodariile populatiei sau in spatii inchiriate. Toate aceste puncte de vanzare vor fi nevoite sa 

se alinieze la standardele europene din domeniul alimentar, fapt ce implica investitii importante, 

lucru care va conduce la disparitia unora. 

Principalele servicii de care dispune comuna: 

• Posta; 

• Cablu TV+NET; 

• Telefonie fixa si mobila; 

• Servicii medicale (1 dispensar uman cu 2 cabinete, cabinet stomatologic, 1 farmacie 

umana); 

• Service si spalatorie auto; 

• Frizerie; 

• Unitati comerciale – 8 minimarket‐uri; 

• 1 Centru de colectare lapte; 

• Unitati in domeniul constructiilor; 

• Unitati de transport; 

• Unitati de primire turistica – Pensiunea Alexandra; 

• Serviciu gestionare deseuri, externalizat; 

• Serviciu de producere, transport si furnizare energie termica; 

• Serviciu de gospodarire comunala si alimentare cu apa. 

 

Infrastructura 
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Calitatea si dezvoltarea drumurilor comunale publice catre localitate poate reprezenta 

cheia dezvoltarii durabile a acesteia insa acestea prezinta mari decalaje fata de standardele UE. 

Principala cauza a intarzierilor in dezvoltare economica, umana si sociala o reprezinta starea 

improprie a drumurilor.  

Pe langa calitatea drumurilor publice, un rol la fel de important in localitatile rurale il 

au alimentarea cu apa potabila si canalizarea apelor uzate. Aceste retele sunt esentiale din 

punctul de vedere al urmatorilor indicatori: confortul locuitorilor, igiena si sanatatea acestora, 

atractivitatea comunei pentru investitorii privati, valorificarea potentialului turistic si protectia 

mediului. 

Nivelul de dezvoltare al infrastructurii comunei Tasca, la inceputul anului 2019, se 

prezinta astfel: 

• Retea interna drumuri: 80% drumuri comunale asfaltate (inclusiv strazi); 

• retea de alimentare cu apa potabila: 22 km; 

• retea de canalizare: 3 km; 

• retea de alimentare cu gaz metan: 16 km; 

• Centrala termica pe rumegus care incalzeste 124 apartamente si toate institutiile din 

comuna; 

• Retele de telefonie mobila: ORANGE, VODAFONE, COSMOTE; 

• Retele de fibra optica si internet; 

• Parc de agrement: 1 ha. 

Autoritatile locale au in stadiu de proiecte si Studii de Fezabilitate urmatoarele investitii: 

• Retea de canalizare in toata comuna (investitie cu fonduri europene 2014‐
2020) 

• Au fost accesate toate tipurile de fonduri europene destinate devoltarii satelor 

(inclusiv fonduri PHARE si PHARE CES) 
 

Infrastructura de drumuri si transport 

Infrastructura de transport a comunei Tasca insumeaza 11 km drumuri comunale, 4,2 

km strazi adiacente si 9 km cai ferate uzinale. 
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Comuna Tasca este traversata de drumul national secundar DN 12 C care masoara 9 km 

si care traverseaza Carpatii Orientali de la Gheorgheni la Bicaz, trecand prin zona turistica 

Cheile Bicazului. 

Teritoriul comunei este in legatura directa cu municipiul resedinta de judet si cu celelalte 

comune cu care se invecineaza prin intermediul retelei de cai rutiere ce strabate comuna: 

Drumuri comunale: 

• DC Tasca ‐Secu ‐ Hamzoaia: 3 km 

• DC Tasca vale – Hamzoaia: 4,5 km 

• DC Ticos Floarea – Neagra: 3,5 km  

 

Strazi adiacente – 4,2 km 

Investitii realizate in domeniul infrastructurii rutiere 

• Au fost modernizati 6,2 km drumuri comunale prin proiectul integrat: ”1. Modernizare 

drumuri comunale in comuna Tasca, jud. Neamt; 2. Modernizare si utilare camin 

cultural si biblioteca, sat Tasca, comuna Tasca, jud. Neamt; 3. Centru de asistenta 

sociala pentru copii dupa programul scolar, comuna Tasca, jud. Neamt.” finantat cu 

fonduri europene nerambursabile prin PNDR, APDRP‐ Axa 3, Masura 322. 

• Au fost asfaltati 10,8 km drumuri comunale: 

o 5 km in sat Tasca; 

o 3 km in sat Hamzoaia; 

o 2 km in sat Neagra; 

o 800 m in sat Ticos Floarea. 

• Au fost pietruite si balastate 3,3 km de drumuri:  

o 300 m in sat Hamzoaia; 

o 1,5 km in sat Neagra 

o 1,5 km in sat Ticos Floarea. 

• 1,5 km trotuare amenajate. 

• Constructie pod peste raul Ticos in sat Ticos Floarea; 

• Amenajare prag decolmatare pentru aparare la pod Paleu; 

• Regularizarea a peste 20 de torenti montani care produc pagube in perioada inundatiilor 

in diferite zone ale comunei. 
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Lungimea strazilor modernizate prin asfaltare in comuna insumeaza 19,8 km iar a celor 

pietruite numara 3,3 km. 

Populatia are la dispozitie pentru tranzitul in interiorul si in afara comunei, autobuze si 

microbuze ale firmelor de transport rutier locale (exista 3 firme de transport pe raza comunei), 

si ale firmelor din orasul Bicaz si din Piatra Neamt. 

La nivelul comunei sunt amenajate 8 statii de transport in comun pentru calatori si 7 

parcari. 

Exista 1 microbuz scolar utilizat pentru transportul elevilor si a cadrelor didactice. 

Infrastructura de utilitati 

Energie electrica 

Iluminatul public stradal acopera comuna 100%, la nivelul comunei Tasca existand 25 

km retea electrica. 

Distributia energiei electrice se realizeaza printr‐un sistem de retele electrice de inalta 

si medie tensiune iar alimentarea cu energie electrica se face prin reteaua de transformatoare de 

joasa tensiune de 380‐220 KV, retea foarte veche care cauzeaza frecvent intreruperi in 

furnizarea curentului electric. Exista 12 posturi TRAFO. 

Pentru a recuperea acestor neajunsuri create de reteaua de transformatoare vechi, 

autoritatile locale au intocmit un Studiu de Fezabilitate pentru construirea unei centrale 

fotovoltaice.  

 

Alimentare cu apa 

Reteaua de alimentare cu apa a comunei masoara 22 km ceea ce inseamna ca 460 de 

gospodarii sunt racordate la reteaua de alimentare cu apa potabila. Localnicii mai folosesc si 

apa din fantani sau captari de izvoare insa aceste lucrari sunt insuficiente si nu prezinta siguranta 

sanitara tocmai pentru ca panza freatica este la mica adancime si poate fi expusa poluarii cu 

dejectii animale in absenta canalizarii.  

Reteaua de canalizare 
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Doar 3 km de retea (132 de gospodarii) sunt prea putini pentru a putea evacua apele 

uzate de la populatie.  Evacuarea se realizeaza prin latrine in sistem uscat sau fose septice, in 

subteran ceea ce genereaza poluarea solului si a panzei freatice cu nitrati si nitriti, in general 

din cauza fertilizarii intensive a culturilor agricole si depozitarii necorespunzatoare a 

ingrasamintelor chimice dar si depozitelor neamenajate de gunoi de grajd si anexelor 

gospodaresti neamenajate corespunzator. 

Gaz metan 

Pentru incalzirea comunitatii se utilizeaza gazul metan, combustibilul solid (lemn), sobe 

clasice, ocazional centrale pe lemn si Centrala Termica pe rumegus. 

Pe teritoriul comunei Tasca exista 16 km retea de gaz metan la care sunt racordate 

institutiile publice (scolile, dispensarele medicale, etc) si 162 de gospodarii. Lucrarile de 

racordare necesita costuri pentru ca distanta pentru aductiune este foarte mare si pretul 

combustibililor epuizabili, cum e gazul metan este destul de ridicat. 

Centrala Termica Ecologica Tasca functioneaza pe baza de deseuri din lemn. Centrala 

termica cu ajutorul careia se consuma unul dintre deseurile cele mai poluante de pe Valea 

Muntelui, rumegusul, a fost construita la Tasca cu o finantare din partea guvernului danez. In 

prezent sunt 120 de familii racordate la centrala ecologica. 

Pentru prepararea alimentelor locuitorii inca folosesc combustibili solizi (lemne) si 

butelii cu butan.  

 

Colectarea deseurilor 

Serviciul de colectare deseuri este externalizat catre SC AVE –HURON SRL cu punct 

de lucru in Tasca. In urma unui program PHARE CES, s-au pus la dispozitia populatiei 100 de 

pubele cu capacitatea de 110 l si 300 de pubele cu capacitatea de 120 l, o statie de sortare 

selectiva la care deservesc 15 persoane care primesc ajutor social si 3 masini de colectare 

deseuri. 

Centrala Termica ecologica Tasca, functionand pe baza de deseuri din lemn, rezolva 

problema depozitarii necontrolate a rumegusului ajutand la eliminarea impactului asupra 

mediului, generat de depozitarea necontrolata a rumegusului. Consumul de deseuri este de 

aproximativ 3000 de tone/an. 



2021-2027 Strategie de Dezvoltare Locala a Serviciilor Sociale 

 

127 | P a g i n a  

 

Proiectul judetean de management al deseurilor ”Sistem de Management Integrat al 

Deseurilor in Judetul Neamt”‐ SMID cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

prin POS Mediu in care este implicata si comuna Tasca, implica construirea a 3 noi statii de 

transfer, dintre care una in comuna. Se urmareste astfel eficientizarea transportului deseurilor 

la depozitul ce va fi construit in comuna Girov si impartirea judetului in 4 zone pentru 

optimizarea transportului deseurilor, Zona 4 fiind zona comunei Tasca ca statie de transfer. 

Acest proiect va asigura un grad de acoperire cu servicii de salubrizare, de 100%, in zonele 

rurale si va contribui la imbunatatirea vietii comunitatilor rurale, inclusiv a comunitatii Tasca, 

prin diminuarea cantitatii de deseuri, ameliorarea calitatii mediului inconjurator si a sanatatii 

populatiei. 
 

Managementul si amenajarea teritoriului 

Amenajarea teritoriului reprezinta expresia spatiala a politicilor economice, sociale, 

culturale si ecologice ale societatii. 

Amenajarea teritoriului are ca scop principal crearea unui nucleu comun care sa 

armonizeze politicile economice, sociale, ecologice si culturale, stabilite la nivel national si 

local, in vederea asigurarii unei dezvoltari echilibrate a diferitelor zone ale tarii, rezultatul final 

fiind cresterea coeziunii si eficientei relatiilor economice si sociale dintre acestea. 

 

SERVICIILE SOCIALE 

 

Starea socială a comunei se referă la asigurarea venitului minim garantat şi la priorităţile 

ce au stat la baza asigurării sub diferite forme a unor condiţii de trai şi de existenţă normală 

pentru persoanele care se află în dificultate , temporar sau pe o perioadă mai lungă de timp. 

Serviciul public de Asistenţă Socială realizează măsurile de asistenţă socială în domeniul 

protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Metodologia folosită în cadrul procesului de asistare socială este în conformitate cu legislaţia 

în vigoare, efectuându-se anchete sociale, evaluări, monitorizări, situaţii statistice, planuri de 

servicii şi/sau de protecţie pentru copiii pentru care se instituie o măsură de protecţie. 

 Selectarea beneficiarilor de asistenţă socială se realizeaza cu participarea altor instituţii 

implicate în activitatea de asistenţă socială precum: medicul de familie, şcoala precum şi poliţia 

comunei Tașca şi alte autorităţi. Referitor la ajutoarele sociale acordate în baza Legii nr 416/ 
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2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, au fost 

efectuate planificări lunare pentru efectuarea zilelor de muncă conform unei programări.  

La Servicul public de Asistenţă Socială în anul 2017 s-au întocmit, depus şi urmărit a 

următoarele acte:  

• Număr de familii beneficiare de ajutor social – 24 de dosare cu 42 de beneficiari  

• Număr de dosare alocţie de stat - 19  

• Număr de dosare alocaţie pentru susţinerea familiei - 39  

• Număr de dosare ajutor de încălzire – 116  

Anchete sociale întocmite 176 din care:  

• Legea 448/2006 - 50  

• Legea 416/2001 - 48  

• Legea 277 – 78  

• Număr ajutoare acordate familiilor defaforizate, conform H.C.L.– 13  

S-au întocmit 39 de dosare pentru alocaţii complementare şi susţinere a familiei, 19 

dosare alocaţii de stat pentru copii nou născuţi, 5 anchete sociale divorţuri cu copii. În atenţia 

compartimentului social sunt monitorizate 15 familii, cu posibilităţi materiale reduse, care sunt 

vizitate periodic şi sunt consiliate pe linia asigurării condiţiilor primare de viaţa a copiilor, de 

igienă a locuinţelor. 

 

Cadru legislativ si institutional 

 

Prezenta Strategie este elaborată cu respectarea legislaţiei 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);  

• REGULAMENTUL (UE) NR. 1304/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI 

AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului,  

• REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI 

AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 
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european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 

precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și 

afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, 

• REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI 

AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și 

dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și 

locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,  

• REGULAMENTUL (UE) NR. 1300/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI 

AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1084/2006,  

• Recomandarea Consiliului Europei nr. 4/1985 cu privire la violența în familie;  

• Recomandarea Consiliului Europei nr. 11/1985 privind protecția victimei;  

• Recomandarea Consiliului Europei nr. 21/1987 privind asistența victimelor și 

prevenirea victimizării lor;  

• Recomandarea Consiliului Europei nr. 2/1990 pentru adoptarea unor măsuri sociale 

privind violența în familie;  

• Recomandarea Consiliului Europei nr. 11/1991 privind exploatarea sexuală, 

pornografia, prostituția și traficul cu copii si tineri;  

• Declarația Națiunilor Unite cu privire la eliminarea violenței împotriva femeilor, 

adoptată în anul 1993, în definiția violenței în familie fiind inclusă si violența psihologică; 

• Declarația celei de-a patra conferințe asupra problemelor femeii (Beijing 1995) 

consideră violența împotriva femeilor ca fiind unul dintre cele 12 obstacole împotiva respectării 

drepturilor femeii;  

• Recomandarea Consiliului Europei nr. 5/2002 privind protecția femeilor împotriva 

violenței;  

• Carta socială europeană revizuită, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată prin 

Legea nr. 74/1999;  

• Convenția de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii 

internaționale de copii, ratificată prin Legea nr. 100/1992.  

• Convenția europeană asupra recunoașterii și executării hotărârilor în materie de 

încredințare a copiilor și de restabilire a încredințării copiilor, adoptată la Luxembourg la 20 

mai 1980, ratificată prin Legea nr. 216/2003;  
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• Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea celor 

mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor, adoptată la 

cea de-a 87-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva 

la 17 iunie 1999, ratificată prin Legea nr. 203/2000;  

• Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, a 

Protocolului privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al 

femeilor și copiilor, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității 

transnaționale organizate, precum și a Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți pe 

calea terestră, a aerului și pe mare, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000, ratificată prin 

Legea nr. 565/2002;  

• Protocolul facultativ la Convenția cu privire la drepturile copilului, referitor la 

vânzarea de copii, prostituția copiilor și pornografia infantilă, semnat la New York la 6 

septembrie 2000, ratificată prin Legea nr. 470/2001;  

• Recomandarea nr. 19/2006 a Consiliului de Miniștri a Consiliului Europei către statele 

membre, referitoare la politicile care vizează susținerea parentalității pozitive;  

• Rezoluția nr.97/1996 Consiliului Europei și a reprezentanților guvernelor țărilor 

membre în cadrul Consiliului privind Egalizarea Șanselor pentru Persoanele cu Handicap;  

• Recomandarea Consiliului Europei nr. R (92) pentru o politică coerentă privind 

egalizarea șanselor pentru persoanele cu handicap (1992);  

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

internaționale  

• Carta Socială a Organizației Națiunilor Unite privind egalizarea șanselor pentru 

persoanele cu handicap (art. 15-partea a doua);  

• Rezoluția Consiliului Europei și a reprezentanților guvernelor țărilor membre în cadrul 

Consiliului privind Egalizarea Șanselor pentru Persoanele cu Handicap din 1996;  

• Directiva Consiliului European nr. 76/207/EEC privind aplicarea principiului egalității 

de tratament egal între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrare în muncă, formare 

și promovare profesională și condițiile de muncă din 9 februarie 1976; 

Recomandarea Consiliului Europei nr. R (92) pentru o politică coerentă pentru 

egalizarea șanselor pentru persoanele cu handicap, 1992;  

• 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;  
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• Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a 

protocoalelor adiționale la această convenție, ratificată prin Legea nr. 30/1994;  

• Legea asistenţei sociale nr. 292/2011;  

• Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 • Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

ulterioare;  

• Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

• Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

• Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea personaelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii 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. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor 

infracțiunilor;  

           • Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind 

prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;  

          • Legea nr. 515/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind 

serviciile sociale; 

          • Legea nr. 7/2007 privind aprobarea OUG 148/2005 privind susținerea familiei în 

vederea creșterii copilului;  

          • Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vîrstnice, republicată; 

          • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii; 
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          •  Legea nr. 324/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 

137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;  

• Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, republicată;  

• Lege nr. 174/2008 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/2007 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii;  

• 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  

• Hotărârea Guvernului nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale  

• HOTĂRÂRE nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență,  

• HOTĂRÂRE Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal  

• Hotararea nr. 784 din 9 octombrie 2013 privind aprobarea Strategiei naționale antidrog 

2020 și a Planului de acțiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naționale 

antidrog 2013-2020  

• HG 1156/2012 privind aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea 

fenomenului violenței în familie pentru perioada 2013- 2017 și a Planului operațional pentru 

implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea fenomenului violenței în 

familie pentru perioada 2013-2017.  

• Hotărârea nr. 1142/2012 privind aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de 

persoane pentru perioada 2012-2016 și a Planului național de acțiune 2012-2014 pentru 

implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012- 

2016.  

• 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,  

• Hotărârea nr. 3/2007 privind indexarea cuantumului alocației minime de plasament;  

• Hotărârea nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de 

atestare și statutul asistentului maternal profesionist;  
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• Hotărârea nr. 1.295/2004 privind aprobarea Planului Național de acțiune pentru 

prevenirea și combaterea traficului de copii;  

• HOTĂRÂRE nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru 

protecţia copilului; 

• HOTĂRÂRE nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale 

 • Hotărârea nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a 

săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal.  

• Hotărârea de guvern nr. 1664/2008 privind indexarea nivelului lunar al venitului 

minim garantat și al alocației pentru copii nou - născuți prevăzute de legea nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat;  

• HOTĂRÂRE nr. 559/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011  

• Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;  

• Hotărârea nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și 

funcționarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;  

• Hotărârea nr. 522/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătățire a situației romilor;  

• Hotărârea nr. 577/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 

61/1993 privind acordarea alocației de stat pentru copii;  

• H.G. 802 din 04/08/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative din 

domeniul implementării instrumentelor structural,  

• Hotărâre nr. 491 din 14/05/2008 (Hotărâre 491/2008) pentru modificarea și 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, 

 • Ordin Nr. 67 din 21 ianuarie 2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate 

pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități  
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• 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  

• Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată;  

• Ordin nr. 384/2004 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea și 

monitorizarea cazurilor de violență in familie;  

• Ordin nr. 383/ 2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale 

din domeniul protecției victimelor violentei in familie; 

Ordin nr. 385/304/1018 din 21 iulie 2004 privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare 

și funcționare a unităților pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;  

• Ordin nr.253/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind trimiterea copiilor care 

beneficiază de o măsură de protecție specială la tratament medical în străinătate;  

• Ordin nr. 205/2008 pentru modificarea art.2 din Ordinul ministrului muncii, familiei 

și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr.762/1.992/2007 pentru aprobarea 

criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap;  

• Ordin nr. 762/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se 

stabilește încadrarea în grad de handicap;  

• Ordin nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului;  

• Ordin nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea 

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

protecție;  

• Ordin nr. 35/2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea 

protecției copilului la asistentul maternal profesionist și a ghidului metodologic de 

implementare a acestor standarde;  
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CAPITOLUL VII 

 

STAREA SOCIALA A COMUNEI SI REZULTATE OBTINUTE 

 

Starea socială a comunei se referă la asigurarea venitului minim garantat şi la priorităţile 

ce au stat la baza asigurării sub diferite forme a unor condiţii de trai şi de existenţă firesti pentru 

persoanele care se află în dificultate, temporar sau pe o perioadă mai lungă de timp. Serviciul 

public de Asistenţă Socială realizează măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei 

copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum 

şi a oricăror persoane aflate în nevoie, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Metodologia 

folosită în cadrul procesului de asistare socială este în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

efectuându-se anchete sociale, evaluări, monitorizări, situaţii statistice, planuri de servicii şi/sau 

de protecţie pentru copiii pentru care se instituie o măsură de protecţie. 
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 La selectarea beneficiarilor de asistenţă socială s-a colaborat cu alte instituţii implicate 

în activitatea de asistenţă socială precum: medicul de familie, şcoala precum şi poliţia comunei 

Tașca şi alte autorităţi.  

Referitor la ajutoarele sociale acordate în baza Legii nr 416/ 2001, privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare, au fost efectuate planificări lunare pentru 

efectuarea zilelor de muncă conform unei programări.  

La Servicul public de Asistenţă Socială în anul 2017 s-au întocmit, depus şi urmărit 

următoarele acte:  

• Număr de familii beneficiare de ajutor social – 24 de dosare cu 42 de beneficiari  

• Număr de dosare alocţie de stat - 19  

• Număr de dosare alocaţie pentru susţinerea familiei - 39  

• Număr de dosare ajutor de încălzire – 116  

 

Anchete sociale efectuate 176 din care:  

• Legea 448/2006 - 50  

• Legea 416/2001 - 48  

• Legea 277 – 78  

• Număr ajutoare acordate familiilor defaforizate, conform H.C.L.– 13  

 

S-au întocmit: 

• 39 de dosare pentru alocaţii complementare şi susţinere a familiei,  

• 19 dosare alocaţii de stat pentru copii nou născuţi,  

• 5 anchete sociale divorţuri cu copii.  

În atenţia compartimentului social sunt monitorizate 15 familii, cu posibilităţi materiale 

reduse, care sunt vizitate periodic şi sunt consiliate pe linia asigurării condiţiilor primare de 

viaţa a copiilor, de igienă a locuinţelor. 

 

SITUATIA PROIECTELOR DE INVESTITII ALE CAROR STATUS 

ESTE IN DERULARE SAU FINALIZATE 

 

1. Construire bloc Ct+P+3E+M – 1 tronson 24 locuințe pentru tineri destinate închirierii, 

str. Lt. Vasile Mitru, comuna Tașca, județul Neamț, sursa de finantare A.N.L, PROIECT 

AFLAT IN DERULARE 
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2. Reabilitare, extindere, modernizare și dotare grădiniță Tașca, comuna Tașca, județul 

Neamț, sursa de finantare PNDL II, PROIECT AFLAT IN DERULARE 

3. Extindere, modernizare și dotare dispensar în comuna Tașca, județul Neamț, sursa de 

finantare PNDL II, PROIECT AFLAT IN DERULARE 

4. Înființare rețea de apă uzată în comuna Tașca, județul Neamț, sursa de finantare PNDL 

II, PROIECT AFLAT IN DERULARE 

5. Construire pod peste pârâul Hamzoaia, comuna Tașca, județul Neamț, sursa de finantare 

PNDL II, PROIECT FINALIZAT 

6. Construire pod peste pârâul Neagra, comuna Tașca, județul Neamț, sursa de finantare 

PNDL II, PROIECT FINALIZAT 

7. Schimbare destinație extindere cămin cultural, parțial construit în Centru comunitar 

multifuncțional P+1 din comuna Tașca, județul Neamț pe teritoriul Microregiunii Gal 

Ceahlău, sursa de finantare PNDR 2014-2020 GAL Ceahlău FEADR, PROIECT 

AFLAT IN DERULARE 

8. Înființare parcuri cu spații de joacă pentru copii în comuna Tașca, județul Neamț, sursa 

de finantare PNDR 2014-2020 GAL Ceahlău FEADR, PROIECT AFLAT IN 

DERULARE 

9. Bloc de locuințe sociale Ct+P+3E+M – 20 unități locative, situat în comuna Tașca, str. 

Lt. Vasile Mitru, județul Neamț, sursa de finantare Programul de constructii de locuinte 

sociale conform legii nr. 114/1996, PROIECT AFLAT IN DERULARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2027 Strategie de Dezvoltare Locala a Serviciilor Sociale 

 

138 | P a g i n a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2027 Strategie de Dezvoltare Locala a Serviciilor Sociale 

 

139 | P a g i n a  

 

 

CAPITOLUL VIII 

 

ANALIZA NECESITATILOR  IN DOMENIUL SERVICIILOR SOCIALE 

 

Domeniul social – CULTURA SI TRADITIE 

Necesitati 

- Dublarea activitatilor din cadrul caminului cultural prin infiintarea de unitati de 

asistenta sociala – caz in care aceste cladiri pot fi preluate de actori locali, cum ar 

fi parohiile. 

- Crearea unui centru de divertisment pentru persoanele in varsta cu implicarea 

intregii comunitati 

- Extindere Camin Cultural si Biblioteca Tasca;   

- Infiintare punct de informare in cadrul Caminului Cultural  

- Amenajare Biserica ”Schimbarea la Fata” Tasca: dotare mobilier, candelabre, 

policandre; 

- Program cultural – de ziua comunei; 

- Infiintare O.N.G. la Biserici;   

- Imbogatirea periodica a fondului de carte al bibliotecii comunale; 

- angajare personal pentru caminul cultural (director si personal auxiliar) si 

biblioteca comunala; 
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- Identificarea de actori locali care sa faca investitii in domeniu, la nivelul comunei 

Domeniul social – ARTA 

Necesitati 
- Revitalizarea traditiilor si artei populare  

- Valorificarea obiectelor de arta rezultate din prelucrarea lemnului 

Domeniul social – EDUCATIE 

Necesitati 

- Amenajare sala de sport si teren de sport dotat corespunzator, pentru echipa de 

fotbal; 

- Amenajare si dotare laborator fizica-chimie; 

- Imbogatirea fondului de carte al bibliotecilor scolare; 

- Desfasurarea de programe de protectia mediului in gradinite si scoli vizand 

formarea comportamentului si a deprinderilor unui trai ecologic; 

- constientizarea cadrelor didactice in ceea ce priveste influenta si rolul de formator.

   

Domeniul social – ASISTENTA SOCIALA 

Necesitati 

- angajarea de personal specializat pentru locuintele protejate din comuna si pentru 

Centrul de zi; 

- Infiintarea unui centru de zi si a unui centru permanent pentru copii; 

- Infiintarea unui centru de zi pentru batrani; 

- Infiintarea unei cantine sociale; 

- Constructia unor locuinte protejate (sat Neagra, sat Stejaru, sat Florea, Sat Ticos) 

pentru persoane/familii defavorizate, pentru persoanele cu un nivel scazut de trai; 

- Proiect de asistare sociala a mamelor singure; 
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- Infiintare post de psiholog si personal specializat in vederea consilierii persoanelor 

cu probleme (copiii abandonati/lasati in grija unor terte persoane, mame singure-

familii monoparentale; persoane care consuma alcool si alte persoane aflate in 

dificultate); 

- Infiintare cabinet pentru asistenta comunitara; 

- Implementarea de activitati de combatere a saraciei si excluziunii sociale in 

comunitatile marginalizate de pe teritoriul GAL Ceahlau 

- Campanii de constientizare a populatiei cu privire la necesitatea serviciilor de 

asistenta sociala; 

- Delegarea administrarii serviciilor sociale catre alti actori locali (parohii, ONG-

uri, etc.). 

Domeniul social – SERVICII DE SANATATE / PROTECTIA SANATATII 

Necesitati 

- Infiintare punct medical Crucea Rosie in sat Neagra; 

- Infiintare dispensar veterinar; 

- Infiintarea farmacie veterinara; 

- Achizitionare unei ambulante; 

- Studiu pentru stabilirea calitatii apelor de la sursele de apa subterane si de suprafata 

de pe teritoriul comunei, intrucat exista nitriti si nitrati in apa potabila; 

- Program complex de asigurare a securitatii umane fata de expunerea la riscul de 

imbolnavire. 

- Program de constientizare a populatiei cu privire la expunerea la agenti nocivi in 

diferite situatii si necesitatea unor masuri drastice de protejare;    
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- Modernizarea dispensarului pentru asigurarea serviciilor de sanatate la standarde 

inalte; 

- Program de educare a populatiei pentru adoptarea unui mod de viata sanatos; 

-  Monitorizarea unor factori de risc pentru sanatatea umana: poluare chimica, 

zgomot, stres; 

- Organizarea societatii civile pentru promovarea conceptelor moderne de sanatate 

umana; 

Domeniul social – ORDINE SI SIGURANTA 

Necesitati 
- Reabilitarea sediu politie; 

- Campanii de educatie a populatiei in spiritul respectarii legii 

Domeniul social – LOCUINTE 

Necesitati 

- reabilitarea constructiilor vechi si construirea altora noi; 

- mansardarea si anveloparea blocurilor; 

- Actiune educativa de constientizare a locuitorilor cu privire la exigentele 

conditiilor de locuit; 

- Promovarea unei politici de urbanism moderne; 

Domeniul – TURISM / AGROTURISM 

Necesitati 

- Potentarea zonelor cu importanta turistica (in special in sat Neagra): crearea unor 

zone de agrement si organizarea de activitati de agrement montan, crearea de 

unitati de primire turistica; 

- Crearea de parteneriate public – private pentru dezvoltarea turismului rural; 

- Revitalizarea traditiilor si artei populare; 
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- Modernizarea infrastructurii rutiere; 

- Identificarea potentialilor investitori in turism/agroturism si atragerea lor in 

comuna; 

- Informare permanenta, asistenta si accesarea fondurilor interne si externe 

disponibile; 

- Implicarea in amenajarea unei zone de agrement prin construirea unui parteneriat 

public-privat; 

Domeniul– CONSTRUCTII 

Necesitati 

- Punerea in practica a unor activitati generatoare de venituri cu specializare in 

constructii si amenajari funciare; 

- Organizarea unor cursuri de calificare si specializare axate pe domeniul 

constructiilor: pietrari, fierari, zidari, zugravi, tâmplari, dulgheri etc.;  

Domeniul – TEHNICO - EDILITAR 

Necesitati 

- Actualizare Proiect tehnic pentru extinderea retelei de canalizare; 

- Extinderea retelei de canalizare pe o distanta de 24 km la nivelul comunei Tasca; 

- Extinderea retelei de apa pe o distanta de 2 km;  

- Infiintarea unei retele de gaze natural cu presiune redusa in comuna; 

- Construire sediu primarie in comuna Tasca;  

- Modernizare si optimizare Centrala Termica Tasca pentru apa calda; 

- Program de constientizare a cetatenilor cu privire la necesitatea racordarii la 

reteaua edilitara pentru eliminarea expunerii la poluare si agenti patogeni.  

Domeniul – ENERGETIC 
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Necesitati 

- Reabilitarea retelei de iluminat public; 

- Extinderea retelei de iluminat public – 2 km; 

- Extinderea retelei de gaz metan, pentru acoperirea nevoilor energetice locale; 

- Modernizare si optimizare Centrala Termica Tasca pentru apa calda; 

- Rentabilizarea centralei termice prin repunerea in functiune a uscatorului si 

implementarea unei tehnologii de cogenerare 

- Scaderea pretului gigacaloriei prin folosirea unor combustibili alternativi 

- Valorificarea resurselor energetice regenerabile: infiintare Centrala Fotovoltaica 

in comuna Tasca; 

- Programe de educatie pentru consumuri energetice Ro+Fr+A; 

- Proiecte de asociere a culturilor agricole cu valorificarea energetica a produselor 

agricole. 
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CAPITOLUL IX 

 

ANALIZA PUNCTELOR TARI, A PUNCTELOR SLABE, 

OPORTUNITATI SI AMENINTARI LA NIVELUL COMUNEI TASCA 

– ANALIZA SWOT – 

 

ASPECTE GENERALE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Suprafata mare a comunei (9563,00 

ha)  

 Resurse naturale importante exista pe 

raza comunei (paduri, terenuri 

agricole, suprafete intinse de fanete si 

pasune, suprafata mare luciu  de  apa,  

conditii  bune  de crestere a 

animalelor, potential fotovoltaic); 

 forta de munca ieftina;  

 grad  de  poluare  redus  datorita 

inexistentei agentilor economici 

poluatori (cu exceptia poluarii 

rezultate in urma activitatilor 

gospodaresti si a cresterii 

animalelor) 

 comuna este electrificata in proportie   

de   99% ‐ record gospodarii si 100% 

‐ iluminat public stradal 

 comuna este racordata la reteaua de 

apa in proportie de 92%; 

 comuna este racordata la reteaua de 

gaz metan – 15 km; 

 acces la reteaua de telefonie fixa, 

telefonie mobila si internet; 

 Insuficienta dezvoltare a 

infrastructurii de utilitati: canalizare, 

retea de gaz metan, etc   

 Necesitatea imbunatatirii domeniului 

asistentei sociale si al sanatatii;  

 Fenomenul migratiei este 

semnificativ motiv pentru care 

populatia  este  imbatranita; 

 Unii membrii ai comunitatii locuiesc 

in conditii necorespunzatoare; 

 Buget redus al Primariei;   

 activitati economice si industriale 

derulate la viteza mult prea redusa 

fata de nivelul regional, national ori 

cel desirabil la nivel de Uniune; 

  servicii insuficient dezvoltate 

pentru populație;    

 Necesitatea existemntei unor actori 

locali care sa  preia unele din sarcinile 

administratiei; 

 Saracia naste probleme sociale 

semnificative; 

 absenta fondurilor de start pentru 

demararea afacerilor; 
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 nivel ridicat de modernizare a 

infrastructurii de drumuri; 

 Infrastructura de educatie 

modernizata; 

 comuna Tasca este inclusa in 

proiectul ”Sistem de Management 

Integrat al Deseurilor in Judetul 

Neamt”‐ SMID cofinantat din FEDR 

prin POS Mediu; 

 efectiv crescut de animale in 

gospodarii; 

 zona favorabila activitatilor 

economice, in special celor de tip 

industrial; 

 proximitatea fata de alte localitati 

poate inlesni proiecte comune de 

infrastructura (utilitati) cu o reducere 

semnificativa a costurilor; 

 gradul de interventie al omului in 

mediul inconjurator este redusa 

 accesarea tuturor tipurilor de fonduri 

cu finantare europeana, destinate 

zonelor rurale. 

 nevalorificarea obiectivelor turistice; 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 sansa de dezvoltare echilibrata a 

regiunilor; 

 resursele naturale bogate dau 

potential  de crestere activitatii 

economice; 

 potentiale surse de finantare externe, 

fonduri diverse de restructurare a 

administratiei, de dezvoltare rurala, 

de coeziune), etc. 

 necesitatea investitiilor financiare 

mari in proiecte care vizeaza 

cresterea animalelor, turism, 

industrie; 

 fenomenul  migratiei populatiei tinere 

catre alte zone; 

 absentei personalului calificat in 

domeniul atragerii finantarilor 

nerambursabile; 
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 existenta fortei de munca pe plan 

local ofera posibilitati de  atragere  

a investitorilor; 

 asezarea geografica favorizeaza 

dezvoltarea anumitor ramuri 

economice (ex. industrie, turism, etc.) 

 posibilitatea accesarii pietei europene

   

 buget redus care pune primaria in 

imposibilitatea asigurarii cofinantarii. 

DOMENIUL – CULTURA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Infrastructura: 

- Centrul Cultural Tasca; 

- 1 Biblioteca comunala dotata 

- corespunzator (in cadrul Centrului 

Cultural Tasca); 

- 3 Biserici: Biserica cu hramul ”Sf. 

Spiridon” din sat Tasca, Biserica cu 

hramul ”Sf. Nicolae” din sat Neagra, 

Biserica ”Schimbarea la Fata” din sat 

Secu; 

 Ziua comunei Tasca sarbatorita in 

doua secvente a ajuns la cea de‐a XIX – a 

editie); 

 Existenta unui nivel ridicat al 

activitatilor culturale pe raza 

comunei: datinile si obiceiurile 

traditionale cu ocazia marilor 

sarbatori de peste an; Cenaclu si 

Scoala de dans si canto de la Centrul 

Cultural Tasca; 

 Ocupatii traditionale: arta prelucrarii 

lemnului; 

 discrepante serioase intre cerintele 

europene si starea efectiva a 

infrastructurii fizice; necesitatea 

investitiilor pentru a corespunde 

standardelor; 

 nu exista un punct de informare in 

cadrul Caminului Cultural; 

 buget insuficient pentru a raspunde 

nevoilor culturale; 

 lipsa personalului calificat capabil sa 

elaboreze proiecte/ programe pentru 

accesarea de fonduri nerambursabile 

in domeniul culturii si artei; 
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 implicarea active a populatiei 

comunei in activitatile culturale; 

 talente native locale in domeniul 

artelor; 

 scoli tematice in Piatra Neamt care 

ofera posibilitatea perfectionarii in 

domeniu; 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 Existenta fondurilor care asigura 

finantari pentru cultura si arta in 

mediul rural (program de reabilitare a 

caminelor culturale prin Ministerul 

Culturii); 

 fondurile pentru cultura vor trece in 

administrarea comunitatilor locale; 

 existenta unor spatii care ar putea fi 

folosite pentru activitati culturale; 

 reactivarea a valorilor de cultura si 

arta populara prin organizarea de 

evenimente si manifestari culturale; 

 activitatile traditionale au potential 

economic ce ar putea fi valorificat; 

 mentionarea in PUG a masurilor ce 

trebuie intreprinse; 

 fenomenul migratiei tinerilor ori a 

persoanelor cu grad de scolarizare 

ridicat catre zone si slujbe mai bine 

platite; 

 globalizarea si modernismul asociat 

influenteaza negativ modul de viata al 

populatiei rurale; 

 activitatile cu specific local ar putea fi 

alterate de evolutia tehnologica; 

 talentele locale migreaza catre 

centrele culturale consacrate; 

DOMENIUL - EDUCATIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenta infrastructurii fizice 

pentru invatamant: 

- Scoala cu clasele I‐VIII ”Vasile Mitru” 

unitate scolara coordonatoare care are in 

subordine: 

- Gradinita cu program normal nr. 1 

Tasca 

 o scoala nefunctionala din lipsa de 

elevi 

 fenomenul abandonului scolar; 

 lipsa conditiilor necesare care sa 

atraga si sa mentina personalul 

calificat pe raza comunei; 
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- After school construit cu fonduri 

externe nerambursabile prin NPNDR, Axa 3, 

M 322; 

 Nivel ridicat de modernizare si 

dotare a unitatilor de invatamant din comuna 

Tasca; 

 Dotari IT corespunzatoare; 

 Existenta infrastructurii de 

comunicatii, inclusiv internet in 

sistem wirelles; 

 Existenta personalului calificat in 

domeniul educatiei: 17 cadre didactice din 

care 3 educatoare, 5 invatatoare si 9 

profesori. Dintre acestia 9 sunt cadre 

didactice cu grad didactic I, 5 cadre didactice 

cu definitivat si 3 cadre didactice debutante; 

 Echipa de fotbal Divizia E 

 fondurile insuficiente pentru a 

acoperi toata plaja de necesitati. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 posibilitatea modernizarii 

infrastructurii si a bazei materiale prin 

finantari guvernamentale pentru 

invatamant in mediul rural (program 

de reabilitare a scolilor prin 

Ministerul Educatiei); 

 fondurile pentru invatamant vor trece 

in administrarea comunitatilor locale; 

 programe specific existente 

pentru dezvoltarea resurselor 

umane; 

 pieta moderna a muncii aflata in 

continua schimbare 

 lipsa unei armonizari a nivelului de 

educatie si a procesului in care 

aceasta se face fata de alte comunitati 

europene similare; 

 fenomenul migratiei tinerilor ori a 

persoanelor cu grad de scolarizare 

ridicat catre zone si slujbe mai bine 

platite; 

 lipsa personalului calificat capabil sa 

elaboreze proiecte/ programe pentru 

accesarea de fonduri nerambursabile 

in domeniul educatiei; 

 sistemul educational are un cadru 

legal instabil 

DOMENIUL – ASISTENTA SOCIALA 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Primaria are un  serviciu acreditat de 

asistenta sociala; 

 Centrul After school; 

 programe legate de ajutoare sociale; 

 nu exist ape raza comunei multe 

persoane cu handicap grav; 

 disponibilitatea unor spatii de a putea 

fi reabilitate si transformate in centre 

sociale; 

 caminele culturale pot gazdui 

activitatile sociale, activitati care pot 

genera fonduri pentru reabilitarea 

cladirilor; 

 acces direct la informatii privind 

formele de ajutor de stat datorita 

liniilor de comunicatii existente. 

 

 Neindeplinirea efectivului necesar de 

personal calificat in servicii sociale; 

 lipsa actorilor locali capabili sa 

presteze sau sa preia responsabilitatea 

unor servicii sociale; 

 absenta programelor de sustinere si 

incurajarea reintegrarii active pe piata 

muncii; 

 buget redus la nivel local pentru 

servicii sociale; 

 dotarea materiala in domeniu este 

veche si insuficienta; 

 populatie numeroasa aflata in situatie 

de risc social; 

 lipsa de spatii adecvate; 

 lipsa unor centre sociale; 

 mediului rural nu reprezinta o atractie 

investitionala importanta pentru 

specialistii in domeniu; 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 infrastructura existenta (sedii CAP, 

etc.) sa serveasca ca spatii pentru 

furnizarea de servicii sociale in urma 

lucrarilor de reabilitare si 

modernizare absolut necesare; 

 existenta de spatii excedentare la 

nivel de comuna; 

 politici sociale de sustinere din partea 

UE; 

 oportunitati de finantare 

nerambursabila prin fonduri 

guvernamentale si prin fonduri 

 neindeplinirea standardelor in 

domeniul asistentei sociale 

 scopul serviciilor de asistenta sociala 

este gresit interpretat; 

 buget insuficient pentru activitati 

sociale si pentru cofinantarea 

proiectelor sociale potentiale a fi 

finantate cu fonduri UE; 
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structurale POS DRU, PO Regional si 

PO Dezvoltare Rurala 

DOMENIUL - SANATATE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 1 Dispensar cu 2 cabinete de 

medicina generala de familie; 

 1 Farmacie umana; 

 1 Cabinet stomatologic; 

 existenta personalului calificat pentru 

furnizarea de servicii in domeniul 

sanatatii: 2 medici de medicina 

generala + 2 asistenti medicali, 1 

medic stomatolog, 1 medic veterinar 

+ 1 tehnician; 

 acces direct la informatii datorita 

liniilor de comunicatii existente; 

 necesitatile populatiei la nivelul 

intregii comune nu pot fi acoperite de 

actuala infrastructura de sanatate; 

 dotari materiale vechi si insuficiente; 

 personalului medical insuficient; 

 mediului rural este ocolit de 

specialistii in domeniu; 

 nu exista un program de monitorizare 

si control a factorilor de risc pentru 

sanatatea populatiei locale; 

 populatia trateaza cu indiferenta 

adoptarea unui mod de viata sanatos; 

 fonduri insuficiente  

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 modernizarea si dotarea la standarde 

UE a infrastructurii de sanatate;  

 informarea si constientizarea 

populatiei cu privire la adoptarea unui 

mod de viata sanatos prin promovarea 

principiilor naturiste; 

 oportunitati de finantare 

nerambursabila prin fonduri 

guvernamentale si prin fonduri 

structurale POS DRU, PO Regional si 

PO Dezvoltare Rurala 

 standard neindeplinite in domeniul 

sanatatii; 

 folosirea ineficienta a dotarilor; 

 lipsa personalului calificat capabil sa 

elaboreze proiecte/ programe pentru 

accesarea de fonduri nerambursabile 

in domeniul sanatatii; 

 absenta fondurilor pentru 

cofinantarea proiectelor potentiale a 

fi finantate cu 

fonduri UE 

DOMENIUL – LOCUINTE SI DOTARI 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 1210 locuinte;  Conditiile de locuit neconforme 

exigentelor actuale; 
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 Starea fizica a constructiilor este buna 

in proportie de 70% si medie in 

procent de 27%; 

 460 gospodarii racordate la reteaua de 

alimentare cu apa; 

 132 de gospodarii racordate la reteaua 

de canalizare; 

 162 gospodarii racordate la reteaua de 

gaz metan; 

 99% gospodarii electrificate; 

 20% racord la internet; 

 Accesul populatiei la informatii 

privind la codul constructiilor si la 

exigentele conditiilor de locuit; 

 specialist tehnic in cadrul primariei, 

in acest domeniu; 

 acces la telefonie fixa, mobila, TV; 

 Dotari IT: aprox. 150 calculatoare la 

populatie si 30 calculatoare la 

institutii/unitati publice; 

 Locuitorii nu au banii necesari pentru 

aplicarea noilor standarde si 

utilizarea facilitatilor actuale de 

locuit;  

 Discrepante mari intre diversele 

categorii sociale; 

 politicile moderne de urbanism sunt 

insuficient promovate;  

 lipsa spatiilor de tip ANL care sa 

ofere conditiile necesare pentru 

atragerea si mentinerea personalului 

calificat in comuna; 

 insuficienta dotarilor IT in contextul 

evolutiei tehnologice actuale 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 posibilitatea cresterii standardului de 

viata prin imbunatatirea conditiilor de 

locuit; 

 existenta materialelor si tehnologiilor 

noi pentru constructii;  

 oportunitati de finantare prin fonduri 

guvernamentale privind investitii 

imobiliare 

 Renuntarea la arhitectura traditionala; 

 Utilizarea neadecvata si ineficienta a 

materialelor moderne de constructie;  

 Lipsa experientei in gestionarea 

fondurilor pentru constructii 

DOMENIUL - SERVICII 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenta unor servicii pentru 

populatie (posta, TV, internet, 

 populație imbatranita; 
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telefonie fixa si mobila, servicii 

medicale, service si spalatorie auto, 

servicii de infrumusetare, servicii de 

colectare deseuri, servicii de 

transport, etc.) 

 personal calificat pentru serviciile 

prestate; 

 existenta cererii de servicii pentru 

populatie; 

 cadrul socio – economic permite 

diversificarea activitatilor economice 

individuale. 

 plaja serviciilor nu raspunde nevoilor 

populatiei; 

 lipsa serviciilor de consultanta pentru 

afaceri; 

 parteneriatul public – privat este slab 

dezvoltat;  

 lipsa informatiei in domeniu: 

oportunitati de finantare, juridic, etc.; 

 lipsa programelor de formare in 

domeniul serviciilor; 

 venituri reduse din servicii; 

 relativa izolare geografica fata de 

orasele mari si starea precara a 

drumurilor; 

 absenta fondurilor de start pentru 

pornirea afacerilor; 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 oportumitatea dezvoltarii si cresterii 

calitatii serviciilor prestate catre 

populatie; 

 diversificariea ariei de servicii pentru 

populatie; 

 folosirea tehnologiilor noi, moderne 

in prestarea serviciilor; 

 existenta fondurilor structurale: POS 

Cresterea Competitivitatii Economice 

si Dezvoltare Rurala; 

 existenta politicilor de dezvoltare a 

serviciilor in mediul rural; 

 posibilitatea dezvoltarii mediului de 

afaceri; 

 cresterea gradului de ocupare si a 

valorii economice a localitatii. 

 Acces redus la serviciile oferite; 

 infrastructura fizica insuficient 

dezvoltata; 

 slaba competitivitate a prestatorilor 

locali de servicii; 

 inexistenta fondurilor minime pentru 

demararea unor afaceri; 

 pregatire manageriala redusa; 

 dese modificari legislative in 

domeniul fiscal; 

 acces redus la credite; 

 neatractivitate economica a zonei 

datorita izolarii si a infrastructurii 

precare. 
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DOMENIUL – TURISM / AGROTURISM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Cadrul natural favorabil (peisaje cu 

specific montan, calitatea aerului si 

apei); 

 Masivul Ceahlau – obiectiv turistic 

principal cu 2 trasee montane: 

- Traseul nr.14 Satul Tasca (507m) pe 

sub Varful Secuiesc (1245 m) - Paraul 

Furcituri‐ Parul Izvorul 

Muntelui (697m) ‐ Cabana 

Izvorul Muntelui (797m); 

- Traseul nr.15 Satul Neagra (538 

m) ‐ Confluenta Paraielor 

Neagra Mica si Neagra Mare 

(621 m) ‐ Vf. Negrii (1365 m) ‐ 

Poiana Varatec (1363 m) ‐ Poiana 

Maicilor (1326 m) ‐ Platoul 

Ocolasului Mic (1680 m) ‐ 

Cabana Dochia (1750 m). 

 Existenta unei unitati de primire 

turistica‐ Pensiunea cu restaurant 

ALEXANDRA; 

 Alte obiective turistice: 

- Fabrica de ciment fondata 1975, 

dupa 1990 ultramodernizata; 

- Monumentul eroilor din centrul 

comunei Tasca (1994); 

- Monumentul Binecredinciosului 

Voievod Stefan cel Mare si Sfant 

2004) din satul Neagra; 

- Monumentul din Poiana Crucii 

(indicator in centru comunei Tasca); 

 Fonduri insuficiente pentru investitii 

in turism/agroturism; 

 Lipsa promovarii turistice a zonei; 

 Exigentele impuse de cadrul 

legislativ in vigoare; 

 Exigentele tot mai ridicate ale 

clientilor; 

 lipsa personalului calificat capabil sa 

elaboreze proiecte/ programe pentru 

accesarea de fonduri nerambursabile 

in domeniul turismului 
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- Biserica "SF. Nicolae" din satul 

Neagra (1995) cu muzeul de obiecte 

bisericesti din biserica veche 1800; 

- Biserica "Sf. Spiridon" Tasca 

(1925). 

 Potential deosebit pentru turism 

montan si agroturism; 

 Fond de vanatoare prin NATURA 

2000; 

 Traditii si obiceiuri populare, 

mestesuguri traditionale; 

 Initiative ale APL pentru 

valorificarea turismului si 

agroturismului 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 Proiecte in derulare pentru 

modernizarea infrastructurii; 

 Posibilitatea valorificarii 

potentialului de dezvoltare a 

turismului/ agroturismului; 

 Posibilitatea dezvoltarii turismului 

ecologic; 

 Crearea de locuri de munca; 

 Construirea unui parteneriat public‐

privat pentru valorificarea 

potentialului turistic/ agroturistic; 

 Existenta Fondurilor structurale – 

Fondul de Dezvoltare Regionala si 

Fondul European pentru Agricultura 

si Dezvoltare Rurala. 

 Pierderea specificului traditional 

al zonei, disiparea valorilor si traditiilor 

locale 

DOMENIUL – ADMINISTRATIE PUBLICA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
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 Comuna Tasca este membra activa a 

Asociatiei Comunelor din Romania 

(ACOR), asociatie primita cu drepturi 

depline in Comitetul Oraselor si 

Regiunilor din Europa; 

 Existenta infrastructurii fizice pentru 

desfasurarea activitatilor 

administrative – sediu propriu; 

 Implicarea activa a conducerii in 

procesul de reforma a administratiei; 

 Existenta unor proceduri 

organizationale care faciliteaza 

desfasurarea raporturilor de munca in 

institutie si asigura un flux 

informational si al documentelor 

adecvat; 

 Actualizarea periodica a 

organigramei institutiei; 

 Aplicarea unui management financiar 

riguros bazat pe utilizarea rationala si 

eficienta a bugetului / fondurilor 

disponibile; 

 Dotare cu echipamente IT; 

 Dotari tehnice specifice; 

 Existenta personalului propriu care 

poate constitui nucleul pentru 

dezvoltarea de programe; 

 Asigurarea liberului acces la 

informatii de interes public si 

transparenta procesului administrativ 

pentru dezvoltare comunitara; 

 Absorbtia ridicata a fondurilor 

structurale; 

 Salariile reduse si posibilitatile 

reduse de motivare financiara 

indeparteaza oamenii pregatiti de 

domeniul administratiei; 

 Imposibilitatea promovarii 

salariatilor in cadrul institutiei; 

 Personal insuficient si alocarea de 

sarcini suplimentare care depasesc 

fisa postului; 

 Lipsa unor metodologii de raportare 

si evaluare lunara a activitatii 

desfasurate; 

 Baza materiala precara; 

 Patrimoniu restrans care nu permite 

desfasurarea de activitati; 

 Lipsa parteneriatelor public‐ privat; 

 Resurse financiare insuficiente pentru 

modernizarea si dezvoltarea 

Primariei; 

 Constrangerile financiare restrang 

domeniile de interventie 
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OPORTUNITATI AMENINTARI 

 Oportunitati de finantari 

nerambursabile in domeniul pregatirii 

personalului administratiei POS DRU 

 Oportunitati de modernizare a 

administratiei: PO Dezvoltarea 

Capacitatii Administrative. 

 Fluctuatii de personal; 

 Ciclurile electorale perturba uneori 

functionarea administratiei locale; 

 Absenta resurselor financiare; 

 Inexistenta parteneriatelor pentru 

dezvoltarea de programe;  

 Imposibilitatea stimularii 

potentialilor parteneri; 

 Absenta de personal calificat; 

 Cadrul legislativ instabil. 
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CAPITOLUL X 

 

PLANUL DE ACTIUNE LOCALA 

 

DOMENIUL CULTURA 

Activitati                      

propuse 

Resurse 

disponibile 
Echipa de lucru Etapele proiectului 

Crearea unui centru de 
divertisment pentru persoanele 
in varsta cu implicarea intregii 

comunitati 
 

Fonduri locale 
 

Fonduri 
guvernamentale 

– Ministerul 
Culturii 

 
Imprumuturi 

 
POS Dezvoltarea 

Resurselor 
Umane 

 
PNDR – masura 

322 
 

Compartimentcontabilitate, 
financiar, 

impozite si taxe 
 

Compartiment 
cultura 

Identificare actori locali care sa 

investeasca; 
 

Identificare agenti economici 
interesati de parteneriate in 

domeniul cultural si cointeresarea 

acestora pentru investitii in 

infrastructura 
 

Pregatire documente 

specifice 
 

Obtinere avize 
 

Pregatire cerere de finantare si 
documentatii adiacente 

 
Organizare programe 

culturale 
 

 

Extindere Camin Cultural si 
Biblioteca Tasca; 

Infiintare punct de informare in 
cadrul Caminului Cultural 

Amenajare Biserica 
”Schimbarea la Fata” Tasca: 
dotare mobilier, candelabre, 

policandre; 
Infiintare O.N.G. la Biserici; 

Imbogatirea periodica a 
fondului de carte al bibliotecii 

comunale; 
Angajare personal pentru 

caminul cultural (director si 
personal auxiliar) si biblioteca 

comunala; 
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DOMENIUL - EDUCATIE 

Activitati                      

propuse 

Resurse 

disponibile 
Echipa de lucru Etapele proiectului 

Amenajarea sala de sport 

Fonduri locale 
 

Fonduri guvernamentale 
– Ministerul Educatiei 

si Cercetarii 
 

Imprumuturi 
 

POS Dezvoltarea 
Resurselor Umane 

 
PO Regional – axa 3 

 
PNDR‐masura 322 

Compartiment contabilitate, 
financiar, impozite si taxe 

 
Compartiment administrativ 

Realizare SF 
 

Obtinere avize 
 

Analiza situatiei actuale si a 
necesarului privind dotarea 

(inclusiv IT) 
 

Efectuarea unuistudiu cu privire la 
necesitatea spatiilor pentru sport, 
precum si a unei analize de cost 

 
Pregatire cerere de finantare si 

documentatii conexe 
 

Programe/campan ii educaționale 
privind protecția 

mediului 

Amenajare si dotare laborator 
fizica‐chimie 

Amenajare teren de sport dotat 
corespunzator, pentru 

echipa de fotbal 
Imbogatirea periodica a 

fondului de carte al bibliotecilor 
scolare 

Organizarea de cursuri scolare 
privind protectia mediului 

 

DOMENIUL – ASISTENTA SOCIALA 

Activitati  

propuse 

Resurse 

disponibile 
Echipa de lucru Etapele proiectului 

Angajare personal specializat 
pentru locuintele protejate din 
comuna si pentru Centrul de zi 

Fonduri locale 
 

Fonduri guvernamentale 

Compartiment autoritate 
tutelara 

 

Efectuare analiza sociala 
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Infiintarea unui centru de zi si 
permanent pentru copii 

– Ministerul Muncii 
Solidaritatii Sociale si 

familiei 
 

Imprumuturi 
 

POS Dezvoltarea 
Resurselor Umane 

 
PNDR – masura 322 

Protectie sociala Elaborarea unui plan de servicii 
sociale 

 
Realizare expertiza tehnica 

 
Elaborare Studiu de Fezabilitate 

 
Obtinere avize 

 
Pregatire cerere de finantare 

Infiintarea unui centru de zi 
pentru batrani 

Infiintarea unei cantine sociale 
Constructia unor locuinte 
protejate (sat Neagra, sat 

Stejaru, sat Florea, Sat Ticos) 
pentru persoane/familii 

defavorizate, pentru persoanele 
cu un nivel scazut de trai; 
Elaborare proiect pentru 

asistarea mamelor singure 
Infiintare post de psiholog si 

personal specializat in vederea 
consilierii persoanelor cu 

probleme (copiii 
abandonati/lasati in grija altor 

persoane din cadrul ori din afara 
familiei; mame singure‐familii 
monoparentale; persoane care 

consuma alcool si alte 
persoane aflate in dificultate) 

Infiintare cabinet pentru 
asistenta comunitara; 

Implementarea de activitati de 
combatere a saraciei si 
excluziunii sociale in 

comunitatile marginalizate de 
pe teritoriul GAL Ceahlau 
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Campanii de constientizare a 
populatiei cu privire la 

necesitatea serviciilor de 
asistenta sociala; 

 
Delegarea administrarii 

serviciilor sociale catre alti 
actori locali (parohii, ONG-uri, 

etc.). 
 

DOMENIUL – SERVICII DE SANATATE 

Activitati  

propuse 

Resurse 

disponibile 
Echipa de lucru Etapele proiectului 

Infiintare punct medical Crucea 
Rosie in sat Neagra 

Fonduri locale 
 

Fonduri guvernamentale 
– Ministerul Sanatatii 

Imprumuturi 
 

PNDR – masura 322 

Compartiment autoritate 
tutelara 

 
Protectie sociala  

 

Efectuarea unui studiu local 
pentru identificarea directiilor de 
dezvoltare a asistentei medicale la 

nivel de comuna 
 

Pregatire studiu de fezabilitate 
 

Obtinere avize 
 

Pregatire cerere de finantare 

Infiintare cabinet veterinar 
Infiintare farmacie veterinara 
Achizitionare ambulanta 
Organizare sesiuni de informare 

si educare a populatiei 
Bancomat; 

Punct bancar, CEC; 
Dispensar veterinar 

Infiintare diverse puncte locale 
absolut necesare: reparatii 

electrocasnice, croitorie, sectii 
pentru reparatii utilaje agricole, 

etc 
Punct de informare a populatiei 

cu privire la legislatia 
europeana. 
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Realizarea unei partii pentru 
practicarea sporturilor de iarna 

 

DOMENIUL –TURISM 

Activitati  

propuse 

Resurse 

disponibile 
Echipa de lucru Etapele proiectului 

Potentarea zonelor cu 
importanta turistica (in special 

in sat Neagra): crearea unor 
zone de agrement si organizarea 

de activitati de agrement 
montan, crearea de unitati de 

primire turistica; 

Fonduri locale 
 

Fonduri guvernamentale 
 

Fonduri private 
 

Imprumuturi 
 

PNDR – masura 313 

Compartiment juridic, 
contabilitate, financiar 

Servicii de consultanta în 
domeniu, inclusiv pentru 

accesarea de fonduri europene 
 

Organizarea de întâlniri de 
informare 

 
Sprijinirea întreprinzatorilor 

privati în deschiderea de afaceri în 
domeniu– pensiuni 

turistice, etc. 

Crearea de parteneriate public – 
private pentru dezvoltarea 

turismului rural; 
Revitalizarea traditiilor si artei 

populare 
Modernizarea infrastructurii 

rutiere; 
Identificarea potentialilor 

investitori in turism/agroturism 
si atragerea lor in comuna; 

Informare permanenta, asistenta 
si accesarea fondurilor interne si 

externe disponibile; 
Implicarea in amenajarea unei 

zone de agrement prin 
construirea unui parteneriat 

public-privat; 
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Reabilitarea spatiilor de joaca 
pentru copii, in special la 

gradinite; 
Amenajarea de trotuare/ alei 

pietonale in fata locuintelor de-a 
lungul drumurilor de acces; 
Realizarea de parcari prin 

delimitarea clara a locatia prin 
PUZ; 

Program de constientizare si 
educare a populatiei la toate 

nivelurile de varsta 
 

DOMENIUL –MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI /RESURSE UMANE 

Activitati  

propuse 

Resurse 

disponibile 
Echipa de lucru Etapele proiectului 

Construire sediu primarie; 

Fonduri locale 
 

Fonduri guvernamentale 
 

Imprumuturi 
 

PNDR – masura 322 
 

PO Dezvoltarea 
capacitatii  

administrative 
– axa 1 

Compartiment juridic, 
secretariat, administrative 

 
Compartiment juridic, resurse 

umane 

Analiza nevoilor de formare ale 
angajatilor  

 
Pregatire cerere de finantare si 

documentatie conexa 
 

Elaborare Studiu de Fezabilitate 
 

Obtinere avize 
 

Pregatire 
cerere de finantare 

Dotarea cu utilaje si 
echipamente pentru serviciul de 

gospodarire publica; 
Organizarea sistemului de paza 

comunal; 
Infiintarea sistemului de paza a 

tarinelor; 
Infiintare Politie Comunitara; 

Necesar personal pentru 
urmatoarele posturi/domenii: 

Director de Camin 
Cultural+personal auxiliar, 

Auditor financiar intern, Expert 
fonduri UE 



2021-2027 Strategie de Dezvoltare Locala a Serviciilor Sociale 

 

165 | P a g i n a  

 

Intretinere spatiu verde, 
Contabilitate; 

Programe de dotare si intarire 
institutionala a administratiei 

publice; 
Dotare la standarde 

corespunzatoare pentru 
imbunatatirea calitatii serviciilor 

oferite populatiei, inclusiv cu 
echipamente IT de ultima 
generatie care sa permita 

mentinerea inregistrarilor (de 
taxe si impozite, de terenuri, 

etc.) in conditii corespunzatoare 
si care sa contribuie la scurtarea 

timpului de rezolvare a 
problemelor care apar; 

Programe de perfectionare IT a 
personalului propriu pentru 
mentinerea inregistrarilor 

(cadastru, taxe si impozite, etc.); 
Crearea de parteneriate cu 

furnizori autorizati de FPC, 
pentru organizarea cursuri de 

formare profesionala in 
urmatoarele ocupatii: 

• IT 
• Agricultori/fermieri 

montani 
• Apicultori 
• Lucrator in agroturism 



2021-2027 Strategie de Dezvoltare Locala a Serviciilor Sociale 

 

166 | P a g i n a  

 

• Administrator pensiune 
turistica 

• Ghid montan 
Incheierea de parteneriate 

public private pentru 
exploatarea /valorificarea unor 
resurse locale din patrimoniul 

public 
Organizarea si desfasurarea de 
schimburi de experienta intre 

Romania-Franta -Austria; 
Organizarea si desfasurarea de 

schimburi de experienta cu 
Republica Moldova; 

Programe de perfectionare 
pentru accesarea fondurilor 

europene si pentru pregatirea 
cetatenilor comunei, potentiali 

solicitanti de fonduri pentru 
dezvoltare comunitara; 

Dezvoltarea sistemelor de 
comunicare cu comunitatea 
pentru a permite implicarea 

acestora in luarea deciziilor la 
nivel comunitar; 
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