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      ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 

 

Acronim Denumire completă 

 

DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

DAS Sighișoara Direcţia de Asistență Socială Sighișoara 

UAT Unitate administrativ-teritorială 

CJ Consiliul judeţean 

CL Consiliul local 

APL Autoritate administrație publică locală 

AJPIS Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 

L Lege 

HG Hotărâre de Guvern 

OUG Ordonanță de urgență a Guvernului 

OG Ordonanța Guvernului 

ISJ Inspectoratul Școlar al Județului 

ONG Organizaţii neguvernamentale 

OPA Organizaţii private acreditate 

FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

PNDR Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

SPAS Serviciu Public de Asistenţă Socială 

UE Uniunea Europeană 

BVC Buget de venituri și cheltuieli 

BS Bugetul de stat 

VMG Venit minim garantat 

ASF Alocație pentru susținerea familiei 

AI Ajutor de încălzire 

AMC Asistent medical comunitar 

MF Medic de familie 
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Gradul de civilizaţie şi dezvoltare al unei societăţi se măsoară în mod determinant şi prin 

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

reușește să asigure un nivel de trai acceptabil şi şanse egale de participare la viaţa socială pentru toţi 

cetăţenii. Accesul la beneficii şi servicii sociale reprezintă un mijloc de întărire a coeziunii sociale şi 

de reducere a excluderii sociale. 

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

păcate de unii dintre cei responsabilii cu aplicarea măsurilor de protecţie socială) exclusiv ca activitate 

de protecţie economică 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 poate fi redusă la beneficii 

financiare, întrucât pe lângă dimensiunea economică, mai există şi alte dimensiuni – socială, 

psihologică, spirituală – care îl definesc pe om, toate aceste aspecte concurând la determinarea unei 

situaţii de dificultate în care se poate găsi o persoană/familie la un moment dat. 

În ultimii ani factorii responsabili cu configurarea sistemului de protecţie socială la nivel 

naţional au recunoscut 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; un 

obiectiv major al politicilor publice în domeniul muncii şi justiţiei sociale, specificate şi în programele 

de guvernare, fiind asigurarea unor servicii sociale de calitate. 

Scopul Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Sighișoara este acela de a 

dezvolta un sistem funcțional de servicii care să sprijine persoanele vulnerabile în vederea depășirii 

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

calității vieții și promovarea incluziunii sociale. 

 Realizarea acestui scop implică implementarea unor măsuri de asistență socială pentru 

garantarea drepturilor fiecărei persoane vulnerabile de a beneficia de servicii sociale adecvate.  

Prezenta strategie constituie un pas esențial înainte, pentru crearea și implementarea unui 

sistem performant și eficient de furnizare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Sighișoara. 

 

Director executiv, 

Doina-Victoria Bădău    

 

 

 

 

CAPITOLUL I 

PROFILUL SOCIO-ECONOMIC AL UAT MUNICIPIUL SIGHIȘOARA 
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1. Istoric 

Un oraș superb ce adăpostește o istorie de mii de ani, un oraș unde conviețuiesc în armonie 

români, unguri și sași, Sighișoara a fost declarat în anul 1999 monument protejat de UNESCO și este 

pe lista patrimoniului mondial.  

 Numit în germană Schäßburg, în limba maghiară Segesvár, Sighișoara este o pitorească cetate 

medievală. Cetatea și orașul au fost întemeiate în plin Ev Mediu. Cronicarul G. Krauss fixează 

începuturile locuirii medievale la Sighişoara în anul 1191, însă abia în 1280, orașul Sighișoara apare 

sub denumirea de “Castrum Sex” ca mai apoi, în 1435, să apară sub numele de Sighișoara.  

În cursul sec. al XIV-lea evoluţia localităţii a fost deosebit de rapidă. În 1337 Sighişoara devine 

centru de scaun, iar în 1367 capătă rang de oraş: Civitas de Segusvar. 

Locuitorii oraşului medieval au fost de la început meseriaşi organizaţi de timpuriu în bresle. 

Deşi cea mai veche menţiune a unor bresle la Sighişoara datează din anul 1376, documentar cele mai 

multe bresle şi branşe meşteşugăreşti sunt precizate după anul 1400. Se apreciază că în secolele XVI- 

 

 

 

XVII a existat la Sighişoara un număr de cel puţin 15 bresle cu 20 de branşe meşteşugăreşti. 

Breslele nu au avut numai un rol economic ci ele au construit şi sistemul de fortificaţii al oraşului. 

În 1511, în cetatea Sighișoara are loc una dintre cele mai puternice răscoale din istoria sa, 
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meșteșugarii, sărăcimea orașului, s-au răsculat împotriva bogătașilor. Tot aici s-a bătut o monedă 

proprie ce a circulat pe tot teritoriul Transilvaniei. 

În sec. al XVII-lea, Sighișoara parcurge o perioadă grea în istoria sa. Analele cetății 

consemnează numeroase calamități: asedii, foamete, jafuri și epidemii de ciumă, inundații mari, 

cutremure și incendii pustiitoare. La 1848, Sighişoara este prinsă în centrul evenimentelor 

revoluţionare. 

 

 

 

Sighișoara la 1776 

Sursa: rumliber.ro/sighisoara-din-trecut-imagini-din-secolele-xvi-xx-16-20-muresul-vechi-3/ 

 

Epoca de glorie a oraşului o reprezintă secolele XV-XVII, când burgul devine un important 

centru artistic; pictori, sculptori, unii veniţi din Königsberg, Salzburg, Boemia, Tirol, dar şi autohtoni 

ca Elias Nicolai, sculptor al barocului transilvănean, s-au perindat pe aici. La aceştia se adaugă pleiada 

de cronicari din sec. XVII avându-l ca “spiritus rector” pe G. Krauss. Nu trebuie să-l uităm pe 

renumitul farmacist Andreas Bertramus al cărui “spirtus vitriolis” a devenit foarte cunoscut în epocă. 

În perioada comunistă, a fost distrusă o bună parte a centrului istoric (orașul de jos), lucru care 

se poate remarca prin tipicele construcții de blocuri care au fost plasate în locul vechilor clădiri. 

Salvarea Sighișoarei, a fost căderea regimului comunist, care a dus și la stoparea lucrărilor de 

“reînnoire”. Centrul istoric cu clădirile sale seculare este fără îndoială cel mai mare capital pe care 
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Sighișoara îl deține1. 

 

 

2. Date geografice și încadrarea în teritoriu 

2.1. Poziția geografică 

 Sighișoara sau “Perla Medievală a României” este situată în inima Transilvaniei, în partea de 

sud-est a Județului Mureș  și este printre puținele orașe medievale populate, care mai există acum 

în lume.  

 Coordonatele geografice ale localităţii sunt: 24°46’40” longitudine estică şi 46°12’40” 

latitudine nordică. 

 Situându-se în partea centrală a ţării, distanţele până la principalele localităţi de interes 

economic, administrativ, cultural şi turistic nu sunt prea mari: 297 km până la Bucureşti, 120 km 

până la Braşov, 156 km – Cluj-Napoca, 54 km – Tîrgu Mureş, 40 km – Odorheiu Secuiesc2. 

Municipiul Sighișoara, al treilea centru urban din punct de vedere demografic din județul 

Mureș, este format din orașul propriu-zis și 6 localități componente subordonate, parte integrantă 

a orașului - Angofa, Aurel Vlaicu, Rora, Soromiclea, Venchi și Viilor, la care se adaugă un sat 

aparținător – Hetiur, care are un caracter preponderent rural.  

 

 

Figura 1 : Harta Județului Mureș 

Sursa : https://zarnesti.net/informatii-utile/harti/harta-judetelor-romaniei/mures/ 

 

       2.2. Relieful 

                                                      
1 Monografia judetului Mures – BNR https://www.bnr.ro › DocumentInformation  

 
2 Prezentare generala - Municipiul Sighișoara https://primariasighisoara.ro 

https://zarnesti.net/informatii-utile/harti/harta-judetelor-romaniei/mures/
https://www.bnr.ro/DocumentInformation.aspx?idInfoClass=13567&idDocument=17914&directLink=1
https://www.bnr.ro/DocumentInformation.aspx?idInfoClass=13567&idDocument=17914&directLink=1
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    Municipiul Sighișoara este situat pe Culoarul Târnavei Mari, într--o zonă de îngustare a 

acesteia. Dispoziţia vetrei oraşului se face pe câteva nivele de altitudine – între 350m pe lunca 

Târnavei Mari şi 475m pe Dealul din Mijloc. Dispunerea teraselor, preponderent pe stânga 

Târnavei Mari, imprimă profilului transversal al văii o pronunțată asimetrie. Cea mai largă 

desfășurare o are terasa de 30 de metri, conservată destul de bine, și ocupată parțial de vatra 

municipiului Sighișoara, îndeosebi nucleul medieval al acestuia (cetatea sau “orașul de sus”). 

Spre nord, pe dreapta sa, Culoarul Târnavei Mari este însoțit de o cuestă destul de abruptă, care 

face dificilă amplasarea vetrelor de așezări sau a căilor de comunicație. Altitudinea atinge 560 m 

în Dealul Bisericii. 

 

 

 

 Figura 2:  Amplasare zonală 

Sursa : https://ro.wikipedia.org/wiki/Sighi%C8%99oara 

 

       În jumătatea nordică a municipiului Sighișoara, în perimetrul satului aparținător Hetiur și a 

localității componente Soromiclea, se distinge unitatea Dealurilor Jacodului (sau Dealurilor 

Nadeșului), subdiviziune a Dealurilor Târnavei Mari.  

        La sud de Târnava Mare sunt localizate dealurile aparținând Podișului Hârtibaciului. 

Caracterul de tinerețe al reliefului este dat de nivelul de bază mai coborât al Târnavei Mari 

comparativ cu cel al Hârtibaciului. Astfel, afluenții Târnavei Mari (Șaeș, Aurel Vlaicu) au un plus 

de energie și, prin eroziune regresivă, au străpuns vechea cumpănă de ape dintre Târnava Mare și 

Hârtibaciu. Rezultă că linia marilor înălțimi a rămas în bazinul Târnavei Mari; altitudinea maximă, 

698 m, se înregistrează în Dealul Icoanei, în apropiere de Aurel Vlaicu. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sighișoara
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Întreg teritoriul municipiului Sighișoara se încadrează în Podișul Târnavelor, parte 

constitutivă a Podișului Transilvaniei. 

În anul 2010, ca urmare a precipitațiilor abundente, s-‐au produs alunecări de teren în mai 

multe zone din municipiul Sighișoara, respectiv: zona Dealul Strâmb – Strada Vasile Lucaciu 

(Valea Șaeș), Dealul Gării – Strada Tudor Vladimirescu şi Dealul Galben – Strada Caraiman şi 

strada Ceahlăului. 

2.3. Clima 

       Relieful deluros imprimă nuanțări regionale și locale ale tipului climatic dominant: climă 

temperat----continentală  cu  influențe  oceanice,  ținutul  de  podișuri  și  dealuri  înalte. Temperatura 

medie anuală variază între 7 și 8°C. În Culoarul Târnavei Mari sunt specifice amplitudinile termice 

pronunțate: verile sunt deosebit de calde (temperatura medie a lunii iulie depășește 18°C, media 

maximelor termice în iulie depășește 26°C, temperatura maximă absolută a fost de 38,1°C la 

Sighișoara) iar iernile excesiv de reci (temperatura medie a lunii ianuarie este sub – 4°C, media 

minimelor absolute în ianuarie este sub – 8°C, minima absolută este în jur de – 32°C). Cantitatea 

medie anuală de precipitații este între 600 și 700 mm, mai ridicată pe culmile deluroase. Anotimpul 

cel mai bogat în precipitații este vara. Regimul eolian se caracterizează prin predominarea 

vânturilor de vest. În condițiile reliefului deluros, puternic fragmentat, o importanță mare o au 

diferențierile locale topoclimatice, legate de expoziția diferită a versanților. 

 2.4. Apele 

       Rețeaua hidrografică de suprafață este dominată de Târnava Mare, care străbate teritoriul 

municipiului Sighișoara, aproximativ de la est spre vest, având un curs meandrat. Debitul mediu 

multianual al Târnavei Mari este de aproximativ 10 m3/s (9,49 m3/s la Vânători, mai în amonte) 

iar debitul maxim a fost de circa 700 m3/s, în timpul inundațiilor catastrofale din 1970. Debitul 

minim este de doar - aproximativ - 1 m3/s, după perioade îndelungate de secetă. 

 

 

Figura 3: Rețeaua hidrografică de suprafață 
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Sursa: https://eunis.eea.europa.eu/sites/ROSCI0227 

       Târnava Mare are mai mulți afluenți, mai importanți (și ca lungime, și ca debit) fiind cei de 

pe partea stângă, dinspre Podișul Hârtibaciului: Valea Câinelui și Șaeș. Din dreapta, tributarii mai 

importanți sunt Hetiurul (Valea Morii) și valea Cetății (Orașului). 

        Pe un fost braț al Târnavei Mari, în apropiere de Depoul de Locomotive CFR Sighișoara, 

există și un lac, Șercheș, cu o suprafață de 3,56 ha, aflat, împreună cu terenul limitrof, în 

proprietate privată. 

 

 2.5. Vegetația, fauna și solurile 

       Vegetația se înscrie în subetajul pădurilor de gorun (Quercus petraea) și de amestec de 

gorun. Pe fondul general al acestor păduri, în condițiile unei declivități mai pronunțate și a unei 

expoziții mai umbrite, se interferează pădurile de fag. Este caracteristică alternanța gorunetelor, 

localizate, de regulă, pe terenuri mai însorite și mai uscate, cu făgetele, instalate în locuri cu 

topoclimat mai răcoros și umed. În condiții ecologice intermediare se întâlnesc păduri de amestec 

(gorun și fag), dar și goruneto-‐cărpinete și făgeto---cărpinete. Stratul arbustiv, bine dezvoltat mai 

ales în pădurile luminoase de gorun, este alcătuit din corn, sânger, alun, lemn câinesc, păducel. 

      În pădurile de foioase, se află o faună de mamifere, reprezentată printr-‐ un număr relativ mare 

de specii de interes cinegetic – căprior, cerb, mistreț, jder, vulpe, viezure, iepure, veveriță. 

     În decursul timpului, pădurile au fost parțial înlocuite cu terenuri arabile și pajiști secundare, 

folosite ca pășuni și fânețe naturale. Calitativ și cantitativ, dețin întâietate pajiștile mezofile de pe 

locul pădurilor de gorun. 

    Ca urmare a neuniformității condițiilor pedogenetice, podișul are o fizionomie mozaicată, 

rezultată din alternanța mai multor tipuri de soluri. Predomină argiluvisolurile și luvisolurile, iar 

pe alocuri apar și regosolurile și erodisolurile, iar în lunci, solurile aluviale.  

2.6. Poziția în cadrul rețelei de așezări 

https://eunis.eea.europa.eu/sites/ROSCI0227
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        În  conformitate  cu  Planul  de  Amenajare  a  Teritoriului  Naţional  (P.A.T.N.)  –  Secţiunea  

a  IV-‐a  –  ”Reţeaua de localităţi”, municipiul Sighișoara intră în categoria localităţilor urbane de 

rangul II, care include toate municipiile, cu excepția celor 11 municipii de rangul 1 și a 

municipiului București (rangul 0). Conform propunerii Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice cu privire la polii metropolitani și urbani pentru creșterea competitivității 

și coeziunii la nivel național prin intermediul proiectelor finanțate prin politica de coeziune, 

municipiul Sighișoara își găsește locul în categoria polilor urbani (centrelor urbane) subregionali 

cu potențial de zone urbane funcționale, cel mai înalt nivel în afara reședințelor de județ (care 

sunt incluse în categoria polilor metropolitani). Municipiul Sighișoara a fost inclus în categoria 

centrelor urbane care pot accesa fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, a celei 

economice şi sociale din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin Programul 

Operaţional Regional 2007-‐2013, pre-‐condiţia pentru accesare fiind elaborarea unui Plan Integrat 

de Dezvoltare Urbană (P.I.D.U.). 

       Datorită funcțiilor urbane complexe, municipiul Sighișoara este și un important centru 

polarizator, a cărui arie de influență se extinde în partea de sud a județului Mureș, incluzând 9 

comune: Albești, Vânători, Saschiz, Daneș, Apold, Nadeș, Vețca, Fântânele și Bălăușeri. La 

acestea se adaugă 4 comune din Județul Mureș: Brădeni, Iacobeni, Hoghilag și Laslea, o comună 

din județul Brașov: Bunești, și două comune din județul Harghita: Săcel și Secuieni. La nivel 

superior, municipiul Sighișoara își exercită atracția și asupra unor centre urbane mici din județul 

Mureș și din județele învecinate: Sângeorgiu de Pădure, Sovata, Dumbrăveni, Agnita, Rupea și 

Cristuru Secuiesc. Cu acestea, populația deservită de municipiul Sighișoara depășește 100.000 de 

locuitori (incluzând aici și populația municipiului). 

2.7. Suprafața unităţii administrativ-teritoriale 
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http://romaniatourism.com/romania-maps/sighisoara-city-map-harta-orasului.html 

 

       Suprafaţa totală a unităţii administrative este de 9.602,25 ha din care 1.169,06 ha intravilan şi 

8.433,19 ha extravilan. Satul aparţinător, Hetiur, are o suprafaţă totală de 76,41 ha. 

       Din totalul suprafeței administrative, 1.169,06 ha reprezintă intravilanul, iar 8.433,19 

extravilanul. Suprafața totală a municipiului Sighișoara reprezintă 1,4% din suprafața totală a 

județului Mureș iar procentul proprietății private este apropiat de cel de la nivel județean, unde 

aceasta reprezintă 74,2%. 

Aproape jumătate din suprafață (49,3%) este acoperită de terenuri agricole, în ciuda 

reliefului predominant deluros. În cadrul terenurilor agricole, terenurile arabile reprezintă doar 

32,4%, fiind prezente în special în lunca și pe terasele Târnavei Mari și ale afluenților acestora. 

O pondere mai ridicată o prezintă pășunile (35%) și fânețele (26,4%), aflate aproape în totalitate 

în proprietate privată. Ele sunt localizate pe versanți, pe interfluviile mai netede și în luncile cu 

exces de umiditate. Suprafețe restrânse sunt reprezentate de vii (6,1%), pe versanții însoriți aflați 

sub influența foehnală, și livezi (3 ha, sub 0,1%). 

Dintre terenurile neagricole, o pondere mai însemnată e dată de păduri, care reprezintă 

41,5% din totalul fondului funciar al municipiului Sighișoara, fiind localizate pe aproape toate 

culmile și versanții deluroși de pe teritoriul municipiului. Mai sunt prezente, pe suprafețe mai 

restrânse, curți și construcții (3,8%), căi de comunicație și căi ferate (2,3%), terenuri degradate și 

neproductive (2,1%), ape și bălți (1,1 %). 

 

 3. Profilul demografic 

     3.1. Populaţia stabilă a municipiului Sighișoara, conform Recensământului populației și al 

locuințelor din anul 2011, era de 28.102 locuitori, respectiv 5,1% din populaţia judeţului Mureș. 

Municipiul Sighișoara este, din punct de vedere demografic, al treilea centru urban din judeţ, fiind 

http://romaniatourism.com/romania-maps/sighisoara-city-map-harta-orasului.html
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depășit de municipiul Târgu Mureș, reședință de județ, dar și de municipiul Reghin, și depășind 

cu puțin municipiul Târnăveni. La nivel național ocupa o poziție medie în rândul municipiilor 

care nu au funcție de reședință de județ, cu o populație aproape de 30.000 de locuitori, ceea ce 

încadrează municipiul Sighișoara în rândul orașelor mijlocii-‐mici. 

        Populatia municipiului Sighișoara, la 01.07.2020 (populația după domiciliu), conform 

datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Mureș : 

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA 

01.07.2020 

Sexe Total 

Total 33200 

Masculin 15966 

Feminin 17234 

                  Tabel 1 - Populația după domiciliu la 1 iulie 2020, municipiul Sighișoara 

Din punct de vedere al structurii pe sexe, 15966 locuitori sunt de sex masculin (48%), iar 

17234 locuitori erau de sex feminin (52%); ponderea populaţiei feminine era mai ridicată decât 

cea de la nivel județean, regional sau nivel național. În perioada 1850 - 2011, de la primul 

recensământ organizat în vechiul Imperiu Habsburgic și până în prezent, populația municipiului 

Sighișoara a avut o evoluție constant pozitivă până în anul 1992, urmată de un declin mai 

pronunțat după anul 1992. O creștere mai accentuată a avut loc în perioada comunistă, în special 

după 1966, când s-‐au amenajat noi cartiere cu blocuri de locuințe în apropierea zonei industriale. 

Populația, practic, s-‐a triplat între 1930 și 1992. Astfel, industrializarea și crearea de noi locuri de 

muncă pentru tineri au determinat un spor migratoriu pozitiv,  la  care  s-a  adăugat  și  sporul  

natural  ridicat,  care  au  făcut  ca  numărul  de  locuitori să crească treptat până în anul 1992, deși 

probabil că momentul de maxim a fost puțin mai devreme, în 1989, când însă nu s-‐a efectuat un 

recensământ.   

        3.2. Structura pe grupe de vârstă3 

An referință 2016 2017 

Grupa de vârstă 0-14 15-59 60+ 0-14 15-59 60+ 

Masculin 2225 11041 2204 2211 10864 3291 

Feminin 1962 11303 1889 1935 11047 4562 

                                                      
3 Conform datelor oferite de INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ - DIRECȚIA JUDETEANA DE 

STATISTICĂ MUREȘ 
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TOTAL 4187 22344 4093 4146 21911 7853 

Tabel 2 - Structura populației (după domiciliu) pe grupe de vârstă, 2016-2017 

 

An referință 2018 2019 

Grupa de vârstă 0-14 15-59 60+ 0-14 15-59 60+ 

Masculin 2204 10794 3368 2179 10578 3394 

Feminin 1889 10692 4700 1841 10741 4776 

TOTAL 4093 21486 8068 4020 21319 8170 

Tabel 2.1 : Structura populației (după domiciliu) pe grupe de vârstă, 2018-2019 

 

Grupa de vârstă 0-14 15-59 60+ 

Masculin 2142 10.362 3.462 

Feminin 1815 10.489 4.930 

TOTAL 3957 20.851 8.392 

Tabel 2.2 - Structura populației (după domiciliu) pe grupe de vârstă, la 01.07.2020  
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      3957 20851                     8392 

 

 

Evoluția structurii și numărului populației (după domiciliu ) pe grupe de vârstă – Municipiul 

Sighișoara 

 

          Se observă o pondere  tot  mai  scăzută  a  populației  tinere  (0 -14  ani),  care  la  nivelul  

municipiului  Sighișoara reprezenta doar 11,9%. Această pondere, în scădere față de recensămintele 

anterioare, este chiar mai scăzută decât cea a populației tinere de la nivelul județului Mureș (16,8%), 

a Regiunii Centru (16,4%) sau de la nivelul întregii țări (15,9%). Acest fapt este explicabil prin 

natalitatea tot mai scăzută și prin prezența unei populații adulte mai numeroase, ca urmare a 

generațiilor născute în perioada comunistă. 

       Astfel, se constată ponderea foarte ridicată (62,8%) a populației adulte (15 -59 ani), ceea 

ce indică prezența unei importante forțe de muncă la nivelul municipiului Sighișoara. Valoarea 

este chiar mai ridicată decât cea de la nivelul județului Mureș (60,8%), a Regiunii Centru (62,1%) 

și de la nivelul României (61,8%). 

          Pe de altă parte, populația vârstnică (de 60 ani și peste) reprezintă 25,3%, o valoare în 

creștere constantă de la un recensământ la altul, reflectând accelerarea procesului de îmbătrânire 

demografică. Tendința de creștere se va menține cu siguranță și în viitor, pe măsură ce generațiile 

numeroase născute în perioada comunistă vor intra în această categorie de vârstă. 

        Dincolo de aceste cifre, indicele de îmbătrânire demografică indică prezența acestui 

fenomen demografic și la nivelul municipiului Sighișoara, populația vârstnică depășind 

semnificativ populația tânără. Valoarea indicelui este de 145,2, semnificativ mai ridicată decât 

cea de la nivelul județului Mureș (132,9), Regiunii Centru (131,1), și chiar decât cea de la nivel  

 

național (140,8). 

Raportul dintre populația de peste 60 de ani și populația tânără este de 2,12. 

      3.3. Recensământul General al Populației și Locuințelor din 2011 a adus o noutate din punct 

de vedere al statisticilor demografice cu privire la structura etnică și confesională, și anume 

numărul foarte mare (peste 6% la nivel național) de persoane pentru care această informație nu 

este disponibilă. 
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      La nivelul municipiului Sighișoara, ponderea persoanelor pentru care informația nu este 

disponibilă în cazul etniei este chiar mai mare, respectiv 6,8%. În aceste condiții, ponderea tuturor 

grupurilor etnice a scăzut față de recensămintele anterioare. Astfel, procentul populației de etnie 

română a scăzut la 69,9%, deși este evident că cea mai mare parte a celor pentru care informația 

nu este disponibilă sunt tot români, și în acest caz ponderea reală a românilor ar fi în jur de 75%. 

Al  doilea  grup  etnic,  cu  o  prezență  constantă  de-‐a  lungul  istoriei  ca  urmare  a apropierii 

de arealul secuiesc, este cel al maghiarilor, care reprezintă 16,5%. În creștere față de 

recensămintele anterioare, dar probabil tot subevaluat din punct de vedere statistic, este și grupul 

romilor (5,2%).  

          Fig. 4. Structura etnică a populației municipiului Sighișoara la RPL 2011 

         Germanii (sașii), majoritari în perioada antebelică, au avut un declin numeric și procentual 

constant, fiind acum abia al patrulea grup etnic, cu o pondere de numai 1,4% din populația totală 

la recensământul din 2011. Celelalte grupuri etnice totalizează, împreună, doar 45 persoane 

(italieni, bulgari, ucraineni, ceangăi etc.), respectiv puțin peste 0,1% din populația totală. 

       Din punct de vedere al limbii materne, populația pentru care informația nu este disponibilă 

este aproximativ aceeași, respectiv 1892 persoane (6,7%). Populația cu limba maternă română 

este mai ridicată, și anume 74,3%, decât populația de etnie română, deoarece o parte a populației 

de altă etnie (în special romi) vorbesc limba română ca limba maternă. Mai mult, întrucât se poate 

considera că majoritatea celor pentru care informația nu este disponibilă au limba maternă 

română, ponderea reală a acestora ar fi în jur de 80%. Și în cazul maghiarilor se observă același 

fenomen, la o scară mai redusă, ponderea persoanelor cu limba maternă maghiară fiind de 17%, 

mai ridicată decât cea a persoanelor de etnie maghiară, din aceleași motive. În schimb, sub 0,5% 

din populație are romani ca limbă maternă, comparativ cu procentul de 10 ori mai mare al 

populației de romi. Chiar și în grupul etnic german nu toți au germana ca limbă maternă, aceasta 

fiind declarată doar în cazul a 1,3% din populație, ceea ce indică un posibil fenomen de asimilare 

1% 

         Romi 5% 

 

Maghiari 17% 

        

                                     
                                   Altii       Germani 

                        

       7% 

Români 
70% 
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treptată prin căsătorii mixte. 52 de persoane au o altă limbă maternă decât cele menționate deja, 

respectiv aproape 0,2% din populația totală. 

       Structura confesională este mai diversificată, dar și în acest caz datele sunt doar parțiale, 

întrucât pentru 6,9% din populație, apartenența confesională este nedisponibilă. Chiar și așa, 

populația de confesiune ortodoxă este evident majoritară, cu 70,8% (și probabil, în realitate, peste 

75%), fapt ușor de explicat prin preponderența populației de etnie română. 

        Următoarele trei confesiuni, cea reformată (7,9%), cea romano-‐catolică (5,3%) și cea 

unitariană (3,2%) sunt reprezentative pentru minoritatea maghiară. Însumate, ele totalizează o 

pondere aproximativ egală cu cea a populației de etnie maghiară, deși este posibil ca, în număr 

foarte mic, să includă și persoane de altă etnie (de exemplu, italienii sunt aproape sigur romano-‐

catolici). 

       Celelalte confesiuni sunt mai slab reprezentate. Iese în evidență grupul evanghelic luteran 

(1,4%), reprezentativ pentru minoritatea germană, în ciuda faptului că în recensământ apar trei 

grupuri distincte (evanghelic, evanghelic luteran și evanghelic de confesiune augustană), ale căror 

valori au fost însumate. E posibil chiar ca unii cetățeni care s-‐au declarat creștini după evanghelie 

(0,5%) să aparțină, de fapt, tot acestui grup. Celelalte confesiuni neoprotestante au de asemenea 

ponderi mici. Dintre aceștia, mai numeroși sunt penticostalii (1,1%), apoi, cu procentaje reduse, 

sub 1%, sunt baptiștii, martorii lui Iehova, adventiștii de ziua a șaptea etc. Tot cu cifre reduse 

(0,6% din total) se înscriu și greco-‐catolicii, grup reprezentativ pentru o parte mică a populației 

românești. Celelalte grupuri confesionale, precum și cei fără religie și ateii, totalizează aproape 

1%. 
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 Biserica Romano-Catolică – a fost construită în anul 1894 pe locul fostei biserici franciscane și ridicată    

în  onoarea Sf. Iosif4. 

 

                                                      
4 http://blogdecalatorii.ro/obiective-turistice-in-cetatea-medievala-sighisoara-tur-cu-tobosarul-cetatii/ 
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       Biserica Ortodoxă Sf. Treime – se află pe malul celălalt al Târnavei și este a 2-a biserică   

din  Sighișoara. Este mare, foarte frumoasă și se impune printre clădirile din zonă5. 

3.4. Mișcarea naturală a populației 

Referitor la mișcarea naturală a populației între anii 2016-2019, Direcția Județeană de 

Statistică Mureș a comunicat Direcției de Asistență Socială Sighișoara următoarele date 

disponibile pentru unitatea administrativ-teritorială Sighișoara: 

 

Anul 

 

2016 2017 2018 2019 

Născuți vii 243 247 226 243 

Decedați 326 308 351 372 

Spor natural -83 -61 -125 -129 

                                               Tabel 3 - Analiză spor natural 2016-2019 

 

În condiții de natalitate scăzută și mortalitate ridicată, sporul natural înregistrează valori 

negative și la nivelul municipiului Sighișoara, în fiecare dintre cei patru ani de referință, așa după 

cum  se poate remarca din datele furnizate de Direcția Județeană de Statistică Mureș. 

Rezultatele Recensământului General al Populației din 2011 indică faptul că 2376 persoane 

                                                      
5 http://blogdecalatorii.ro/obiective-turistice-in-cetatea-medievala-sighisoara-tur-cu-tobosarul-cetatii/ 



CONSILIUL LOCAL SIGHIȘOARA                                                                                                                                                                DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIGHIȘOARA                                                                                                                                                                                                                                    
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA PENTRU PERIOADA 2021 - 2030 

 

22 

 

erau absente, respectiv 8,5% din populația municipiului Sighișoara, fapt care reflectă intensitatea 

emigrației din ultima perioadă. Dintre acestea, majoritatea (1541 persoane,  respectiv 64,9% din 

totalul populației absente) erau plecate pentru o perioadă îndelungată, iar dintre acestea, 1122 

persoane (4% din populația municipiului) erau plecate în afara granițelor țării. 

Emigrația a fost mai intensă la nivelul municipiului Sighișoara decât la nivelul județului 

Mureș, în ansamblu,  unde  s-a  consemnat  o  pondere  de  doar  5,8%  a  persoanelor  absente,  din  

care  mai puțin de jumătate (2,5%) erau plecate pe o perioadă îndelungată. Un rol important în 

valoarea mai ridicată a ratei migratorii externe l-‐a jucat și populația săsească, care a emigrat cu 

precădere la debutul decadei anilor 1990 și a servit de exemplu (și în unele cazuri chiar la propriu, 

în sensul de model de reușită) și pentru restul populației, indiferent de etnie. 

         În aceste condiții, este evident că rata natalității la nivelul municipiului Sighișoara este 

inferioară celei de la nivelul județului Mureș (cu valori între 10 și 12‰), a Regiunii Centru (între 

10 și 11‰) și chiar valorii de la nivel național (chiar dacă aceasta a scăzut sub 10‰). Valorile 

foarte mici ale ratei natalității sunt deosebit de îngrijorătoare, având în vedere și ponderea 

oricum scăzută a populației tinere din municipiu și îmbătrânirea demografică accelerată.  

 

Fig. 5. Rata natalității în municipiul Sighișoara, în județul Mureș, Regiunea Centru și 

România (2016  - 2020) 

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online (2020). 

 

  4. Fondul imobiliar construit cu destinația de locuință. Analiză comparativă pe anii 2016-

2020 

 

Suprafaţa locuibilă în Sighişoara este de 450.274,76 mp.  
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Potrivit Raportului privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Sighișoara pe 

anul 2020, în anul 2020, situaţia fondului imobiliar construit cu destinaţia de locuinţă se prezenta 

astfel: 

-  numărul total de clădiri cu destinaţia de locuit la nivelul municipiului Sighişoara: 4.972 

- numărul total de locuinţe este de 12.706, din care 554 locuinţe fac parte din fondul locativ de 

stat (304 locuinţe construite prin A.N.L.), iar 12.152 locuinţe sunt proprietate privată.  

Situația comparativă a fondului imobiliar construit cu destinația de locuințe al Municipiului 

Sighișoara pe anii 2016 - 2020, așa cum rezultă din evidențele Municipiului Sighișoara - Direcția 

Administrarea Patrimoniului, este următoarea: 

 

Locuințe din fonduri publice 2016 2017 2018 2019 2020 

Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, 

construite prin ANL 

304 304 304 304 304 

Locuințe în regim normal de închiriere 250 250 250 250 250 

Locuințe sociale 0 0 0 0 0 

Total 554 554 554 554 554 

Tabel 4 - Evoluția fondului locativ 2016-2020 

 

Analiza numărului de locuințe din fondul de locuințe al Municipiului Sighișoara, pe anii 2016 

- 2020, indică faptul că în perioada de referință numărul de locuințe s-a menținut constant, respectiv 

nu au fost construite locuințe din fonduri publice și de asemenea municipalitatea nu deține locuințe 

sociale. 

Municipiul Sighișoara va pune gratuit la dispoziția Agenției Naționale pentru Locuințe un 

teren în suprafață de 4.348 mp, localizat în cartierul Târnava II, pe Aleea Panseluțelor, în vederea 

construirii de locuințe pentru tinerii specialiști din învățământ și sănătate. Pe lângă unitățile construite 

până acum, municipalitatea a primit anul acesta finanțare pentru încă 20 de astfel de unități. 

           Agenția Națională pentru Locuințe va excuta lucrările cu fonduri alocate din bugetul 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru Programul guvernamental de 

construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, iar municipalitatea va asigura de la bugetul 

local sursele necesare pentru execuția utilităților aferente construcției (apă, canalizare, energie termică 

și electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi)6. 

 

 

                                                      
6 https://sighisoara.news/finantare-pentru-un-nou-bloc-de-locuinte-pentru-tineri/ 
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5. Industrie şi ocuparea forţei de muncă 

 

În prezent, principalele activităţi economice în municipiul Sighișoara sunt în industria textilă 

(ţesătorii şi croitorii), industria ceramică (porţelan, faianţă), construcţii, producţie alimentară, 

prelucrarea lemnului şi turism. Majoritatea societăţilor comerciale sighişorene sunt cu capital privat, 

iar în ceea ce priveşte investitorii străini, aceştia sunt în principal elvețieni, coreeni, germani şi italieni. 

Cea mai mare pondere în economia locală, ca număr de firme, o au întreprinderile mici şi mijlocii. 

 

 

 Situaţia comparativă a numărului de agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe 

raza municipiului Sighişoara, pe anii 2016 - 2020: 

 

Tipuri de societăţi după 

forma juridică 

Existente la 

 31.12.2016 

Existente la 

 31.12.2017 

Existente la 

31.12.2018 

Existente 

la 

31.12.2019 

Existente 

la 

31.12.2020 

Societăţi cu răspundere limitată 

(SRL) 

459 468 471 488 493 

Societăţi pe acţiuni (SA) 17 17 16 13 15 

Organizaţii cooperatiste (OC) 0 0 0 0 0 

Întreprinderi Familiale 16 17 15 11 13 

Întreprinderi Individuale 99 103 100 88 82 

Persoane fizice autorizate 27 31 37 37 34 
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TOTAL: 618 636 639 637 637 

Tabel 5 - Număr agenți economici  

Sursa: Raportul privind Starea economică, socială și de mediu a municipiului Sighișoara  

pe anii 2016 și 2020 

 Evoluţia numărului de agenţi economici în perioada 2016 - 2020, a fost următoarea: 

 Agenţi economici 
Existenţi 

în 2017 

Existenți 

în 2018 

Existenți 

în 2019 

Existenți 

în 2020 

Societăţi comerciale, societăţi 

pe acţiuni şi organizaţii 

cooperatiste 

 

485 

 

487 

 

501 

 

508 

Persoane fizice autorizate, 

Întreprinderi Individuale şi 

Întreprinderi Familiale 

 

151 

 

152 

 

136 

129 

Total: 636 639 637 637 

Tabel 6 - Evoluție agenți economici 

Sursa: Raportul privind Starea economică, socială și de mediu a municipiului Sighișoara 

pe anul 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evoluția numărului de salariați în municipiul Sighișoara, în perioada 2018-2020: 
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Nr. 

Crt 

Denumire societate 
Nr. 

angajaţi 

2018 

Nr. 

angajaţi 

2019 

Nr. angajaţi 

2020 

 

Nr. 

angajaţi 

2019-

2020 

% 

1. SC “Siceram” SA 252 256 268 +4,96% 

2. SC “Târnava” SA 123 118 108 - 8,47% 

3. SC “Sefar” SRL 345 340 360 +5,88% 

4. SC ”Monosuisse” SRL 124 128 133 +3,91% 

5. SC “Transtex” SA 153 63 38 - 39,68% 

6. SC “Cesiro” SA 1030 722 510 - 29,36% 

7. SC “Hochland Romania” SRL 399 409 409 - 

8. SC GST Automotive Safety RO SRL 1253 1187 1030 -13,23% 

 Tabel 7 - Evoluție număr angajați 

Sursa: Raportul privind Starea economică, socială și de mediu a municipiului Sighișoara 

pe anii 2018 și 2020 

 

 

 Evoluția numărului persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă, în perioada 2017-

2020 

Se poate observa, din tabelul de mai jos, o tendință crescătoare a numărului de șomeri 

înregistrați, în perioada 2019-2020.  

 

Tabel 8 - Numărul șomerilor  

Sursa: Raportul privind Starea economică, socială și de mediu a municipiului Sighișoara pe anii  

2017, 2018, 2019, 2020 

 

 

Situația privind persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din municipiul Sighișoara, 

înregistrate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă - Județul Mureș, potrivit 

datelor furnizate de această instituiție, este următoarea: 

 

 

 

Număr persoane/An 2017 2018 2019  

Persoane aflate în căutarea unui  1495 1016 1032  

An 2017 2018 2019 2020 

Număr șomeri 146 119 131 311 

Pondere șomeri în populația stabilă 0,52%   0,42%    2,71% 2,73% 
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loc de muncă 

Din care șomeri indemnizați 158 119 131  

Tabel 9 - Evoluție număr șomeri 

 

             Referitor la numărul total de persoane din municipiul Sighișoara aflate în căutarea unui loc de 

muncă, se poate observa o tendinţă de scădere a acestuia în anii 2018 și 2019 față de anul 2017, cu o 

ușoară creștere în anul 2019 față de anul 2018, în timp ce numărul șomerilor indemnizați a înregistrat 

o scădere în anii 2018 și 2019 față de anul 2017 și o ușoară creștere în anul 2019 față de anul 2018.  

Se poate preconiza, însă, că în perioada imediat următoare, numărul persoanelor fără ocupație 

va înregistra o traiectorie ascendentă, ținând cont de dezechilibrele economice generate de pandemia 

de Sars-CoV-2. 

 

6. Agricultura 

Fondul funciar: 

Conform datelor cuprinse în Registrul Agricol al municipiului, din suprafaţa totală de 9.602,25 

ha, terenul forestier are o suprafaţă de 3.702,29 ha, iar terenul agricol de 4.730,90 ha. 

Structura pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole este următoarea: 

        Anul 2020 

Categorii de folosinţă 
Total extravilan şi intravilan (ha) 

Arabil 1.535,31 

Păşuni 1.655,95 

Fâneţe 1.246,95 

Vii, livezi, hamei 292,69 

Păduri şi tufişuri 3.702,29+277,71 

Ape şi Stuf 107,24 

Neproductiv 196,43 

Drumuri 224,94 

Construcţii 362,74 

TOTAL 9.602,25 

Tabel 10 - Structura fondului funciar 
Sursa: Raportul privind Starea economică, socială și de mediu a municipiului Sighișoara 

pe anul 2020 

 

 

 

             7. Servicii publice 

7.1. Educația.  
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      Structura populației după ultima școală absolvită indică nivelul de instruire al populației. 

Acestea relevă faptul că nivelul de instruire al populației din municipiul Sighișoara este superior 

mediei județene și regionale, deoarece în acest centru urban (ca și în majoritatea orașelor mijlocii 

și mari) se concentrează populația cu studii superioare și locurile de muncă pentru aceasta. Astfel, 

conform datelor de la Recensământul General al Populației și Locuințelor din 2011, aproape 14% 

din populația municipiului Sighișoara avea studii superioare, comparativ cu o pondere de sub 

12% la nivelul județului Mureș. Și la nivelurile următoare, cel postliceal (6% față de 4%) și cel 

liceal și profesional (48% față de 40%), ponderea este mai ridicată în cazul municipiului 

Sighișoara, și pe considerentul existenței în localitate a acestor niveluri de instruire și educație. 

        Populația cu studii gimnaziale reprezintă 20,7% din total, iar cea cu studii primare, 9,5%, 

valori mai mici decât cele de la nivel județean sau regional. Persoanele fără școală absolvită și 

analfabeții însumează un procent de aproape 2%, dintre care doar o treime sunt efectiv analfabeți. 

Acest procent este scăzut comparativ cu cel județean (peste 3%). Totuși, prezența acestor 

grupuri ridică problema abandonului școlar timpuriu în rândul comunităților și grupurilor 

marginalizate din municipiu. 

 

7.1.1. Infrastructura educaţională 

În municipiul Sighişoara, în anul 2020, îşi desfăşurau activitatea un număr 26 de unităţi de 

învățământ preuniversitar, cu sau fără personalitate juridică, de stat sau particulare, dintre care: 

4 unități de învățământ liceal de stat (3 licee și un club sportiv școlar), 5 școli gimnaziale de stat 

cu personalitate juridică, 2 școli gimnaziale de stat fără personalitate juridică arondate, 2 școli 

primare de stat fără personalitate juridică arondate,  9 grădinițe de stat (6 cu program normal și 

3 cu program prelungit) și 4 unităţi de învăţământ preuniversitar particular (3 grădinițe și o școală 

postliceală).  

Învățământul vocațional este asigurat de Școala de Muzică cu clasele I – VIII, în care se 

studiază pianul, vioara, violoncelul, percuția, precum și de clasele cu profil sportiv din cadrul a 

două școli gimnaziale și în cadrul Clubului Sportiv. 

   Clubul Copiilor Sighișoara, structură a Palatului Copiilor Mureș, este o unitate de învățământ 

în cadrul căreia se desfășoară activități instructiv-educative specifice, în afara cursurilor școlare.  

 

Activitatea este organizată pe cercuri, pe grupe de începători, avansați și performanță, având 

ca scop aprofundarea și completarea cunoștințelor din școală, dezvoltarea aptitudinilor, potrivit 

vocației și opțiunii elevilor. Clubul Copiilor Sighișoara funcționează în prezent cu un număr de 
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12 cercuri: Cercul de dans modern, Cercul de teatru medieval, Cercul “Cultura și civilizația 

engleză”, Cercul de informatică, Cercul de carting, Cercul de protecția mediului și ecologie, 

Cercul de pictură, Cercul de artă foto, Cercul de muzică vocal-instrumentală, Cercul de fotbal, 

Cercul de orientare turistică și Cercul “Cultură europeană”. 

 

 
Liceul Teoretic Joseph Haltrich- http://blogdecalatorii.ro/obiective-turistice-in-cetatea-medievala-

sighisoara-tur-cu-tobosarul-cetatii/ 

 

 

 

7.1.2. Populația școlară 

 

Evoluţia populaţiei şcolare, în perioada 2016 - 2021, pe cicluri de învăţământ: 

 
An şcolar 

2016 - 2017 

An școlar 

2017 - 2018 

An școlar 

2018 - 2019 

An școlar 

2019 - 2020 

An școlar 

2020-2021 

Învăţământ preşcolar 683 712 730 739 712 

Învăţământ primar 1340 1343 1310 1342 1308 
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 Tabel 11 - Evoluția populației școlare 

În ceea ce priveşte populaţia şcolară, observăm în anul școlar 2020 – 2021 o scădere a 

numărului total de preșcolari și elevi față de anii 2016 – 2020, fiind înregistrate:  

- o scădere anuală a numărului preșcolarilor în perioada 2018 – 2021; 

- fluctuații ale numărului elevilor din învățământul primar și gimnazial în perioada 2016 – 

2021, respectiv o scădere în anul școlar 2020 – 2021 față de anul școlar anterior; 

- fluctuații ale numărului elevilor din învățământul liceal în perioada 2016 – 2021, 

respectiv o creștere anuală în anii școlari 2019 – 2020 și 2020 – 2021; 

- scăderi anuale ale numărului elevilor din învățământul postliceal în perioada 2017 – 

2021; 

- fluctuații ale numărului elevilor din învățământul profesional în perioada 2017 – 2021, 

respectiv o creștere în anul școlar 2020 – 2021 față de anul școlar anterior. 

Învăţământ gimnazial 1550  1248 1246 1415 1280 

Învăţământ liceal 1929 1486 1450 1514 1568 

Învăţământ postliceal - 266 240 168 18 

Învăţământ profesional - 235 254 252 306 

Total preșcolari şi elevi 5502 5290 5230 5430 5192 
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Școala de Muzică “Miron Neagu” - http://blogdecalatorii.ro/obiective-turistice-in-cetatea-medievala-

sighisoara-tur-cu-tobosarul-cetatii/ 

7.1.3. Personalul didactic 

Evoluţia numărului personalului didactic, în perioada 2016-2021: 

Anul şcolar 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Educatoare 47 52 54 54 52 

Învăţători 67 67 61 59 62 

Profesori 253 271 299 281 306 

TOTAL 367 390 414 394 420 

 Tabel 12 - Evoluția personalului didactic 

 

 În ceea ce priveşte evoluţia per total a personalului didactic, se observă un trend crescător în 

perioada 2016 – 2019, o scădere a numărului acestuia în anul școlar 2019 – 2020 față de anul școlar 

anterior și respectiv o creștere în anul școlar 2020 – 2021 față de anul școlar 2019 - 2020. 

 7.2. Sănătate 
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7.2.1. Infrastructura de sănătate  

 

 
Asistenţa medicală este asigurată de Spitalul Municipal, policlinici, laboratoare medicale, 

farmacii, cabinete medicale de familie, cabinete medicale private, cabinete stomatologice şi 

laboratoare de tehnică dentară, cabinete medicale și stomatologice școlare. În Sighişoara funcţionează 

Staţia de Ambulanţă ca parte a Serviciului Judeţean de Ambulanţă şi Centrul SMURD. 

 

 

Unităţi sanitare 2016 2017 2018 2019 2020 

Spitale 1 1 1 1 1 

Număr de paturi pentru spitalizare 

continuă 

251 251 251 251 251 

Număr de paturi pentru însoţitorii 

minorilor 

10 10 10 10 10 

Număr de paturi pentru spitalizarea 

de zi 

22 12 12 12 12 

Policlinici 2 2 2 2 2 

Farmacii 22 26 25 27 27 

Cabinete medicale din grădinițe și 

școli 

8 8 11 13 13 

Cabinete stomatologice din 

grădinițe și școli 

1 1 1 1 1 
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 Tabel 13 - Infrastructura medicală 

Sursa: Raportul privind Starea economică, socială și de mediu a municipiului Sighișoara pe anii  

2016, 2017 și 2020 și evidențele DAS 

 

      Numărul spitalelor, al policlinicilor și al cabinetelor stomatologice din grădinițe și școli s-‐a 

menţinut constant pe întregul interval analizat, în timp ce numărul farmaciilor a înregistrat o 

creștere în intervalul 2019 - 2020 față de anii anteriori, iar numărul cabinetelor medicale din 

grădinițe și școli a cresut în anii 2018 - 2020. 

         Furnizorii, publici și privați, de servicii medicale, aflați în evidența Casei Județene de 

Asigurări de Sănătate, la jumătatea anului 2021 : 

Unităţi sanitare 

 

2021 

Spitale 1 

Medici de familie 14 

Farmacii 11 

Dispozitive medicale 0 

Medicină dentară 5 

Ambulatoriu de specialitate 7 

Laboratoare medicale 2 

Reabilitare și recuperare medicală 0 

Servicii de ambulanță 0 

Servicii de imagistică medicală 1 

Îngrijiri la domiciliu 2 

         Tabel 14 - Furnizori de servicii medicale la nivelul municipiului Sighișoara - 2021 

          Sursa : http://www.cnas.ro/casamures/map-location/idCounty/36  

 

 

          7.3. Asistența socială 

         Conform art. 112 alin (1) din Legea  nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale, cu modificările și 

completările ulterioare: 

“Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie 

socială, autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii privind administrarea şi acordarea 

beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale.” 

 

        7.3.1. Direcția de Asistență Socială Sighișoara 

         Astfel, la nivelul U.A.T. Municipiul Sighișoara, funcționează Direcția de Asistență Socială, 

înființată în subordinea Consiliului Local prin H.C.L. nr. 84/29.03.2018, ca instituție publică 

http://www.cnas.ro/casamures/map-location/idCounty/36
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specializată în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale cu 

scopul de a asigura, la nivelul municipiului, aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției 

copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane, 

grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. 

         Înființarea, restructurarea, desființarea Direcției de Asistență Socială Sighișoara se face prin 

hotărâre a Consiliului Local Sighișoara, cu votul majorității consilierilor în funcție. Structura 

organizatorică, numărul de posturi și bugetul DAS Sighișoara se aprobă de către CL Sighișoara. 

Finanțarea DAS Sighișoara se face, conform legii, din bugetul local, bugetul de stat, din donații, 

sponsorizări și alte forme private de contribuții bănești. 

          Activitatea DAS Sighișoara este coordonată de Primar și se desfășoara cu respectarea legislație 

în vigoare privind administrația publică locală (Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare), a legislației ce guvernează asistența 

socială (Anexa 1 la prezenta strategie), a hotărârilor CL Sighișoara, Regulamentului de organizare și 

funcționare, dispozițiilor primarului, dispozițiile directorului executiv DAS. 

         Sediul administrativ al DAS Sighișoara este în Piața Muzeului, nr. 7, Sighișoara; perioada de 

funcționare este nelimitată.  

         Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale DAS Sighișoara dispune de cod de identificare fiscală, cont 

bancar propriu, ștampilă și sigiliu – proprii. 

DAS Sighișoara este acreditată ca  furnizor public de servicii sociale, conform 

certificatului de acreditare seria AF nr. 006834 din 27.04.2020, eliberat de Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale. 

Direcţia de Asistenţă Socială Sighişoara are următoarea structură organizatorică, formată din 

personal de conducere, servicii, birouri şi compartimente: 

        Director executiv, cu următoarea structură subordonată: 

I. Compartiment Comunicare, Registratură, Relaţii cu Publicul şi Evaluare Iniţială 

            II. Birou Economico-Financiar, Resurse Umane, Informatică, Monitorizare și Analiză 

Statistică 

           1.Compartiment Economico-Financiar 

                 2.Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Sănătatea şi Securitatea Muncii 

                 3.Compartiment Informatică, Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă 

Socială şi Incluziune Socială 

       III. Compartiment Juridic şi Contencios 

       IV. Birou Achiziţii Publice, Strategii, Programe, Proiecte, Administrativ 

  1.Compartiment Achiziţii Publice 
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  2.Compartiment Strategii, Programe, Proiecte în domeniul asistenţei sociale şi Relaţia 

cu asociaţiile şi fundaţiile 

  3. Compartiment Administrativ 

         V.Serviciul Beneficii de Asistenţă Socială şi Servicii Sociale 

  1. Compartiment Evidenţă şi Plată Beneficii de Asistenţă Socială 

  2. Compartiment Protecţia Persoanelor Vârstnice, Protecţia Persoanelor cu Handicap 

și Monitorizare Asistenţi Personali 

  3. Compartiment Protecţia Copilului 

  4. Asistenţi Personali Persoane cu Handicap 

  5. Compartiment Expert Local pe Problemele Romilor 

  6. Compartiment Asistenţă Medicală Comunitară 

VI. Birou Administrare Creşe 

         VII.Compartiment Asistenţă Medicală şi de Medicină Dentară Acordată în Unităţile de 

Învăţământ 

 

            

7.3.2. Structuri locale ale Direcței Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului 

Mureș 

 Conform art. 114. alin (2) lit. a)  din Legea nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale, DGASPC 

Mureș îndeplinește atribuții privind coordonarea înființării și organizării serviciilor sociale, în 

concordanță cu nevoile și situațiile de dificultate identificate, pentru a se realiza o acoperire echitabilă 

a dezvoltării acestora pe întreg teritoriul județului. 

 În calitatea sa de furnizor acreditat de servicii sociale, DGASPC Mureș a înființat și 

coordonează, pe raza municipiului Sighișoara, Complexul de servicii pentru copilul cu deficiențe 

neuropsihiatrice și Centru rezidenţial  pentru persoane adulte cu dizabilități. 

               7.3.3. Furnizorii privați de servicii sociale sunt bine reprezentați în municipiul Sighișoara 

și beneficiază de colaborarea și susținerea administrației publice locale. Prin HCL Sighișoara nr. 

59/09.04.2019, Direcția de Asistență Socială Sighișoara a fost mandatată pentru organizarea și 

realizarea activităților de contractare de servicii sociale.   

              DAS Sighișoara a externalizat către furnizorii privați: 

 • Servicii sociale de tip centru de zi pentru persoane vârstnice, prin încheierea contractului de 

achiziție publică cu Fundația Centrul Creștin Social Medical de Zi Sighișoara; 

• Servicii sociale – adăpost de noapte, prin încheierea acordului cadru de servicii cu Asociația 

Centrul Creștin Social de Noapte Sighișoara. 
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 De asemenea, un număr important de furnizori privați de servicii sociale au beneficiat de 

Programul de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al asociațiilor și fundațiilor din 

municipiul Sighișoara, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005.  

 

                  7.4. Transport public de călători 

           Cursele regulate pentru transportul public local de călători sunt  asigurate de către S.C. Apă 

Termic Transport (ATT) Sighișoara S.A, care s-a constituit și funcționează din anul 1997 pe baza legii 

privind 

reorganizarea regiilor autonome, având drept acționar unic Consiliul Local al municipiului. 

           În ceea ce privește gradul de accesibilitate a locuitorilor municipiului Sighișoara la cele 10 

trasee ce alcătuiesc sistemul de transport public, în Planul Urbanistic General al municipiului 

Sighișoara întocmit în octombrie 2019, se constată că, doar, aproximativ 558 ha din cele 1295 ha ale 

municipiului se pot considera sub acoperirea serviciului de transport public local (aproximativ 43 % 

din suprafaţa intravilană a oraşului). Astfel, zone destul de întinse din cartierele Plopilor 1 şi 2, Zona 

industrială Miron Neagu, Miron Neagu, Bărăgan, Viilor, Lunca Poştei, Zona Industrie Nouă, dar şi 

unele zone din cartierele Cantemir, Ana Ipătescu, Ştefan cel Mare şi UM nu beneficiază de o 

accesibilitate corespunzătoare la sistemul de transport public7.. 

         La nivelul anului 2019, doar 70% din arterele de circulație erau modernizate, existând un număr 

încă însemnat de străzi cu acoperire de piatră de râu, macadam sau pământ; acest lucru reprezintă una 

dintre cauzele absenței sau slabei reprezentări a serviciului de transport public de călători în zonele 

amintite. 

                                                      
7 

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/atasament/0B090E0BE98A14D3C22584BE002760ED/$

FILE/09_Studiu%20circulatii.pdf 
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Figura 6   Schema trasee autobuze ATT Sighisoara 

Sursa : https://sighisoaraonline.com/20150908_b8ot55oz9_prima_Program-mersul-autobuzelor-

Sighisoara-ATT.html 

 

          7.5. Asigurarea utilităților 

         Operatorul local S.C. ATT S.A., având ca acționar unic Consiliului Local Sighișoara, furnizează 

energie termică pentru un număr de 204 apartamente ANL, precum și pentru Școala Gimnazială 

Nicolae Iorga. Pentru restul imobilelor, energia termică se obține prin intermediul centralelor 

individuale, acestea funcționând cu  gazul metan, energia electrică sau lemnul/cărbunele. 

         Pe teritoriul municipiului energia electrică este distribuită - în principal -  de S.C. ELECTRICA 

S.A.,  societate care asigură distribuţia la nivel naţional. Aproape toate locuințele din municipiu (peste 

98%) dețin instalație electrică conform datelor de la Recensământul Populației și Locuințelor din 

2011. 

          Municipiul Sighișoara este prevăzut cu reţea electrică de iluminat public, atât pe principalele 

artere de circulaţie, cât și pe celelalte străzi ale oraşului.  

           Principala sursă de apă a oraşului Sighişoara este râul Târnava Mare. Serviciul de alimentare 

cu apă cuprinde activitățile de captare, tratare a apei brute, transportul și distribuția apei potabile și 

industriale către consumatori. Calitatea apei potabile distribuite în sistem centralizat este monitorizată 

de operatorul autorizat Compania Aquaserv Târgu Mureș, precum și de DSP Mureș. Pe domeniul 

public sunt identificate 14 izvoare permanente și fântâni, verificate anual - din punct de vedere caliate 

apă - de specialiștii DSP Mureș. 

https://sighisoaraonline.com/20150908_b8ot55oz9_prima_Program-mersul-autobuzelor-Sighisoara-ATT.html
https://sighisoaraonline.com/20150908_b8ot55oz9_prima_Program-mersul-autobuzelor-Sighisoara-ATT.html
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           Rețeaua de apă potabilă este accesibilă pentru 99,3 % din populația municipiului, în timp ce 

0,7% au fântâni individuale. 

           Sistemul de canalizare menajeră deservește 92,44 % din populație și are o lungime de 80,5 

km. Sistemul de canalizare pluvială deservește (împreună cu canalizarea unitară) 49% din populație 

și are o lungime de 17,8 km. Pe unele străzi, deși există rețea de distribuție a apei potabile, nu există 

rețea de canal menajer, evacuarea apelor reziduale rezultate din gospodării facându-se în regim propriu 

(fose septice). Din păcate există și situații în care evacuarea apelor uzate din gospodărie se face direct 

în sol sau prin rigole de suprafață, cu impact negativ asupra mediului înconjurător și sănătății 

populației. 

        Lungimea rețelei de distribuție a gazelor naturale a fost de 134,187 km, deservind 12.442 

consumatori, din care 11.683 consumatori casnici (informație disponibilă la nivelul  anului 2020 )8. 

 

       7.6. Pietele agro-alimentare 

       Administrarea pieței agro-alimentare din municipiul Sighișoara se află în atribuția S.C. 

ECOSERV SIG S.R.L, înființată în anul 2011 prin hotărârea Consiliului Local Sighișoara. 

      Piața agro-alimentară a municipiului este situată pe Strada Târnavei, într-o zonă ușor accesibilă 

locuitorilor și pune la dispoziția acestora o gama bogată și diversă de produse agro-alimentare, 

provenite direct din gospodăriile producătorilor.  

        Producătorii care aleg să își ofere spre vânzare producția pe această piață nu sunt doar localnici. 

În funcție de sezon, în piață, se întâlnesc producători din sudul tării (roșii, castraveți, vinete, pepeni, 

etc), din zona Brașovului (cartofi), din Vrancea (vișine, cireșe, struguri, etc), Satu Mare (căpșuni) și 

enumerarea poate continua9. 

         7.7. Ordinea publica 

        Pe lângă Poliția municipiului Sighișoara, din cadrul IPJ Mureș, atribuții în ceea ce privește 

ordinea publică revin și Serviciului Public Poliţia Locală din cadrul Primăriei municipiului Sighișoara. 

Serviciul Public Poliţia Locală este organizat şi funcţionează ca un compartiment funcţional în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Sighişoara. 

Serviciul Public Politia locala are atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților 

fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, 

în domenii cum ar fi: ordinea și liniștea publică, circulația pe drumurile publice, disciplina în 

construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, evidența persoanelor,  alte 

domenii stabilite prin lege. 

                                                      
8 Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Sighișoara 2020 
9 Informații oferite telefonic de S.C. Ecoserv Sig S.R.L.   
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       7.8. Salubrizare 

       Serviciul public de salubrizare în aria administrativ-teritorială a municipiului Sighișoara este 

prestat de operatorul S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L și are la bază un contract de concesionare a 

serviciului, încheiat de municipalitate cu acest operator. 

        S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L operează pe raza municipiului Sighișoara, săptămânal, 6 zile 

din 7, după un orar stabilit, astfel încât să acopere întreg teritoriul deservit10. 

     Colectarea selectivă a deșeurilor menajere din gospodării și acțiunile de sensibilizare și 

responsabilizare a cetățenilor sunt pași importanți în ceea ce privește respectul față de mediu și 

sănătatea locuitorilor. 

        7.9. Cultura 

La nivelul municipiului Sighișoara, în subordinea administrației publice locale, își desfășoară 

activitatea următoarele instituții de cultură:  

Muzeul de Istorie Sighişoara – Înființat în anul 1899, este singurul muzeu din România organizat 

pe verticală. Găzduit în Turnul cu Ceas – monument istoric din secolul al XIV-lea și emblemă a 

orașului – muzeul are șase etaje. La ultimul nivel e balconul, un punct de belvedere de unde vizitatorii 

pot admira întregul oraș. 

 

https://sighisoaraonline.com/content/muzeul-de-istorie-sighisoara/ 

 

                                                      
10 https://www.smrecosal.ro/ 

https://sighisoaraonline.com/content/muzeul-de-istorie-sighisoara/
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Turnul cu Ceas - http://blogdecalatorii.ro/obiective-turistice-in-cetatea-medievala-sighisoara-tur-cu-

tobosarul-cetatii/ 

 

Muzeul de Istorie adăpostește colecții de arheologie, etnografie, farmacie și instrumentar medical, 

mobilier, mesteşuguri și bresle, ceramică transilvăneană, artă decorativă, ceasuri, cu scopul de a recrea 

bunurile materiale mobile care evidenţiază evoluţia comunităţii sighişorene din cele mai vechi timpuri 

şi până în zilele noastre. Muzeul deţine 11.802 piese de patrimoniu, din care 40 fac parte din categoria 

Tezaur şi 11.762 din categoria Fond. 



CONSILIUL LOCAL SIGHIȘOARA                                                                                                                                                                DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIGHIȘOARA                                                                                                                                                                                                                                    
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA PENTRU PERIOADA 2021 - 2030 

 

41 

 

 

Sursa: https://bloguldecalatorii.ro/2015/07/la-sighisoara-in-minivacanta-de-rusalii.html 

 

În anul 2020, Muzeul de Istorie a avut un număr de 70.964 vizitatori, în ciuda restricțiilor impuse 

de contextual epidemiologic; ținând cont de faptul că, numeroși turiști vizitează Cetatea Medievală și 

în afara programului de funcționare al Muzeului, se poate aprecia – cu siguranță – că cifra reală a 

vizitatorilor este cu mult mai mare11 . 

 Biblioteca municipală Zaharia Boiu - instituție de cultură care se află în subordinea 

municipalității și care anual este gazda a numeroase activităţi culturale specifice, precum: lansări de 

carte, expoziţii tematice, spectacole omagiale, fiind o prezență activă în calendarul cultural 

sighișorean. 

                                                      
11 Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Sighișoara, 2020 

https://bloguldecalatorii.ro/2015/07/la-sighisoara-in-minivacanta-de-rusalii.html
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https://sighisoaraonline.com/content/biblioteca-municipala-zaharia-boiu/ 

 

 

Sala de spectacole “Mihai Eminescu” - unitate de cultură aflată în structura municipiului, 

care găzduiește numeroase spectacole de muzică, teatru și dans.  

         Sighişoara este recunoscută a fi un loc al evenimentelor, un spaţiu generos de exprimare a artei 

în toate formele ei - muzică de toate genurile, teatru, dans, folclor și film  – o scenă vie în care se 

împleteşte vechiul cu noul şi, ceea ce este cel mai important, reuşeşte să satisfacă cele mai diverse 

gusturi ale publicului. 

În conformitate cu Lista Monumentelor Istorice 2015 (pe județe), care poate fi consultată pe 

site-ul Ministerului Culturii: http://www.cultura.ro/lista-monumentelor-istorice, Sighişoara dispune 

de 209 clădiri considerate monumente istorice, plus ansamblul de fortificaţii cu cele 9 turnuri şi 

centrul istoric al oraşului care este inclus în patrimoniul UNESCO. 

Pe lângă atracţia generată de încărcătura istorică şi farmecul locurilor, profilul de centru 

cultural al Sighişoarei este întregit de manifestările culturale tradiţionale, recunoscute în întreaga 

lume. Dintre acestea, Festivalul Sighişoara Medievală, se detaşează a fi nu numai cea mai longevivă 

dar şi cea mai valoroasă. În perioada desfăşurării acestuia – ultimul week-end al lunii iulie – se 

înregistrează vârful de sezon tursitic, când practic populaţia oraşului se dublează, cu consecinţe 

benefice asupra turismului şi serviciilor conexe acestuia. 

De asemenea, Sighişoara este un loc căutat pentru realizarea diferitelor filmări - reclame, 

producţii TV şi producţii cinematografice - precum şi pentru organizarea simpozioanelor, 

conferinţelor, concursurilor şi a altor manifestări naţionale şi internaţionale care, în cele din urmă, 

https://sighisoaraonline.com/content/biblioteca-municipala-zaharia-boiu/
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înseamnă o afluenţă de oameni care ocupă locuri de cazare, servesc masa şi vizitează obiectivele 

turistice, contribuind astfel la dezvoltarea economică. 

În Sighişoara, de ‐a lungul unui an, se desfăşoară o multitudine de evenimente artistice 

(muzică, teatru, dans, folclor, film) cu o puternică rezonanţă pe plan naţional şi internaţional. Fie că 

sunt organizate exclusiv de municipalitate, în parteneriat cu terţi sau de diverse organizaţii, acestea 

compun Calendarul evenimentelor culturale desfăşurate în municipiul Sighişoara. 

 

 

          

            7.10. Turismul  

Municipiul Sighișoara este unul dintre cele mai vizitate orașe din România datorită 

patrimoniului cultural remarcabil, concentrat cu precădere în zona cetății. 

 

 

 

https://das-sighisoara.ro/sighisoara-noua/ 

 

https://das-sighisoara.ro/sighisoara-noua/
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Toate atributele recunoscute: destinaţie turistică de referinţă, centru cultural european, parte a 

patrimoniului mondial UNESCO, deţinător de premii internaţionale etc, au făcut ca Sighişoara să fie 

selectată într-un proiect european de realizare a unei reţele de centre naţionale de informare şi 

promovare turistică. 

 

https://das-sighisoara.ro/sighisoara-noua/ 

 

Dacă înainte de anul 1989, singura posibilitate de cazare din Sighişoara era Hotelul Steaua, în 

ultimii ani, întreprinzătorii locali care au intuit potenţialul imens al turismului, au construit, amenajat 

şi dotat numeroase structuri de cazare turistică – hoteluri, pensiuni, moteluri, campinguri, etc. Acestea 

sunt localizate în special în zona Cetăţii Medievale dar şi în zonele limitrofe, valorificând frumuseţea 

împrejurimilor localităţii. 

 În tabelul de mai jos sunt prezentate cu titilu comparativ structurile de cazare din Sighişoara 

în anii 2018, 2019 și 2020 – hoteluri, pensiuni, moteluri, hoteluri pentru tineret (hosteluri), 

campinguri:  

        

Structuri de 

cazare 

Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

Capacitate Nr. camere Capacitate Nr. camere Capacitate Nr. camere 

TOTAL 2014 871 2122 923 2142 930 

Tabel 15 - Evoluția structurilor de cazare din mun. Sighișoara 

Sursa: Raportul privind Starea economică, socială și de mediu a municipiului Sighișoara 

pe anii 2018 - 2020 

https://das-sighisoara.ro/sighisoara-noua/


 

CAPITOLUL II 

ANALIZA NEVOILOR SOCIALE IDENTIFICATE ȘI A CAPACITĂȚII  

INSTITUȚIONALE DE FURNIZARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL 

MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA 

 

1. Introducere 

        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, 

precum și 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 de natura economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure 

nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacitaţi şi competenţe pentru a se integra social. Accesul la 

beneficii şi servicii sociale reprezintă un mijloc de întărire a coeziunii sociale şi de reducere a excluderii 

sociale. 

         Excluziunea socială este procesul cu efecte sociale negative, datorită paralizării capacitaţilor de 

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

excluziune socială greu reversibilă.    

            Grupurile cu risc ridicat de excluziune socială sunt: copiii şi tinerii care părăsesc sistemul de 

protecție, 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 

psihotrope, victimele traficului de persoane, persoanele private de libertate. 

 

1.1.Valorile și Principiile Sistemului Național de Asistență Socială 

     Sistemul naţional de asistenţă socială se întemeiază pe următoarele valori şi principii generale:    

  a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor 

vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii 

de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie;    

   b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral 

nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul;     

  c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile 

prevăzute de lege;    

   d) respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă 
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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;      

  e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei 

particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii 

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

integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în 

măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului;     

   f) parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private, 

organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii 

stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor 

condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile;     

   g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi implementarea 

politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social şi se 

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

voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile;      

   h) transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei 

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

procesul de luare a deciziilor;  

   i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie 

socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie 

socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică 

necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată;     

    j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor 

programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul 

proiectat;     

    k) eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport 

costbeneficiu;    

    l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face 

propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă drepturile sau 

interesele legitime ale celorlalţi;      

    m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, 

în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial;              

    n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia pentru aceeaşi nevoie 

sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip;     
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    o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru 

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

    p) complementaritatea şi abordarea integrată, 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.;     

    q) 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;     

    r) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal 

la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială;        

    s) confidenţialitatea, 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;      

    t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru 

aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;      

    u) 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;      

    v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul 

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

 

2. Rolul administrației publice locale în acordarea de servicii de asistență socială la nivel local 

Rolul administraţiei locale este de a asigura acordarea asistenţei sociale prin: 

- dezvoltarea sau înfiinţarea de servicii proprii, instituţii de asistenţa socială; 

- concesionarea de servicii sociale unor furnizori de servicii sociale specializaţi, acreditaţi în 

condiţiile legii (unităţi de asistenţă medico-socială, asociaţii sau fundaţii, culte religioase, persoane 

fizice); 

- finanţarea asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţa socială, în baza standardelor minime obligatorii de calitate, cu 

proceduri şi planuri de intervenţie şi asistenţă, cu monitorizarea, evaluarea costurilor și eficienţei 

serviciilor sociale acordate, în conformitate cu actele normative în vigoare. 

 

 

3. Diagnoza socială 
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Pentru realizarea diagnozei sociale s-a pornit de la analiza prevederilor legislative, a 

recomandărilor strategiilor naționale cu referire la întreaga problematică socială, a strategiei existente 

la nivelul județului și al municipiului Sighisoara. 

A fost evaluată capacitatea furnizării serviciilor sociale în acord cu politicile, standardele și 

legislația în domeniu care guvernează activitatea Directiei de Asistență Socială din subordinea 

Consiliului Local al municipiului Sighișoara. 

S-au avut în vedere: 

• domeniul de competenţă al serviciului de interes public local; 

• funcţiile şi atribuţiile acestuia în asigurarea de către autoritatea administraţiei publice 

locale a implementării politicilor sociale; 

• etapele de parcurs în realizarea atribuţiilor;  

• structura orientativă de personal şi principalele atribuţii ale personalului; 

A fost evaluată capacitatea organizatorică a instituției, corelată cu standardele în domeniu și cu 

numărul beneficiarilor deserviți. 

De asemenea, capacitatea locală de furnizare a serviciilor sociale a fost evaluată prin analiza 

fiecărui furnizor/serviciu, public sau privat, de servicii sociale (Anexa 2 la prezenta strategie) ce își 

desfășoară activitatea în municipiul Sighișoara, dar și a altor parteneri sociali, instituții publice și 

organizații neguvernamentale care pot sprijini în mod activ, cu resurse materiale și umane, persoanele 

beneficiare de servicii.   

Astfel, a fost realizată o situație a serviciilor sociale rezidențiale și de zi, pe categorii de 

beneficiari (Anexa 3 – Harta serviciilor sociale), pentru a evidenția nevoia de dezvoltare a unor tipuri 

de servicii sociale ce nu acoperă nevoile anumitor categorii de beneficiari, dar și pentru a facilita lucrul 

în echipe multidisciplinare, interinstituționale, în vederea furnizării unor servicii sociale de calitate, 

integrate, care să acopere problematica complexă a beneficiarilor în toate domeniile de interes: social, 

psihologic, educațional, medical, de ocupare, locuire etc.  

Conform art. 6 lit. cc) din Legea nr. 292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și 

completările ulterioare, procesul de incluziune socială reprezintă ansamblul de măsuri şi acţiuni 

multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, 

sănătăţii, informării - comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii 

excluziunii sociale şi asigurării participării active a persoanelor, la toate aspectele economice, sociale, 

culturale şi politice ale societăţii.  

 

4.  Metodologia de elaborare a cercetării 
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Punctul de pornire în realizarea prezentei strategii îl constituie cunoașterea și evaluarea 

problematicii sociale la nivelul municipiului Sighișoara, conform normelor metodologice de cercetare 

a comunităților locale. Abordarea problemelor identificate și a anvergurii acestora este fundamentată 

prin cunoașterea nevoilor specifice la nivel local și a direcțiilor prioritare de intervenție.  

a) Analiza de birou – este activitatea în cadrul căreia au fost identificate, analizate și studiate 

documente de interes major și anume:  

- legislația europeană și națională;  

- strategii și studii în domeniu;  

- documentele instituției furnizoare de servicii sociale;  

- potențialul de dezvoltare a serviciilor sociale;  

- documentarea cu privire la cercetări anterioare destinate studierii problematicii persoanelor 

marginalizate.  

Analiza de birou a implicat totodată, studierea serviciilor furnizate de către alte insituții publice 

ori private, destinate diverselor categorii de beneficiari și tipuri de servicii sociale, pentru a realiza o 

imagine cât mai complexă a sistemului instituțional de asistență socială, din municipiul Sighișoara.  

 Analiza de birou presupune, pe de o parte, prelucrări statistice bazate pe datele oficiale 

existente, raportate în scop explicativ la datele colectate prin intermediul cercetării cantitative. Datele 

statistice utilizate în cercetare reprezintă medii naționale ale unor indicatori, care au un caracter 

descriptiv.  

Prin natura sa, cercetarea realizată este una complexă și comprehensivă, acoperind aspecte 

socio-economice diverse, privind comunitatea vizată.  

b) Abordarea participativă – analiza nevoilor socio-economice realizată în cadrul acestei 

cercetări nu se rezumă la demers analitic de birou, ci implică o consultare activă a reprezentanților și 

angajaților DAS Sighișoara, a populației locale beneficiare de servicii ori beneficii sociale și o implicare 

dinamică a acesteia, mai ales în demersul de explorare a necesarului de servicii sociale în comunitate, 

a abilităților deținute de intervievați, a nevoii de servicii necesare pentru a îmbunătăți calitatea vieții și 

a facilita incluziunea socială. Abordarea participativă a fost asumată ca demers, în scopul asigurării 

unui grad mare de relevanță a măsurilor de intervenție, identificate pentru nevoile reale ale 

beneficiarilor. Astfel, considerăm că rezultatele identificate vor avea un grad mare de relevanță, vor 

răspunde unor probleme reale resimțite presant de către comunitatea locală și apreciem că vor motiva 

într-o măsură adecvată, implicarea actorilor locali în proiectele sociale viitoare.  

c) Abordarea multidimensională – analiza realizată nu se limitează la aspecte singulare, ci 

explorează situațiile problematice în întreaga lor complexitate și anvergură. Abordarea noastră pornește 

de la recunoașterea faptului că la nivelul comunităților, o multitudine de probleme se potențează și se 



CONSILIUL LOCAL SIGHIȘOARA                                                                                                                                                                DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIGHIȘOARA                                                                                                                                                                                                                                    
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA PENTRU PERIOADA 2021 - 2030 

 

50 

 

amplifică reciproc. Acest aspect face ca orice inițiativă de dezvoltare socio-economică să aibă șanse de 

reușită, doar printr-o abordare complexă ce vizează intervenții integrate  

d) Abordarea incluzivă – analiza presupune implicarea cât mai multor actori sociali dintre cei 

cu atribuții în domeniu, fără a se limita la factorii de răspundere (lideri sau instituții de bază) apelând la 

consultarea furnizorilor publici și privați de servicii sociale. Astfel, prin acest demers se asigură 

obținerea unei imagini de ansamblu asupra fenomenelor vizate, o abordare complexă și pertinentă a 

problematicii în care recunoașterea și analiza factorilor implicați, dar și a celor cu putere de decizie, 

joacă un rol important. Cercetarea realizată a fost de tip mixt, fiind structurată pe două secțiuni majore 

și anume:  

 colectarea și prezentarea datelor descriptive privind situația specifică a instituției publice 

furnizoare de benenficii și servicii sociale din municipiu și a beneficiarilor săi, membri ai comunității 

aflați în diferite situații de dependență ori vulnerabili social;  

 analiza strategică privind direcțiile de intervenție pentru dezvoltarea serviciilor sociale integrate 

necesare, combinând metodele cantitative cu cele calitative.  

e) Interviuri cu specialiştii – studiul calitativ a fost realizat prin intermediul interviurilor 

individuale și de grup realizate cu actori relevanți de la nivelul municipiului – reprezentanți ai serviciilor 

locale și ai organizațiilor non-guvernamentale (Anexa 4 – Focus grup). Analiza prin interviuri realizate 

cu reprezentanții și specialiştii DAS Sighișoara, constituie elementul calitativ al studiului, care are ca 

scop identificarea sistemului relațional existent, al competențelor și a gradului de îndeplinire a activității 

conform standardelor, a cauzelor care limitează furnizarea serviciilor sociale, aprecierea generală a 

activității de asistență socială a instituției, a atribuțiilor fiecărei direcții, serviciu sau birou, evaluarea 

nevoii de dezvoltare a serviciilor sociale și a resursei umane specilizate în concordanță cu numărul de 

beneficiari sau de solicitanți de servicii, finanțarea existentă etc. Rezultatele obţinute ca urmare a 

cercetării aprofundează şi nuanţează rezultatele statistice, obţinute în urma analizei pe bază de 

chestionar.  

f) Analiza prin chestionare – studiul a fost realizat pe eșantioane de tip non-probabilist, fiind 

stabilite doar cote orientative la nivelul municipiului Sighișoara, eșantionarea fiind una de 

disponibilitate. Recomandările și direcțiile de dezvoltare prezentate în această cercetare sunt rezultatul 

unei metodologii ce a îmbinat elementele de cercetare calitativă cu prelucrarea cantitativă a datelor și 

organizarea acestora pe baza unor criterii științifice. (Anexa 5 – Chestionar evaluare servicii sociale). 

 

5.  Tipuri de situații de dificultate, vulnerabilitate, dependență sau risc social identificate 

5.1. Grupuri ţintă cu problemele identificate 
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Conform Legii Nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare, 

“grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de 

satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de 

droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială.” La art. 30 

al Legii nr. 292/2011 sunt specificate categoriile de beneficiari ai serviciilor sociale. 

Categoriile de beneficiari sunt: 

a) Copii şi familii aflate în dificultate; 

b) Persoanele cu dizabilităţi; 

c) Persoane defavorizate de etnie romă; 

d) Persoane fără adăpost; 

e) Persoane vârstnice 

f) Alte persoane în situaţii de risc social 

a) Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt: 

 tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului; 

 familii monoparentale; 

 familii tinere; 

 copii separaţi de părinţi sau cu risc de separare; copii cu părinţi plecaţi la muncă in străinătate; 

În sensul Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările și completările ulterioare, termenii de mai jos au următoarele semnificații: 

- copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de 

exerciţiu, potrivit legii; 

- familia - părinţii şi copiii acestora;  

- familia extinsă - ”rudele copilului, până la gradul IV inclusiv”; 

- familia substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii 

până la gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi ingrijirea copilului, în condiţiile legii; 

Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt: 

 lipsa locuinţei; 

 lipsa actelor de identitate; 

 resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor; 

 dificultăţi în găsirea unui loc de muncă; 

 familii cu climat social defavorabil; 

 abandonul şcolar şi delincvenţa juvenilă; 

 probleme de sănătate; 
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 dificultăţi în obţinerea unor drepturi. 

 

 Situația copiilor și tinerilor care beneficiază de măsuri de protecție specială 

Potrivit datelor furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, 

între anii 2017 - 2019 situația privind copiii și tinerii beneficiari de măsuri de protectie specială este 

următoarea: 

 

 

Nr. 

crt. 

Măsuri de protecție Număr de beneficiari 

 

Anul 2017 Anul 2018 

 

 

Anul 2019 

1 Servicii de asistență maternală 

profesionistă 

6 6 8 

2 Servicii rezidențiale aflate în subordinea 

Direcției Protecției Copilului 

7 9 7 

3 Servicii rezidențiale private aflate în 

subordinea organismelor 

neguvernamentale 

18 15 13 

4 Copii în plasament 27 27 27 

5 Copii cu deficiente neuropsihiatrice 21 28 29 

Tabel 16 - Copii și tinerii care beneficiază de măsuri de protecție specială, 2017 - 2019 

 Numărul copiilor și tinerilor din municipiul Sighișoara beneficiari de alte măsuri de 

protectie specială: 

 

Anul Număr copii 

în Plasament 

la Serviciul 

de Asistență 

Maternală 

Profesionistă 

Număr copii și 

tineri aflați în 

plasament la 

Serviciul Îngrijire 

de tip familial al 

Copilului 

Număr copii și 

tineri aflați în 

plasament la 

Unitățile 

Rezidențiale care 

nu sunt destinate 

beneficiarilor 

Număr copii și 

tineri aflați în 

plasament la 

Unitățile de 

Ocrotire care sunt 

coordonate de 
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încadrați în grad 

de handicap 

Organisme 

Neguvernamentale 

2018 13 31 5 6 

2019 12 30 5 6 

2020 13 29 6 5 

Tabel 17 - Copii și tineri beneficiari de alte măsuri de protectie specială, 2018-2020 

`b) Persoane cu handicap (minori sau adulţi) 

Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt: 

 accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă; 

 lipsa locurilor de muncă protejate; 

 lipsa serviciilor specializate; 

 atitudinea discriminatorie a societăţii; 

 situaţia materială precară; 

 absenţa suportului pentru familia care are în intreţinere persoana cu handicap; 

 lipsa centrelor de zi, specializate pe tipuri de handicap. 

În sensul Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare “sunt acele persoane cărora mediul 

social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le impiedică total 

sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitand măsuri de protecţie in sprijinul 

integrării şi incluziunii sociale.” 

 Situația copiilor cu dizabilități, în funcție de încadrarea în grad de handicap, pentru 

perioada 2017-2020: 

Număr copii/Anul Grav cu 

asistent 

personal 

Accentuat Mediu Ușor 

2017 39 10 2 1 

2018 34 8 4 3 

2019 36 5 7 3 

2020 33 4 7 3 

Tabel 18  - Copii cu dizabilități, în funcție de încadrarea în grad de handicap, 2017-2020 

 

 Situația adulților cu dizabilități, în funcție de încadrarea în grad de handicap, pentru 

perioada 2017-2020: 
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Număr 

persoane/Anul 

Grav cu 

 asistent 

personal 

Accentuat Mediu Ușor 

2017 312 432 116 35 

2018 312 459 114 32 

2019 329 470 114 32 

2020 338 489 125 28 

Tabel 19 -  Adulți cu dizabilități, 2017-2020 

 

 Situația copiilor cu cerințe educative speciale care au beneficiat de școlarizare în cadrul 

claselor speciale: 

 

La nivelul municipiului Sighișoara, copiii cu cerințe educative speciale beneficiază de 

școlarizare în clase aparținând Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 2 Târgu Mureș și 

Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 3 Reghin, clase care funcționează în clădirea Școlii 

Gimnaziale “Octavian Goga” Sighișoara și respectiv a Școlii Gimnaziale “Zaharia Boiu” Sighișoara. 

Conform datelor furnizate de Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 2 Târgu Mureș și 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 3 Reghin, situația privind numărul copiilor cu cerințe educative 

speciale din municipiul Sighișoara care au beneficiat de școlarizare în cadrul claselor speciale este 

următoarea: 

 

Tip și grad de 
deficiență 

An școlar 
2016-2017 

An școlar 
2017-2018 

An școlar 
2018-2019 

An școlar 
2019-2020 

An școlar 
2020-2021 

Psihic grav 15 20 24 6 7 

Psihic accentuat 9 8 8 4 4 

Psihic mediu 2 0 0 0 0 

Asociat grav 5 5 5 25 23 

Asociat accentuat 2 2 2 1 1 

Locomotor grav 1 1 1 1 1 

Mintal grav 0 0 0 4 4 

Mintal accentuat 6 7 6 7 7 

Mintal ușor 0 0 0 1 0 

Auditiv grav 1 1 1 1 1 
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Auditiv accentuat 1 1 1 1 1 

Deficiență de 

învățare 

1 0 1 0 0 

TOTAL 43 45 49 51 49 

Tabel 20 - Copii cu cerințe educative speciale, 2016-2020 

 

Se pot observa ușoare variații ale numărului total de copii cu cerințe educative speciale din 

municipiul Sighișoara care au beneficiat de școlarizare în cadrul claselor speciale, iar în ceea ce privește 

tipul și gradul de deficiență, putem constata că, începând cu anul 2019, predomină deficiența asociată 

gravă. 

      c) Persoane defavorizate de etnie romă 

Problemele sociale ale persoanelor defavorizate de etnie romă sunt: 

 sărăcia; 

 mentalitatea romilor cu privire la muncă şi educaţie; 

 sănătate; 

 familii dezorganizate; 

 lipsa actelor de identitate; 

 dificultate în obţinerea unui loc de muncă din cauza lipsei calificării; 

 condiţii improprii de locuit; 

 delincvenţă. 

 Grupurile etnice sunt acele grupuri sociale cu tradiţii culturale comune care au sentimentul 

identităţii ca subgrup în cadrul societăţii dominante. Membrii acestor grupuri diferă de ceilalţi membri 

prin anumite trăsături culturale specifice: limba distinctivă, religie, tradiţii folclorice (obiceiuri, 

îmbrăcăminte), tradiţii culturale, comportament sau mod de viaţă. Ceea ce e specific şi important e 

sentimental identităţii şi autoaprecierea lor ca fiind diferiţi de majoritate, conştientizând deosebirea 

dintre noi-imaginea de sine şi ei-imaginea celorlalţi; trăind de obicei fie datorită impunerii grupului 

dominant, fie datorită alegerii lor, în anumite zone sau cartiere periferice. 

  În cadrul proiectului MAINSTREAM SIGHIȘOARA – investiție europeană pentru incluziunea 

socială, desfășurat pe o perioadă de 37 de luni, între 16 august 2017 și 31 noiembrie 2020, au fost 

identificate 600 de persoane vulnerabile din municipiul Sighișoara, localizate în 8 zone urbane 

marginalizate (ZUM) denumite: ZUM 1 (Strada Parângului); ZUM 2 (Strada Viilor), ZUM 3 (Strada 

Ștefan cel Mare); ZUM 4 (Strada Goldberich); ZUM 5 (Strada Caraiman); ZUM 6 (Strada Rora); ZUM 

7 (Strada Dumbravei); ZUM 8 (Strada Plopilor). 
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Proiectul a avut ca obiectiv general promovarea accesului egal la măsuri integrate de educație, 

ocupare, antreprenoriat, servicii sociale, acte, locuire, antidiscriminare pentru persoanele din zone 

urbane marginalizate din municipiul Sighișoara, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 

comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome.                     

Rezultatele acestui proiect sunt îmbucurătoare dar, pentru a obține efectele scontate pe termen mediu 

și lung, pentru o mare parte din beneficiari trebuie să continue măsurile de susținere.       

d) Persoane fără adăpost: cerşetori, tinerii proveniţi din instituţiile de ocrotire socială, adulţii fără 

locuință.   

Probleme sociale ale persoanelor fără adăpost sunt: 

 lipsa locuinţelor; 

 lipsa locurilor de muncă; 

 sănătate precară; 

 lipsa educaţiei; 

 dependenţa de alcool şi de droguri; 

 lipsa de informare; 

 neacceptarea situaţiei în care se află. 

 În sensul Legii Nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare, 

persoanele fără adăpost “reprezintă o categorie socială formată din persoane singure ori familii care, 

din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar-economic, juridic ori din cauza 

unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află în 

incapacitate de a susţine o locuinţă în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituţii 

sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate şi nu au 

domiciliu ori reşedinţă.” 

 

 Situația persoanelor fără adăpost care au beneficiat de serviciile sociale: 

 

Tabel 21 - Persoane fără adăpost, beneficiare de serviciile sociale, 2017-2020 

Nr. 

crt. 

 

 

Denumirea beneficiarilor 

Număr de beneficiari 

Anul 2017 

 

Anul 2018 

 

 

Anul 2019 

 

 

Anul 2020 

 

1 Persoane fără adăpost 38 58 63 52 
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         Creșterea semnificativă a numărului de persoane fără adăpost care au beneficiat de servicii sociale 

specializate, în intervalul 2017-2020, poate fi catalogată drept îngrijorătoare și impune dezvoltarea de 

servicii sociale complementare. 

 

e) Persoane vârstnice 

Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt: 

 sănătatea precară; 

 venituri mici în raport cu necesităţile; 

 izolare, singurătate;  

 capacitatea scăzută de autogospodărire; 

 absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent; 

 un număr insuficient de locuri în centrele de asistenţă medico-socială din judeţ; 

 nevoi spirituale; 

 lipsa locuinţei. 

 În sensul Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și 

completările ulterioare, sunt considerate persoane vârstnice, persoanele care au împlinit vârsta de 

pensionare stabilită de lege. 

 

Grupa de vârstă 65+ 

Masculin 2405 

Feminin 3572 

TOTAL 5977 

Tabel 22 - Structura populației vârstnice (după domiciliu), la 01.07.2021 

 

 Dintre persoanele vârstnice evidențiate mai sus, cu ocazia întocmirii PLANULUI DE MĂSURI 

PENTRU SPRIJINIREA PERSOANELOR VÂRSTNICE pe perioada stării de urgență și ulterior a 

stării de alertă instituite în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, au fost 

identificate 135 de persoane vârstnice pentru care au fost întocmite fișe de convorbire telefonică pentru 

evaluarea nevoilor, stabilirea modalităților de sprijin, consiliere și îndrumare; 

• un număr de 23 de persoane vârstnice peste 65 de ani au solicitat și au beneficiat de sprijinul 

voluntarilor Sighișoara Unită în efectuarea cumpărăturilor, respectiv de sprijinul medicilor și 

asistenților medicali școlari din cadrul Direcției de Asistență Socială Sighișoara pentru obținere de 

rețete medicale și achiziționare de medicamente; 



CONSILIUL LOCAL SIGHIȘOARA                                                                                                                                                                DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIGHIȘOARA                                                                                                                                                                                                                                    
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA PENTRU PERIOADA 2021 - 2030 

 

58 

 

• în virtutea parteneriatului încheiat între Direcția de Asistență Socială Sighișoara și Fundația 

Centrul Creștin Social Medical de Zi, un număr de 18 persoane vârstnice peste 65 de ani, fără 

aparținători sau altă formă de ajutor, au beneficiat de hrană zilnică gratuită furnizată de Centrul Creștin 

Social Medical de Zi. 

 

f) Victimele violenţei în familie 

Din datele oferite de Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii Târgu Mureș, pentru 

municipiul Sighișoara se evidențiază următoarea situație, pentru intervalul 2018-2021: 

Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii a acordat de servicii sociale specializate de 

asistenţă victimelor violenței domestice, în cadrul celor două servicii licențiate, la Centrul de Prevenire 

și Combatere a Violenţei Domestice (tipul serviciului fiind centru de zi), precum și servicii de 

adăpostire în cadrul Adăpostului - Centrul de Primire în regim de urgență (centru rezidenţial). 

În cadrul Centrului de Prevenire şi Combatere a Violenţei Domestice Mureş, au fost oferite 

servicii de asistenţă specializată pentru victimele violenţei domestice, constând în consiliere primară, 

consiliere psihologică, consiliere juridică, asistenţă socială, evaluare a riscului, planuri de siguranță, 

orientarea în resurse și reintegrare socială. 

În anul 2018, 12 persoane au beneficiat de ambele servicii sociale, dintre care 3 victime 

împreună cu copiii acestora au beneficiat de serviciile centrului de  Adăpostire. 

În anul 2019, 9 beneficiari care au beneficiat de ambele servicii (centru de zi și centru 

rezidențial) au fost din Sighișoara, dintre care 3 victime împreună cu copiii acestora au beneficiat de 

serviciile centrului de  adăpostire. 

În anul 2020 s-au înregistrat 4 cazuri, iar în centrul de adăpostire au fost asistate 2 cazuri. 

În primul semestru al anul 2021, au fost asistate 6 cazuri din Sighișoara, dintre care 5 au 

beneficiat de serviciile de adăpostire. În prezent, la data curentă, se află 2 beneficiari din Sighișoara din 

centrul de primire în regim de urgență - Adăpost. 

 

g) Alte persoane în situaţii de risc social 

Persoanele cu diferite adicţii 

Persoanele private de libertate  

Persoanele sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în 

supravegherea serviciilor de probaţiune  

Caegoriile enumerate mai sus sunt foarte slab reprezentate în numărul total al persoanelor aflate 

în nevoie. 
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6. Analiza capacității instituţionale de furnizare beneficii şi servicii sociale. Infrastructura 

de servicii sociale  la nivelul municipiului Sighișoara 

        Direcția de Asistență Socială Sighișoara este instituția publică specializată în administrarea 

și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, înființată în subordinea 

Consiliului Local Sighișoara, ca direcție de asistență socială, la data de 29.03.2018, cu scopul de 

a asigura, la nivelul municipiului, aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, 

familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau 

comunităţi aflate în nevoie socială. 

6.1. Scopul  Direcției de Asistență Socială Sighișoara  

Direcţia de Asistenţă Socială Sighişoara are drept scop acordarea de servicii sociale destinate: 

a) prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială, care sunt adresate 

persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor 

traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate şi pot fi următoarele: 

 servicii de consiliere şi informare, servicii de inserţie/reinserţie socială, servicii de 

reabilitare şi altele asemenea, pentru familiile şi persoanele singure fără venituri sau cu venituri reduse; 

 servicii sociale adresate copiilor străzii, persoanelor vârstnice singure sau fără copii şi 

persoanelor cu dizabilităţi care trăiesc în stradă: adăposturi de urgenţă pe timp de iarnă, echipe mobile 

de intervenţie în stradă sau servicii de tip ambulanţă socială, adăposturi de noapte, centre rezidenţiale 

cu găzduire pe perioadă determinată; 

 centre care asigură condiţii de locuit şi de gospodărire pe perioadă determinată pentru 

tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului; 

 cantine sociale pentru persoanele fără venituri sau cu venituri reduse; 

 servicii sociale acordate în sistem integrat cu alte măsuri de protecţie prevăzute de 

legislaţia specială, acordate victimelor traficului de persoane pentru facilitarea reintegrării/reinserţiei 

sociale a acestora: centre de zi care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoţional şi social 

în scopul reabilitării şi reintegrării sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de 

asistenţă socială, suport emoţional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, 

reinserţie socială etc.; 

 consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului 

penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta îşi va avea domiciliul sau 

reşedinţa după eliberare, precum şi servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o măsură 

privativă de libertate în vederea susţinerii reinserţiei sociale a acesteia. 
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 b) prevenirii şi combaterii violenţei domestice și pot fi: centre de primire în regim de urgenţă 

a victimelor violenţei domestice, centre de recuperare pentru victimele violenţei domestice, locuinţe 

protejate, centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, centre pentru 

servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei şi centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea şi 

reinserţia socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educaţie, consiliere şi mediere familială, 

precum şi centre destinate agresorilor. 

 c) persoanelor cu dizabilităţi și pot fi: 

 cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor cu dizabilităţi, 

precum şi în centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuţiilor stabilite prin legile speciale; 

 servicii de asistenţă şi suport. 

 d) persoanelor vârstnice și pot fi următoarele: 

 servicii de îngrijire personală acordate cu prioritate la domiciliu sau în centre rezidenţiale 

pentru persoanele vârstnice dependente, singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea; 

 servicii de consiliere, de acompaniere, precum şi servicii destinate amenajării sau 

adaptării locuinţei, în funcţie de natura şi gradul de afectare a autonomiei funcţionale. 

 e) protecţiei şi promovării drepturilor copilului, care sunt cele de prevenire a separării 

copilului de părinţii săi, precum şi cele menite să îi sprijine pe aceştia în ceea ce priveşte creşterea şi 

îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condiţiile legii. 

 

 

 

6.2. Atribuțiile Direcţiei de Asistenţă Socială Sighişoara 

Atribuţiile Direcţiei de Asistență Socială Sighișoara în domeniul beneficiilor de asistenţă 

socială sunt următoarele: 

a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă 

socială; 

b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a 

cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială; 

c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform 

procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte 

documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială; 

d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a 

beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare; 
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e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, 

potrivit legii; 

f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele 

îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială; 

g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune 

socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri 

adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane; 

h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate; 

i) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă 

socială; 

j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

          Atribuţiile Direcţiei de Asistență Socială Sighișoara în domeniul organizării, administrării şi 

acordării serviciilor sociale sunt următoarele: 

a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale 

identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o 

perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local şi răspunde de 

aplicarea acesteia; 

b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din 

bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind date detaliate 

privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse 

pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi 

sursele de finanţare; 

c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare 

şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi; 

d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile 

de risc de excluziune socială; 

e) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale; 

f) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local; 

g) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii 

publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă 

socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia; 

h) monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare; 

i) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul 

serviciilor sociale; 
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j) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu 

planul anual de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora; 

k) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind 

drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile; 

l) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu 

dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind 

responsabilă de calitatea serviciilor prestate; 

m) încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali; 

evaluează şi monitorizează activitatea acestora, în condiţiile legii; 

n) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit 

prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 

elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii; 

o) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea 

creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale; 

p) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor 

categorii de beneficiari; 

q) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 

78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; 

r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare; 

s) asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi 

autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate. 

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

serviciilor sociale, Direcţia de Asistență Socială Sighișoara are următoarele obligaţii principale: 

a) asigurarea informării comunităţii; 

b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiilor locale 

de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale de acţiune, în termen de 15 zile de la data 

aprobării acestora; 

c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel 

judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii 

sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare 

a serviciilor sociale; 

d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai 

furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a 

planului anual de acţiune; 
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e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia 

instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în 

monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, 

neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/structurilor cu 

atribuţii privind prevenirea torturii şi acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în 

condiţiile legii.  

 

 În administrarea şi acordarea serviciilor sociale, Direcţia de Asistenţă Socială Sighişoara 

realizează următoarele: 

a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru serviciile 

sociale ale autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă; 

b) primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, 

reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii 

sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate; 

c) evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea 

identificării familiilor şi persoanele aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile 

de risc de excluziune socială; 

d) elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie, care cuprind măsuri de asistenţă 

socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul; 

e) realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de servicii 

comunitare; 

f) acordă servicii de asistenţă comunitară, în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de direcţie 

în planul de acţiune; 

g) recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la 

servicii sociale; 

h) acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine licenţa de funcţionare, 

cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, a standardelor minime de calitate şi a standardelor de cost. 

În domeniul protecţiei persoanei cu dizabilităţi, complementar acordării serviciilor sociale, 

Direcția de Asistenţă Socială Sighişoara: 

a) monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-

teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea 

datelor şi informaţiilor relevante; 
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b) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru 

persoanele adulte cu dizabilităţi; 

c) creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale 

ale persoanelor cu handicap; 

d) iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau 

în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private; 

e) asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale; 

f) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor; 

g) asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra 

serviciilor disponibile pe plan local; 

h) implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia 

acesteia; 

i) asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a 

asistenţilor personali; 

j) încurajează şi susţine activităţile de voluntariat; 

k) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest 

domeniu. 

 În domeniul protecţiei copilului, complementar acordării serviciilor sociale, Direcția de 

Asistenţă Socială Sighişoara: 

a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi 

modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor 

relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale; 

b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa; 

c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru 

prevenirea separării copilului de familia sa; 

d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau beneficiilor şi le acordă, în 

condiţiile legii; 

e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi 

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

f) asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool 

şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a comportamentului delincvent; 
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g) vizitează periodic la domiciliu familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii şi 

urmăreşte modul de utilizare a beneficiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi 

la muncă în străinătate; 

h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie 

specială, în condiţiile legii; 

i) urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile 

şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a 

fost reintegrat în familia sa; 

j) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul protecţiei 

copilului şi îi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu; 

k) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă 

referitoare la prestarea de către părinţii apţi de muncă a acţiunilor sau lucrărilor de interes local, pe 

durata aplicării măsurii de protecţie specială etc. 

 

 

         

 

 

6.3. Funcţiile Direcţiei de Asistenţă Socială Sighişoara 

În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, 

direcţia îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 

a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective, prin 

evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea 

potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, 

abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.; 

b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere 

socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi; 

c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a 

planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local; 

d) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru 

acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor sociale; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane pe care le are la dispoziţie; 

f) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor 

autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în domeniul 
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asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială din alte unităţi administrativ-

teritoriale, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; 

g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor 

vulnerabile; 

h) de reprezentare a unităţii administrativ-teritoriale în domeniul asistenţei sociale. 

6.4. Furnizarea de beneficii de asistență socială 

 Situația beneficiilor de asistență socială pentru perioada 2017 - 2020 

 

Tip beneficiu Nr. persoane 

singure / familii 

2017 

Nr. persoane 

singure / familii 

2018 

Nr. persoane 

singure / familii 

2019 

Nr. persoane 

singure / familii 

2020 

Venit minim garantat 59 56 37 25 

Alocație pentru 

susținerea familiei 

183 144 116 106 

Ajutor pentru 

încălzirea locuinței 

236 134 132 131 

Ajutor de urgență 8 5 5 3 

Tabel 23 - Beneficii de asistență socială pentru perioada 2017 – 2020 

Situația acordării ajutorului de urgență: 

- 2017: 8 ajutoare din care 5 ajutoare acordate pentru acoperirea cheltuielilor cu 

înmormîntarea unor persoane din familii nevoiașe și 3 ajutoare acordate pentru intervenție chirurgicală, 

achiziționarea de medicamente și dispozitive medicale 

- 2018: 5 ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor cu înmormîntarea unor persoane din 

familii nevoiașe 

- 2019: 5 ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor cu înmormîntarea unor persoane din 

familii nevoiașe 

- 2020: 3 ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor cu înmormîntarea unor persoane din 

familii nevoiașe 

 

Tip beneficiu Nr. total 

persoane 2017 

Nr. total 

persoane 2018 

Nr. total 

persoane 2019 

Nr. total 

persoane 2020 

Venit minim garantat 92 101 60 47 

Alocație pentru 

susținerea familiei 

607 553 483 426 

Tabel 24 - Număr persoane beneficiare de VMG și ASF pentru perioada 2017 – 2020 

 

De venitul minim garantat (VMG) beneficiază persoanele singure și familiile fără venituri sau 

cu venituri până la nivelul lunar al venitului minim garantat stabilit conform Legii nr. 416/2001, și care 
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nu dețin în proprietate bunuri cuprinse în “lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului 

social”, prevăzută în anexa 4 la H.G. nr. 50/2011. 

De alocația pentru susținerea familiei (ASF) beneficiază familia care realizează un venit net 

mediu lunar pe membru de familie care se situează între 0,40 ISR și 1,06 și nu dețin în proprietate 

bunuri cuprinse în “lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social”, prevăzută în 

anexa 4 la H.G. nr. 50/2011. 

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă diferențiat, persoanelor care folosesc pentru 

încălzirea locuinței lemne/cărbuni/combustibili petrolieri, gaze naturale, energie electrică și energie 

termică. De la bugetul local primesc ajutor beneficiarii de VMG care folosesc pentru încălzirea locuinței 

lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, restul primesc ajutorul de la bugetul de stat. 

 

 Situația privind numărul persoanelor cu handicap grav, copii și adulți, care au beneficiat 

de asistent personal, respectiv de indemnizație lunară, pe anii 2017, 2018, 2019, 2020 

Potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, părinţii sau, după caz, reprezentanţii legali ai 

copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, 

adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, 

pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare.  

Pentru prevenirea excluziunii sociale, îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu handicap grav 

și prevenirea instituționalizării acestora, Direcția de Asistență Socială Sighișoara, în funcție de opțiunea 

exprimată, asigură angajarea și salarizarea asistentului personal al persoanei cu handicap grav, în 

condiţiile legii, sau după caz, plata indemnizației lunare, care este în cuantum egal cu salariul net al 

asistentului personal gradaţia 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de 

salarizare a personalului plătit din fonduri publice. 

 

Asistenți personali și indemnizații lunare 

 2017 2018 2019 2020 

Număr persoane cu handicap grav 

beneficiare de asistent personal 

50 57 66 75 

Număr persoane cu handicap grav 

beneficiare de indemnizație 

169 171 189 189 

TOTAL 219 228 255 264 

                       Tabel 25 - Asistenți personali și indemnizații lunare, 2017-2020 
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Privind situația relevată mai sus, se observă o creștere importantă a numărului de persoane cu 

handicap grav beneficiare de asistent personal sau beneficiare de indemnizație. 

 

 Situația comparativă privind numărul beneficiarilor de stimulent educațional sub formă 

de tichete sociale pentru grădiniță în perioada 2017 - 2021 

 

An școlar Număr copii 

2017 - 2018 2 

2018 - 2019 2 

2019 - 2020 1 

2020 - 2021 13 

Tabel 26 - Stimulent educațional - tichete sociale pentru grădiniță - 2017 - 2021 

 

Analiza datelor din tabelele de mai sus indică faptul că în perioada de referință numărul de 

persoane/familii care au avut stabilit dreptul la beneficii de asistență socială a urmat un trend descedent, 

cu excepția stimulentelor educaționale, al căror număr a crescut în anul școlar 2020 – 2021. 

 

 Situația comparativă privind numărul persoanelor care au beneficiat de gratuitate la 

transportul urban, pe anii 2018, 2019, 2020, este următoarea: 

 

Categorie / An Nr. mediu 

lunar 2018 

 

Nr. mediu 

lunar 2019 

 

Nr. mediu 

lunar 2020 

 

Pensionari pentru limită de vârstă și 

beneficiari de pensie anticipată 

3149 3189 2822 

Persoane cu handicap grav și accentuat 156 160 143 

Asistenți personali și însoțitori ai 

persoanelor cu handicap grav 

16 18 11 

Veterani și văduve de război, deportați, 

persoane persecutate din motive politice 

44 40 29 

       Tabel 27 - Persoane beneficiare de gratuitate la transportul urban, 2018- 2020 
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 Situația numărului burselor școlare acordate de Municipiul Sighișoara, în perioada  

2018 – 2021: 

 

An/ 

tip 

bursă 

Performanță Merit Studiu Socială 

Nr. burse Cuantum Nr. burse Cuantum Nr. burse Cuantum Nr. burse Cuantum 

2018 0 100 468 50 52 40 282 40 

2019 3 100 469 50 20 40 190 40 

2020 5 125 636 65 52 50 255 50 

2021 0 125 495 100 4 100 192 100 

Tabel 28 - Burse școlare acordate de Primăria Sighișoara, 2018 – 2021 

 

       Cuantumul și numărul burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul 

Sighișoara se aprobă la începutul fiecărui an, pentru anul în curs, prin hotărâre a Consiliului Local. 

 

 

 Situația numărului burselor liceale acordate de Municipiul Sighișoara, în perioada  

2018 - 2021 

An/ 

tip 

bursă 

Performanță Merit Studiu Socială 

Nr. burse Cuantum Nr. burse Cuantum Nr. burse Cuantum Nr. burse Cuantum 

2018 3 100 292 50 13 40 39 40 

2019 0 100 219 50 9 40 15 40 

2020 6 125 196 65 7 50 15 50 

2021 0 125   458 100 4 100 5 100 

Tabel 29 - Burse liceale acordate de Primăria Sighișoara, 2018 - 2021 

 

 Pe lângă sistemul de burse școlare, elevii sighișoreni beneficiază și de gratuitate la transportul 

urban cu mijloace de transport în comun, conform prevederilor H.C.L. Sighișoara nr. 121/2020. 

 

LUNA/AN 
NR. ELEVI 

BENEFICIARI 

IULIE 2020 211 

AUGUST 2020 230 
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SEPTEMBRIE 2020 596 

OCTOMBRIE 2020 710 

NOIEMBRIE 2020 559 

DECEMBRIE 2020 304 

IANUARIE 2021 302 

FEBRUARIE 2021 701 

MARTIE 2021 728 

APRILIE 2021 487 

MAI 2021 677 

Tabel 30 – Elevi beneficiari de gratuitate la transportul urban, 2018- 2020 

 

6.5. Servicii sociale furnizate de DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SIGHIŞOARA 

           Direcția de Asistență Socială Sighișoara are în structura sa o Creșă (cod serviciu 8891 CZ-C-I), 

ca instituție publică fără personalitate juridică, în care se asigură servicii de îngrijire, supraveghere şi 

educaţie a copiilor din comunitate, cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani, având o capacitate de 30 de 

locuri.  

 



CONSILIUL LOCAL SIGHIȘOARA                                                                                                                                                                DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIGHIȘOARA                                                                                                                                                                                                                                    
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA PENTRU PERIOADA 2021 - 2030 

 

71 

 

 

 

 Conform datelor deținute de Direcția de Asistență Socială Sighișoara, situația privind 

cererile depuse în vederea înscrierii copiilor la Creșă este următoarea: 

 

                    Cereri admitere în Creșă 

 An școlar 

2017-2018 

An școlar 

2018-2019 

An școlar 

2019-2020 

An școlar 

2020-2021 

An școlar 

2021-2022 

Număr cereri de 

admitere  în Creșă 

 

47 45 43 38 51 

Tabel 31 - Situația cererilor depuse în vederea înscrierii copiilor la Creșă, 2017-2021 

 

Numărul solicitărilor pentru admiterea copiilor în Creșa din cadrul Direcției de Asistență Socială 

Sighișoara a depășit în fiecare an școlar din perioada analizată capacitatea de 30 de locuri a Creșei, și 

s-a înregistrat o creștere a numărului de solicitări pentru anul școlar 2021-2022 față de anii anteriori. 

 În vederea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale de interes local, Direcția de Asistență 

Socială Sighișoara a contractat servicii sociale în baza Legii nr. 98/2016, după cum urmează: 

• Servicii sociale de tip centru de zi pentru 40 de persoane vârstnice, prin încheierea contractului 

de achiziție publică cu Fundația Centrul Creștin Social Medical de Zi Sighișoara; 

• Servicii sociale – adăpost de noapte pentru un număr de 16 persoane, prin încheierea acordului 

cadru de servicii cu Asociația Centrul Creștin Social de Noapte Sighișoara. 

 

Transport elevi 

            Direcția de Asistență Socială Sighișoara are în administrare un microbuz școlar prin care se 

asigură transportul dus-întors al elevilor, între localitatea de domiciliu a acestora și unitatea de 

învățământ în care își  desfășoară cursurile. 

Pentru mijloacele de transport școlar, Direcția de Asistență Socială Sighișoara este cea care 

stabilește orarul de funcționare, traseul, numărul de elevi transportați într-o cursă și numărul de curse 

efectuate zilnic, după o consultare prealabilă cu conducerea unităților de învățământ. 
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Echipa mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 

În conformitate cu H.C.L. Sighișoara nr. 40/2019, s-a constituit și funcționează echipa mobilă 

pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în municipiul Sighișoara, având în 

componență 5 reprezentranți ai DAS Sighișoara și un reprezentant al Serviciului Public Poliția Locală 

din cadrul Municipiului Sighișoara. Echipa mobilă este coordonată de directorul executiv al DAS 

Sighișoara.  

 

6.6. Servicii sociale furnizate pe raza municipiului Sighișoara de DIRECȚIA GENERALĂ DE 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI MUREȘ, furnizor public de servicii 

sociale: 

 Complexul de servicii pentru copilul cu deficiențe neuropsihiatrice Sighișoara - Serviciul 

rezidențial - Centru rezidenţial pentru copii în sistemul de protecție specială (cod serviciu 8790 

CR-C-I), situat pe Aleea Margaretelor, nr. 16 – capacitate 42 locuri; serviciu social licențiat. 

 Serviciul Rezidenţial (Modulul I şi II) - Complexul de Servicii pentru Copilul cu Deficienţe 

Neuropsihiatrice Sighişoara - Centru rezidenţial pentru copii în sistemul de protecție specială (cod 

serviciu 8790 CR-C-I), situat pe Aleea Margaretelor, nr. 16 – capacitate 30 locuri; serviciu social 

licențiat. 

 

 

 Situația privind accesarea serviciilor de către persoane din municipiul Sighișoara: 

An Număr total 

beneficiari 

Număr beneficiari 

din municipiul 

Sighișoara 

Număr cereri în așteptare pentru 

accesarea serviciului social 

Total 

cereri 

din care nr. cereri 

adresate de către 

persoane din municipiul 

Sighișoara 

2017 23 23 7 0 

2018 29 29 8 0 

2019 30 29 2 0 

2020 30 29 1 0 

2021 (inclusiv luna 

iunie) 

30 29 0 0 

 

 Serviciul de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilități din comunitate - Complex de 

servicii pentru copilul cu deficiențe neuropsihiatrice Sighișoara - Centru de zi pentru copii: copii în 

familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinți (cod serviciu 8891 CZ-C-III), situat pe Aleea 
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Margaretelor, nr. 16  – capacitate 85 de locuri; serviciu social licențiat. 

 Situația privind accesarea serviciului de către persoane din municipiul Sighișoara: 

An Număr total 

beneficiari 

Număr beneficiari 

din municipiul 

Sighișoara 

Număr cereri în așteptare pentru 

accesarea serviciului social 

Total 

cereri 

din care nr. cereri 

adresate de către 

persoane din municipiul 

Sighișoara 

2017 56 17 12 4 

2018 55 24 11 6 

2019 56 19 11 4 

2020 60 24 9 6 

2021 (inclusiv 

luna iunie) 

53 24 0 0 

 

 

 Centrul de îngrijire și asistență Sighișoara - Centru rezidenţial pentru persoane adulte cu 

dizabilități (cod serviciu 8790-CR-D-I), situat pe str. Justiției, nr. 5 – capacitate 43 de locuri; serviciu 

social licențiat. 

 Situația privind accesarea serviciului de către persoane din municipiul Sighișoara: 
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An Număr total 

beneficiari 

Număr beneficiari 

din municipiul 

Sighișoara 

Număr cereri în așteptare pentru 

accesarea serviciului social 

Total 

cereri 

din care nr. cereri 

adresate de către 

persoane din municipiul 

Sighișoara 

2017 43 13 140 5 

2018 42 13 182 24 

2019 40 17 149 16 

2020 41 17 99 10 

2021 (inclusiv 

luna iunie) 

38 14 60 10 

 

 

DGASPC Mureș a dezvoltat, la nivelul municipiului Sighișoara, o rețea importantă de centre 

specializate (de zi și rezidențiale) pentru copiii cu dizabilități din sistemul de protecție specială și cei 

proveniți din familie (copii separaţi sau în risc de separare de părinți), acoperind nevoia existentă în 

comunitate. 

Nevoia de îngrijire și asistență a persoanelor adulte cu dizabilități existentă în comunitate este, 

însă, parțial acoperită, existând un număr important de solicitări de accesare a serviciilor specializate 

ce nu pot fi satisfăcute din cauza numărului de locuri insuficient. 

 

6.7. Servicii sociale oferite de furnizorii privați  

 FUNDAȚIA CENTRUL CREȘTIN SOCIAL MEDICAL DE ZI, furnizor privat de servicii 

sociale, oferă următoarele servicii sociale: 

   Centru de zi pentru persoane vârstnice - Centru de zi pentru persoane vârstnice (cod serviciu 
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social 8810CZ-V-II), situat pe str. Târnavei, nr. 45 – capacitate 40 de locuri; serviciu social licențiat . 

Beneficiarii sunt vârstnici aflaţi în imposibilitatea de a-şi acoperi nevoile minime; vârstnici 

suferinzi de boli cronice care au probleme sociale; vârstnici fără familie sau abandonaţi de acestea; 

persoane aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială, admise după criterii de 

eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislaţiei speciale şi a 

misiunii/scopului serviciului. 

 
 

 Situația privind accesarea serviciului de către persoane din municipiul Sighișoara: 
 

An Număr total 

beneficiari 

Număr beneficiari 

din municipiul 

Sighișoara 

Număr cereri în așteptare pentru 

accesarea serviciului social 

Total 

cereri 

din care nr. cereri 

adresate de către 

persoane din municipiul 

Sighișoara 

2017 481 438 0 0 

2018 468 447 0 0 

2019 522 505 0 0 

2020 77 52 12 4 

2021 (inclusiv 

luna iunie) 

64 64 14 3 
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        Servicii oferite: igienizare, asistență socială, asistență medicală, asistență religioasă, hrană zilnic, 

activități de integrare/reintegrare socială și activități recreative. 

 Locuință protejată pentru persoane vârstnice - Centru rezidenţial de îngrijire şi asistenţă 

pentru persoane vârstnice (cod serviciu social 8730CR-V-III), situat pe str. Târnavei, nr. 45 – capacitate 

10 locuri, serviciu social licențiat. 

Categorie beneficiari: vârstnici suferinzi de boli cronice sau cu diferite afecțiuni medicale; 

persoane vârstnice care se află în imposibilitatea de a-și asigura singuri proetcția și îngrijirea sau nu li 

s-a putut asigura protecția și îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate; persoane 

şi familii aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în centru după criterii 

de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislaţiei speciale şi a 

misiunii/scopului centrului. 

 Situația privind accesarea serviciului de către persoane din municipiul Sighișoara: 

 

An Număr total 

beneficiari 

Număr beneficiari 

din municipiul 

Sighișoara 

Număr cereri în așteptare pentru 

accesarea serviciului social 

Total 

cereri 

din care nr. cereri 

adresate de către 

persoane din municipiul 

Sighișoara 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

2020 22 14 12 7 

2021 (inclusiv 

luna iunie) 

12 8 7 5 

 

          Servicii oferite: cazare, hrană, asistență socială, asistență medicală, asistență religioasă, activități 

de integrare/reintegrare socială.  

 Cantină socială - Centru de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie, 

(cod serviciu social 8899 CPDH-I), situat pe str. Târnavei, nr. 45, serviciu social licențiat. 

        Categorie beneficiari: copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror 

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

singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;  tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de 

învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 

25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 

ani, care se află în situaţia prevăzută la categoria precedentă;  persoanele care beneficiază de ajutor 

social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul 

venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; pensionarii; 
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persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate întruna dintre următoarele situaţii: sunt izolate 

social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri; invalizii şi bolnavii cronici; orice persoană care, 

temporar, nu realizează venituri pe o perioada de cel mult 90 de zile pe an. 

 Situația privind accesarea serviciului de către persoane din municipiul Sighișoara  

 

 

An 

Număr total 

beneficiari 

Număr beneficiari 

din municipiul 

Sighișoara 

Număr cereri în așteptare pentru 

accesarea serviciului social 

Total 

cereri 

din care nr. cereri 

adresate de către 

persoane din municipiul 

Sighișoara 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

2020 587 352 32 14 

2021 (inclusiv 

luna iunie) 

347 264 15 7 

 

 

 ASOCIAȚIA CENTRUL CREȘTIN SOCIAL DE NOAPTE, furnizor privat de servicii 

sociale, oferă următoarele servicii sociale: 

 Adăpost de Noapte – Centru rezidențial de îngrijire și asistență pentru persoane fără adăpost, 

(cod serviciu social 8790 CR-PFA-II), situat pe str. Târnavei, nr. 47 – capacitate 16 locuri, serviciu 

social licențiat. 

Categorie beneficiari: persoane fără locuinţă (care trăiesc pe stradă, în parcuri, în gări, scări de 

bloc, clădiri aflate în construcţie, maşini abandonate); persoane care au pierdut locuinţa din diverse 

motive şi nu au resursele materiale şi financiare necesare asigurării alteia şi nici nu beneficiază de alte 

servicii sociale care acordă găzduire; tineri proveniţi din case de tip familial. 

 Situația privind accesarea serviciului de către persoane din municipiul Sighișoara: 
 

 

 

An 

Număr 

total 

beneficiari 

Număr 

beneficiari 

din municipiul 

Sighișoara 

Număr cereri în așteptare pentru 

accesarea serviciului social 

Total 

cereri 

din care nr. cereri 

adresate de către 

persoane din 

municipiul Sighișoara 

2017 38 38 0 0 

2018 58 47 0 0 

2019 63 55 0 0 

2020 52 52 7 5 

2021 2021 (inclusiv luna 

iunie) 

19 19 4 3 
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Servicii oferite: igienizare, asistență socială, asistență medicală, asistență religioasă, hrană zilnic 

 

 

 

 FUNDAȚIA VERITAS SIGHIȘOARA, furnizor privat de servicii sociale, oferă următoarele 

servicii sociale: 

 Centru de zi pentru copii - Centru de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc 

de separare de părinți (cod serviciu social 8891 CZ-C-II), situat pe str. Horia Teculescu, nr. 34-36 – 

capacitate 35 locuri; serviciu social licențiat. 

 

 Situația privind accesarea serviciului de către persoane din municipiul Sighișoara: 

 

 

 

An 

Număr 

total 

beneficiari 

Număr 

beneficiari 

din municipiul 

Sighișoara 

Număr cereri în așteptare pentru 

accesarea serviciului social 

Total 

cereri 

din care nr. cereri 

adresate de către 

persoane din 

municipiul Sighișoara 

2017 107 107 - - 

2018 95 95 - - 

2019 77 77 - - 

2020 41 41 - - 

2021 (inclusiv luna 

iunie) 

75 75 - - 

 

Servicii oferite: activități tip after-school, asistența socială a familiei, activități de dezvoltare personală, 

consiliere psihologică și vocațională. 
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Casa de pe Stâncă este o clădire istorică situată în cetate (orașul vechi). The International Cafe servește doritorilor 

băuturi și gustări. Profitul cafenelei susține buna desfășurare a serviciilor sociale și educaționale pe care le oferă 

Fundatia Veritas12. 

 

 

 

Sursă : https://veritas.ro/?lang=ro 

  

Sursă : https://veritas.ro/?lang=ro 

 Cantina socială - Centru de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de 

                                                      
12 https://veritas.ro/?lang=ro 

https://veritas.ro/baza-noastra-materiala/casa-de-pe-stanca/?lang=ro
https://veritas.ro/programe-pentru-comunitate/international-cafe/?lang=ro
https://veritas.ro/?lang=ro
https://veritas.ro/?lang=ro
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sărăcie –  (cod serviciu social 8899 CPDH-I), situat pe str. Horia Teculescu, nr. 34-36 – capacitate 120 

de locuri; serviciu social licențiat. 

 

 Situația privind accesarea serviciului de către persoane din municipiul Sighișoara : 

An Număr total 

beneficiari 

Număr 

beneficiari 

din municipiul 

Sighișoara 

Număr cereri în așteptare pentru 

accesarea serviciului social 

Total 

cereri 

din care nr. cereri 

adresate de către 

persoane din 

municipiul Sighișoara 

2017 147 147 - - 

2018 116 116 - - 

2019 107 107 - - 

2020 89 89 - - 

2021 (inclusiv luna 

iunie) 

76 76 - - 

 

 Serviciul social pentru persoane adulte pensionate - Centru de zi pentru persoane vârstnice –

(cod serviciu social 8810 CZ-V-II), situat pe str. Horia Teculescu, nr. 34-36 - capacitate 95 de locuri; 

serviciu social licențiat. 

 Situația privind accesarea serviciului de către persoane din municipiul Sighișoara : 

 

An Număr total 

beneficiari 

Număr 

beneficiari 

din municipiul 

Sighișoara 

Număr cereri în așteptare pentru 

accesarea serviciului social 

Total cereri din care nr. cereri 

adresate de către 

persoane din 

municipiul Sighișoara 

2017 91 91 - - 

2018 91 91 - - 

2019 67 67 - - 

2020 62 62 - - 

2021 (inclusiv luna 

iunie) 

62 62 - - 

Servicii oferite: 

- activtăți de socializare de tip club 

- activități pentru prevenirea marginalizării sociale şi sprijin pentru integrarea /reintegrarea socială 

-servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă 

-cantină socială 

-consiliere psihologică 

 FUNDAȚIA SF. FRANCIS, furnizor privat de servicii sociale, oferă următoarele servicii 

sociale: 

 Casa de tip familial “Maica Tereza din Calcutta” – centru rezidențial pentru copii în sistemul 
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de protecție specială (cod serviciu social 8790CR-C-I), situat pe str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 2  – 

capacitate 12 locuri; serviciu social licențiat. 

 Situația privind accesarea serviciului de către persoane din municipiul Sighișoara: 

 

 

An 

Număr total 

beneficiari 

Număr 

beneficiari 

din municipiul 

Sighișoara 

Număr cereri în așteptare pentru 

accesarea serviciului social 

Total 

cereri 

din care nr. cereri 

adresate de către 

persoane din municipiul 

Sighișoara 

2017 13 2 - - 

2018 13 2 - - 

2019 11 - - - 

2020 10 - - - 

2021 (inclusiv luna 

iunie) 

10 - - - 

 

 FUNDAŢIA PENTRU FAMILIA CREŞTINĂ, furnizor privat de servicii sociale, oferă 

următoarele servicii sociale în comuna Albești, jud. Mureș: 

 Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Casa Luminii - Centru de zi pentru copii: copii în 

familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinți – capacitate 24 locuri; serviciu social 

licențiat. 

 Situația privind accesarea serviciului de către persoane din municipiul Sighișoara: 

An Număr total 

beneficiari 

Număr 

beneficiari 

din municipiul 

Sighișoara 

Număr cereri în așteptare pentru 

accesarea serviciului social 

Total 

cereri 

din care nr. cereri 

adresate de către 

persoane din 

municipiul Sighișoara 

2017 24 11 4 4 

2018 24 11 9 4 

2019 24 11 7 5 

2020 24 11 3 2 

2021 (inclusiv luna 

iunie) 

24 11 12 6 

 

       Servicii/activități oferite: intervenție psihologică, kinetoterapie, psihopedagogie, deprinderi de 

viață independentă, meloterapie, consiliere psihologică pentru copil și familie, recreere și socializare, 

activități de grup. 
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 Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Luminii - Centru de zi pentru persoane 

adulte cu dizabilități –  capacitate 15 locuri; serviciu social licențiat . 

 

 Situația privind accesarea serviciului de către persoane din municipiul Sighișoara : 

 

 

An 

Număr total 

beneficiari 

Număr 

beneficiari 

din municipiul 

Sighișoara 

Număr cereri în așteptare pentru 

accesarea serviciului social 

Total 

cereri 

din care nr. cereri 

adresate de către 

persoane din 

municipiul 

Sighișoara 

2017 10 9 - - 

2018 10 9 2 2 

2019 12 11 - - 

2020 12 11 - - 

2021 (inclusiv luna 

iunie) 

12 11 1 - 

 

Servicii/activități oferite:  kinetoterapie, crearea deprinderilor de viață independentă, meloterapie, 

consiliere psihologică pentru tânar și familie, recreere și socializare, activități ergoterapeutice. 
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6.8. Instituțiile și organizațiile neguvernamentale partenere ale Direcției de Asistență Socială 

Sighișoara, cu implicare în sprijinirea beneficiarilor serviciilor oferite  

 

Direcția de Asistență Socială Sighișoara colaborează în furnizarea serviciilor sociale, cu 

precădere cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, iar împreună cu 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș, colaborează în monitorizarea acordării 

beneficiilor sociale. Pe lângă aceste două instituții publice, există o serie de alte instituții și organizații 

colaboratoare ce vin în sprijinul activității de asistență socială desfășurate de către DAS, la nivelul 

municipiului. Aceste instituții sprijină pe de o parte activitatea de asistență socială destinată protecției 

copilului, iar pe de altă parte, intervin în furnizarea de servicii sociale integrate, complementare 

serviciilor de asistență socială, cum sunt: serviciile educționale, psihologice, psihopedagogice, de 

sănătate, juridice, de ocupare, de locuire, după cum urmează:  

− Inspectoratul Școlar Județean Mureș  

− Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educțională  

− Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș   

− Spitalul Municipal Sighișoara  

− Agenția Județeană de Ocuparea Forței de Muncă  

− Judecătoaria Sighișoara; Instanțe de judecată 

− Poliția Municipiului Sighișoara  

− Casa Județeană de Pensii Mureș  

− Grădinițe cu Program normal/prelungit din municipiul Sighișoara 

− Școli și Licee din munipiul Sighișoara 

− Biroul Impozite și Taxe din cadrul Municipiului Sighișoara  

− Administrația Judeteană a Finanțelor Publice Mureș  

− Unitățile de cult  

− ONG-uri și societăți private etc.  

 

6.9. Harta serviciilor sociale - municipiul Sighișoara 

       Serviciile sociale reprezintă o formă de sprijin activ pentru familiile și comunitățile din municipiul 

Sighișoara aflate în dificultate (copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, femei victime ale 

violenței in familie etc), iar aceste servicii pot funcţiona numai dacă sunt acreditate în condiţiile legii.  
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      În prezent, în municipiul Sighișoara, sunt activi 7 furnizori de servicii sociale, acreditați conform 

legii; dintre aceștia 2 sunt furnizori publici (DGASPC Mureș și DAS Sighișoara ) și 5 sunt furnizori 

privați. 

       În ceea ce privește serviciile sociale licențiate, în municipiul Sighișoara au fost identificate 14 

servicii sociale, din care 4 servicii aparțin furnizorilor publici (DGASPC Mureș) și 10 servicii sociale 

sunt oferite de furnizori privați .  

Tipuri de servicii Nr. total de 

servicii 

Din care: 

furnizor public 

Din care: furnizor 

privat 

  

Centre rezidenţiale copii cu dizabilități 2 2 0 

Centre de zi copii dizabilități 1 1 0 

Centre rezidenţiale adulți dizabilități pe 

perioadă nedeterminată 1 1 0 

Centre zi adulți dizabilități 0 0 0 

Centre rezidenţiale vârstnici 0 0 0 

Centre zi vârstnici 2 0 2 

Adăpost noapte    

(perioadă determinate) 1 0 1 

Locuinţe protejate adulti dizabilități 0 0 0 

Locuinţe protejate vârstnici 1 0 1 

Îngrijire la domiciliu vârstnici 0 0 0 

Îngrijire la domiciliu adulți dizabilități 0 0 0 

Creșe 1 1 0 

Centru zi copii risc separare 1 0 1 

Cantină socială 2 0 2 

Tabel 32 - Categorii furnizori/servicii furnizate - 2021 

             Harta serviciilor sociale din municipiul Sighișoara (Anexa 3 la prezenta Strategie) oferă 

o imagine de ansamblu asupra tuturor serviciilor sociale din municipiul Sighișoara, constituindu-se, 

astfel, într-un instrument extrem de util în planificarea strategică a direcțiilor viitoare de dezvoltare la 

nivelul DAS Sighișoara. 

 

6.10. Harta nevoilor sociale la nivelul comunității locale din municipiul Sighișoara 

 

NEVOI RESURSE 

-Creșterea standardului de viață; 

- Creșterea numărului locurilor de muncă și a 

gradului de ocupare; 

- Diversificarea serviciilor sociale; 

- Creșterea numărului de specialiști care 

-Resurse existente: potențial  turistic și de 

dezvoltare; 

- Factori economici locali; 

- Disponibilitatea și interesul din partea 

autorităților locale pentru a asigura 
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deservesc serviciile sociale; 

- Eficientizarea comunicării inter 

instituțională; 

- Motivarea personalului din serviciile 

sociale; 

- Dezvoltarea parteneriatului public-privat; 

- Responsabilizarea beneficiarilor de servicii 

sociale și implicarea lor în rezolvarea 

problemelor sociale; 

- Eficientizarea comunicării între beneficiari 

și angajații din sistemul de servicii sociale; 

- Colaborarea și implicarea instituțiilor la 

nivel local; 

- Sensibilizarea comunității locale în 

rezolvarea problemelor sociale. 

servicii sociale de calitate; 

- Existența unei infrastructuri medico-

sociale; 

- Relație foarte bună cu AJOFM; 

- Existența direcției de asistență socială 

la nivel local; 

- Implicarea DGASPC Mureș la nivel local 

- Prezența furnizorilor privați de servicii 

sociale specializate; 

- Colaborarea DAS-furnizori privați; 

- Existenţa unor specialiști în domeniul 

asistenței sociale; 

- Existența unei baze logistice și de 

comunicare; 

- Existența unor spații care permit 

dezvoltarea serviciilor sociale. 

Tabel 33 - Nevoi sociale/resurse 

 

7. Analiza SWOT 

Eficiența unui sistem este influențată în mare măsură de reziliența lui, de capacitatea de a 

înțelege și de a se adapta la schimbările din mediul ambiant, iar eficiența managementului presupune 

planificare, organizare, control, proceduri de lucru și o legislație adecvată. 

Analiza SWOT este cea mai simplă și cea mai relevantă tehnică managerială pentru înțelegerea 

poziției unei organizații. Scopul acesteia este de a recomanda strategiile care asigură cea mai bună 

aliniere între mediul intern și extern: alegerea strategiei corecte, astfel încât să fie adaptate punctele tari 

la oportunități, să reducă la minimum riscurile și să elimine punctele slabe. 

 

WOT - prezentare:  

 

S - Strenght / punctele tari ale organizației – definesc valorile pozitive și condiționările interne care 

pot constitui surse pentru succesul organizației în atingerea obiectivului managerial 

W - Weaknesses / punctele slabe sau zonele de vulnerabilitate - elemente ce pot împiedica atingerea 

obiectivelor 

O - Opportunities / oportunitățile sau căile prin care pot fi influențate interesele organizației 

T - Threats – amenințări la adresa creșterii organizației respective, aspecte negative ce apar din 

supraexploatarea resurselor organizației, ori limitările care sunt impuse organizației din partea unui 

mediu extern aflat în schimbare 
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Figura 7 Analiza SWOT 

 

 

ANALIZA SWOT – Direcția de Asistență Socială Sighișoara 

 
Puncte tari 

 

 
Puncte slabe 

 

 

 DAS este înființată și funcționează în 

condițiile legii 

 DAS este acreditată, în condițiile legii, ca 

furnizor de servicii sociale 

 DAS dispune de buget propriu 

 Este un serviciu în dezvoltare, care justifică 

alocarea de resurse umane şi materiale; 

 Deschiderea/disponibilitatea autorităților 

locale către identificarea de soluții în 

eficientizarea activității în cadrul serviciilor 

sociale deja existente 

 Asistenţi personali pentru persoanele 

încadrate în grad de handicap bine instruiţi 

 Buna organizare a serviciilor de consiliere şi 

informare 

 Investițiile locale în centre destinate 

persoanelor din grupuri defavorizate 

 Serviciile existente (proprii sau 

contractate de la furnizori privați) nu 

acoperă nevoile sociale pentru anumite 

categorii de grupuri vulnerabile 

 Insuficientă identificare a beneficiarilor, 

care a determinat necuprinderea 

acestora în sistemul de asistenţă socială 

 Lipsa unei baze de date centralizată care 

să conțină informații complete 

referitoare la totalul populației în nevoia 

de asistență și problematica în care se 

încadrează 
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 Colaborare cu instituţii publice (DGASPC 

Mureș) şi organizații nonguvernamentale 

pentru oferirea de servicii sociale 

 Existența unui compartiment cu atribuții în 

planificarea și implementarea proiectelor 

 Proceduri de lucru clare şi coerente pentru 

buna desfăşurare a activităţii Directiei de 

Asistență Socială 

 Înclinarea balanței de la prestații sociale la 

dezvoltarea de servicii sociale care să 

conducă la o incluziune activă a grupurilor 

vulnerabile 

 Posibilitatea contractării unor servicii sociale 

din mediul public către organizațiile 

nonguvernamentale 

 

 Fonduri bugetare insuficiente pentru 

dezvoltarea sistemului de servicii sociale 

din municipiul Sighișoara, județul Mureș 

 Incapacitatea furnizorilor publici și privați 

de la nivel local de a acoperi integral 

pachetul de servicii necesare 

 Negativismul sau lipsă de implicare a 

beneficiarilor în rezolvarea problemelor 

sociale din comunitate 

 Numărul de locuinţe sociale la nivelul 

municipiului (pentru persoane evacuate, 

persoane fără adăpost, persoane 

singure/familii cu venituri mici/fără 

venituri etc.) 

 Personal insuficient în acordarea 

serviciilor sociale 

 Slabă informare cu privire la fondurile 

destinate dezvoltării/diversificării 

serviciilor sociale 

 

  

 

 

 

 

Oportunități 

 

 

 

 

 

Amenințări 

 

  Localizarea geografică  a municipiului 

 Existența legislației care reglementează 

standardele de cost pentru principalele 

tipuri de servicii sociale 

 Existența unor furnizori privați de servicii 

sociale la nivel local care oferă servicii 

sociale licențiate 

 Existența unor modele de bună practică 

în furnizarea de servicii sociale 

 Implicarea unei părți a mediul privat în 

problemele sociale cu care se confruntă 

comunitatea și care au ca rezultat 

sponsorizări de evenimente/parteneriate 

 Insuficienţa resurselor financiare care să 

asigure o susţinere reală a măsurilor de 

prevenire şi combatere a marginalizării şi 

excluziunii sociale 

 Creşterea gradului de sărăcie pentru 

anumite categorii de populaţie 

 Creşterea nevoilor sociale care poate 

conduce la supraîncărcarea sistemului 

 Servicii sociale nelicențiate oferite de 

furnizori private 

 Penuria  de resursă umană specializată cu 

care se confruntă furnizorii privați 
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  Lipsa locurilor de muncă/plecarea forţei de 

muncă în străinătate 

 Responsabilitate scăzută a actorilor sociali 

 Fenomenul de “îmbătrânire” al populației 

conduce la o creștere a dependenței 

demografice cu impact negativ asupra 

veniturilor sociale 

 Incertitudini privind deschiderea liniilor de 

finanțare nerambursabilă externă pentru 

derularea de proiecte în vederea 

dezvoltării/diversificării serviciilor sociale 

 

 

Tabel 34 - Analiza SWOT 

 

 

 

8. Concluzii 

În municipiul Sighişoara, serviciile sociale sunt acordate de municipalitate prin Direcția de 

Asistență Socială Sighișoara, de  Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş și 

de furnizori privați de servicii sociale. Acestea se adresează grupurilor vulnerabile identificate la nivelul 

municipiului: 

 Persoane vârstnice 

 Adulţi aflaţi în dificultate (marginalizaţi sau cu risc de marginalizare) 

 Persoane cu dizabilităţi fizice şi psihice (copii și adulți) 

 Copii aflați în situație de risc de separare de părinți 

 Persoane fără adăpost 

 

 

 

            Analiza serviciilor sociale existente la nivelul municipiului Sighișoara, oferite persoanelor din 

grupurile vulnerabile de către furnizorii publici și privați acreditați în condițiile legii, a evidențiat faptul 

că aceste servicii satisfac categorii diverse de nevoi:  

- cazare pe timp de noapte, supraveghere, consiliere și informare, masă, îngrijiri medicale 

curente asigurate de asistente medicale, consiliere și informare, pază; 
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- socializare și petrecerea timpului liber pentru persoane vârstnice; 

- servicii de îngrijire, educație, socializare-recreere, consiliere, dezvoltarea deprinderilor și a 

abilităților de viață independentă pentru copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinți, 

precum și sprijin și consiliere pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor;  

- preparare și servirea mesei calde, pregătire și distribuire a hranei calde și reci, pentru persoane 

aflate în risc de sărăcie; 

- asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie; 

- servicii de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilități din comunitate; 

- găzduire pe perioadă nedeterminată, îngrijire personală și asistență pentru persoane adulte cu 

dizabilități; 

- servicii de îngrijire în sistem rezidențial, pe perioadă nedeterminată, pentru persoane vârstnice; 

- servicii de îngrijire de tip rezidențial pentru copii cu deficiențe neuropsihiatrice. 

La o privire de ansamblu se poate concluziona că serviciile sociale existente – publice și private 

– acoperă principalele nevoi identificate în comunitate; aprofundând, însă, situația este cu mult mai 

complexă : 

 DAS Sighișoara nu are propria rețea de servicii sociale; singurul serviciu propriu este 

Creșa (serviciu social ce nu se poate licenția din cauza unui gol legislativ - absența standardelor de 

calitate aplicabile domeniului) a cărei capacitate este, anual, depășită; 

 DAS Sighișoara a contractat de la furnizori privați servicii specializate de zi - tip club 

- pentru 40 de beneficiari persoane vârstnice; 

 DAS Sighișoara a contractat de la furnizori privați servicii specializate de tip 

rezidențial pe perioadă determinată pentru persoanele fără adăpost, pentru 16 beneficiari; 

 DAS nu a avut capacitatea financiară de a contracta toată gama de servicii sociale 

oferită de furnizorii privați și pentru care există cerere în comunitate; acest fapt se datorează 

constrângerilor bugetare venite pe fondul contextului epidemiologic pe care îl traversăm și care au 

obligat DAS Sighișoara să își orienteze puținele resurse disponibile către acele servicii care răspundeau 

direct nevoilor acutizate în acest context;   

 Serviciile sociale furnizate de DGASPC Mureș, în centrele din municipiul Sighișoara, 

deservesc beneficiari de pe tot teritoriul județului Mureș; 

 Serviciile sociale furnizate în regim privat au capacitate foarte mică în raport cu 

nevoile  reale ale comunității; 

 Resursele limitate de care dispun furnizorii de servicii sociale au fost/sunt grevate - 

în plus - de cheltuieli suplimentare neprevăzute, impuse de contextul epidemiologic pe care îl traversăm 
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de la începutul anului 2020 și până în prezent; 

 Pentru furnizorii publici, cheltuielile salariale reprezintă fondul bugetului destinat 

funcționării serviciilor sociale; 

 Pentru furnizori privați, lipsa resursei umane calificate reprezintă un punct slab, la fel 

și susținerea financiară; 

 Prin proiectul MAINSTREAM SIGHIȘOARA – investiție europeană pentru 

incluziunea socială s-au făcut pași importanți în ceea ce privește identificarea a 8 comunități 

marginalizate sau în risc de excluziune socială și inițierea de acțiuni ce vizează incluziunea socială. 

Rezultatele acestui proiect sunt îmbucurătoare dar, pentru a obține rezultatele scontate  pe termen mediu 

și lung, pentru o mare parte din beneficiari trebuie să se continue măsurile de susținere; 

 Prin PLANUL DE MĂSURI PENTRU SPRIJINIREA PERSOANELOR 

VÂRSTNICE pe perioada starii de urgență și ulterior de alertă instituite în contextul pandemiei generate 

de virusul SARS CoV - 2, DAS Sighișoara a reușit să evidențieze  populația vârstnică de la nivel local, 

cu nevoile ei și să ofere ajutor, individualizat; 

 Toate serviciile sociale din municipiul Sighișoara funcționează la capacitate maximă, 

cererea de servicii depășind capacitatea acestora; 

 Voluntariatul nu reprezintă o caracteristică importantă a comunității locale; 

 O parte a mediului privat a înțeles importanța implicării în susținerea serviciilor 

sociale locale. 

 Avându-se în vedere creșterea calității serviciilor oferite, DAS Sighișoara participă, în calitate 

de colaborator, alături de  Municipiul Sighișoara, la proiectul ”Simplificare administrativă extinsă și 

Planificare strategică integrată pentru cetățenii municipiului Sighișoara”, în cadrul Programului 

Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Acest demers derivă din nevoia de colaborare și 

sincronizare a tuturor actorilor instituționali implicați în domeniul asistenței sociale care exercită 

competențe partajate în vederea deservirii cetățenilor în cel mai înalt nivel de calitate și în cel mai 

operativ mod.  

Municipiul Sighișoara și DAS Sighișoara au convenit să colaboreze în vederea irnplementării 

Proiectului ”Simplificare administrativă extinsă și Planificare strategică integrată pentru cetățenii 

municipiului Sighișoara” ce vizează: 

 

 participarea DAS Sighișoara la elaborarea documentului de planificare strategică  

”Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Sighișoara pentru perioada 2021-2027”; 

 interconectarea instituțiilor cu atribuții în domeniul asistenței sociale din municipiul 

Sighișoara în scopul debirocratizării serviciilor de asistență socială și punerii la dispoziția cetățenilor 

municipiului a unei platforme de comunicare prin care aceștia să poată comunica cu toate instituțiile 



CONSILIUL LOCAL SIGHIȘOARA                                                                                                                                                                DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIGHIȘOARA                                                                                                                                                                                                                                    
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA PENTRU PERIOADA 2021 - 2030 

 

91 

 

care joacă un rol activ în domeniul asistenței sociale; 

 digitalizarea unor formulare din sectorul asistenței sociale prin care sunt deservite 

categoriile cele mai numeroase de beneficiari. 

 Obiectivele urmărite vizează: 

 planificarea strategică la nivelul municipiului Sighișoara pentru perioada 2021-2027; 

 standardizarea proceselor în domeniul asistenței sociale; 

 implementarea unui ecosystem digital tip platformă de comunicare interconectată și 

interoperabilă prin care Municipiul Sighișoara și cetățenii din Sighișoara să poată comunica eficient și 

operativ cu toate entitățile publice sau private, care au atribuții în domeniul asistenței sociale. 

În ceea ce privește fenomenul cerșetoriei, măsurile pentru reducerea acestui fenomen și 

asigurarea protecției sociale a minorilor, Municipiul Sighișoara a inițiat - din anul 2019 - un Protocol 

de colaborare, având ca parteneri, la nivel municipal: Serviciul Public Poliție Locală, Inspectoratul de 

Poliție Județean Mureș, DAS Sighișoara, Fundația Veritas, Asociația Misiunea Globală. 

Prin protocolul amintit, părțile semnatare se angajează să conlucreze și să mobilizeze toate 

resursele disponibile în vederea creșterii operativității în intervenție pentru cazurile în care sunt 

implicați minorii – ca victime ale maltratării, ca autori de fapte penale, în legătură cu tulburarea ordinii 

și liniștii publice sau ca victime ale violenței domestice, minorii lipsiți de supraveghere (copii adoptați, 

ai străzii, minorii care apelează în mod repetat la mila publicului) - și să depună toate eforturile pentru 

reducerea fenomenului cerșetoriei și prostituției în Sighișoara.  

În baza H.C.L. Sighișoara nr. 71/30.04.2015, s-a aprobat desfășurarea unei campanii de 

prevenire și combatere a fenomenului cerșetoriei pe raza municipiului Sighișoara prin realizarea unor 

panouri indicatoare, afișe și stikere cu mesaje de prevenire și combatere a fenomenului cerșetoriei. 

 

9. Propuneri    

 Colaborarea interinstituțională în vederea realizării unui parteneriat între furnizorii publici 

și cei privați de servicii sociale, având ca rezultat coagularea unei rețele funcționale de servicii 

sociale la nivel local; 

 Identificarea de voluntari, persoane calificate, care să fie la dispoziția serviciilor sociale și 

să aducă plus valoare calității serviciilo sociale; 

 Identificarea de surse alternative de finanțare (donații, sponsorizări) și care să nu aibă un 

caracter sporadic; 

 Alcătuirea unei baze de date, centralizată, care să conțină informații complete referitoare la 

totalul populației și nevoia individuală de asistență socială; 
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  Promovarea imaginii serviciilor sociale, în scopul cointeresării principalilor actori sociali și 

a responsabilizării comunității locale; 

 Întâlniri lunare ale partenerilor din Protocolul de colaborare pentru reducerea și 

eradicarea cerșetoriei pe raza Municipiului Sighișoara și asigurarea protecției sociale a 

minorilor, având ca obiect informarea reciprocă și analiza colaborării, în scopul creșterii operativității 

în intervenție. Inițierea de noi campanii de prevenire și combatere a fenomenului cerșetoriei pe raza 

municipiului Sighișoara; 

 Identificarea furnizorilor privați care au capacitatea de a oferi, în colaborare cu DAS Sighișoara, 

servicii sociale de tipul centre respiro pentru copiii cu dizabilități, respectiv adulții cu dizabilități; 

 Diversificarea/creșterea capacității serviciilor sociale furnizate de DAS Sighișoara prin: 

1. Construcție Creșă: pentru un număr de 70 copii  

- Obiectivul urmărit este creșterea gradului de acoperire a solicitărilor privind înscrierea copiilor 

de vârstă antepreșcolară la Creșa din subordinea DAS Sighișoara, sprijinind astfel reintegrarea tinerelor 

mame pe piața muncii. 

2. Înființarea unui centru rezidențial pentru persoane vârstnice, cu o capacitate de 20 de locuri  

-  Obiectiv: asistarea şi îngrijirea persoanelor vârstnice într-un  mediu de viaţă prietenos care 

promovează iniţiativa proprie şi răspunde dorinţelor şi aşteptărilor  fiecăruia și care asigură condiţii de 

viaţă adecvate şi servicii corespunzătoare nevoilor fiecărui beneficiar, în vederea menţinerii sau 

ameliorării capacităţile fizice, psihice şi senzoriale care să le permită o viaţă cât mai autonomă. 

3. Înființarea de locuințe protejate pentru persoane vârstnice, cu o capacitate totală de 20 de 

locuri 

 - Obiectiv: Creșterea calității vieții persoanelor de vârsta a III-a aflate în situații de 

risc/Diminuarea numărului de vârstnici în situații de criză. 

4. Înființarea unei locuințe protejate pentru adulții cu dizabilități, cu o capacitate de 10 

locuri  

 - Obiectiv: Incluziunea socială a adulţilor cu handicap prin furnizarea de servicii sociale 

corespunzătoare nevoilor evaluate ale persoanelor adulte cu dizabilități, pentru dezvoltarea și/sau 

consolidarea deprinderilor de viaţă independentă. 

5. Înființarea unui centru de zi în comunitate destinat persoanelor marginalizate sau aflate 

în risc de marginalizare, cu o capacitate de 20 locuri/zi 

 - Obiectiv: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 

din comunitățile marginalizate (roma, non-roma), prin implementarea de măsuri integrate. 
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6. Înființarea unui  centru de zi  pentru persoanele adulte cu dizabilități, cu o capacitate de 

15 locuri 

 - Obiectiv: Abilitarea/reabilitarea, integrarea/reintegrarea socială a persoanelor adulte cu 

dizabilități  

7. Înființare Serviciu îngrijiri la domiciliu persoane vârstnice, cu o capacitate de 12 

asistați/zi.  

 - Obiectiv: Menținerea persoanele vârstnice în mediul familiar de viață, o perioadă cât mai 

lungă posibil, prin oferirea unui set de servicii destinate asistării persoanei dependente la îndeplinirea 

actelor curente de vieții, menținerea stării de sănătate, asigurarea unei vieți decente și demne 

8. Având în vedere nevoile existente în comunitate și  gama largă de servicii sociale oferită 

de furnizorii privați, se recomandă contractarea de servicii specializate de la furnizorii privați 

existenți:  

 adăpost de noapte  

 cantină socială  

 centru de zi pentru persoane vârstnice  

 centru de zi pentru copiii din familii defavorizate 

 centru de zi pentru copiii cu dizabilități 

 servicii de zi de recuperare pentru adulții cu dizabilități 

 centru de tip respiro pentru copiii cu dizabilități 

 centru de tip respiro pentru adulții cu dizabilități 

 servicii rezidențiale pentru victimele violenței în familie 

 

 

 

 

 

                                               CAPITOLUL III 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 

1. Misiune 

Misiunea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Sighișoara este de a fi permanent în 

slujba comunității locale pentru a satisface în mod legal, transparent, competent și eficient nevoile 

sociale, prin furnizarea serviciilor de înaltă calitate, asigurând astfel îmbunătățirea calității vieții 

cetățenilor municipiului Sighișoara. 

 

2. Viziune 
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Viziunea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Sighișoara este de a dezvolta o 

comunitate multiculturală, incluzivă și solidară, cu o mare capacitate de evaluare, intervenție și 

prevenție a situațiilor de vulnerabilitate socială. 

 

3. Valori şi principii generale 

La baza strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a UAT Municipiul Sighișoara stau 

următoarele valori și principii generale: 

Solidaritatea socială: întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care 

necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, 

în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie 

Subsidiaritatea: în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile 

sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul  

Universalitatea: fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţii legale 

Respectarea demnităţii umane: fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină 

a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie 

împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic  

Abordarea individuală: măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei particulare de 

viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de urgenţă care 

pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare socială a 

persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere 

adresate membrilor familiei beneficiarului 

Parteneriatul: autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private, organizaţiile 

neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii stabilesc 

obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii 

de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile 

Participarea beneficiarilor: beneficiarii participă la formularea şi implementarea politicilor cu 

impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social şi se implică activ 

în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare 

desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile  

Transparenţa: se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice locale 

faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor 
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Nediscriminarea: persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie socială 

fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, 

opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, 

infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată 

Eficacitatea: utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate 

pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat 

Eficienţa: utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-

beneficiu  

Respectarea dreptului la autodeterminare: fiecare persoană are dreptul de a face propriile 

alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă drepturile sau 

interesele legitime ale celorlalţi  

Activizarea: măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul 

integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial  

Caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială: pentru aceeaşi nevoie sau 

situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip 

Proximitatea: serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea 

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

Complementaritatea şi abordarea integrată: pentru asigurarea întregului potenţial de 

funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, serviciile sociale 

trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii 

din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc. 

Concurenţa şi competitivitatea: furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să se 

preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de tratament egal pe 

piaţa serviciilor sociale 

Egalitatea de şanse: beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la 

oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială 

Confidenţialitatea: pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la păstrarea 

confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de 

dificultate în care se află  
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Echitatea: toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleaşi 

tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale 

Focalizarea: beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor mai 

vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora 

Dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii: beneficiarul sau reprezentantul legal al 

acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi 

 

4. Obiective  

4.1. Obiectivul strategic general  

 Dezvoltarea unui sistem realist, eficient și modern de servicii sociale la nivelul UAT Municipiul 

Sighișoara, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creșterea calității 

vieții, tratament egal, nediscriminare și dreptul la o viață demnă pentru toți locuitorii municipiului 

aflați într-o situație de vulnerabilitate/marginalizare socială. 

 

4.2. Plan Operaţional General - Obiective operaționale generale și specifice 

Obiectiv general 1. - Creşterea capacităţii instituţionale a furnizorului public de servicii sociale      

Obiectiv specific 1.1. -  Profesionalizarea și perfecționarea resurselor umane 

Obiectiv general 2. - Parteneriate cu societatea civilă  

Obiectiv specific 2.1 - Contractarea a cel puţin 50% din serviciile sociale către furnizorii privați                  

Obiectiv general 3. - Evaluarea permanentă a nevoii de servicii sociale din municipiul  Sighișoara 

Obiectiv specific 3.1 - Analizarea nevoilor sociale şi resurselor existente pe plan municipal 

Obiectiv general 4. - Creșterea calității serviciilor sociale în municipiul Sighișoara 

Obiectiv specific 4.1- Dezvoltare rețea proprie de servicii sociale 

Obiectiv specific 4.2- Simplificare administrativă 

 

4.3. Obiective generale și specifice 

I. COPIII AFLAŢI ÎN DIFICULTATE 

Obiectiv general 1. - Protecţia copilului aflat în risc/dificultate  

Obiectiv specific 1.1.- Integrarea/reintegrarea copilului în familie, pevenirea separării copilului de 

familie sau luarea unei măsuri de protecţie a acestuia 

Obiectiv specific 1.2 - Protecția copilului cu handicap 
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Obiectiv specific 1.3.- Protecția copilului aflat în situație de risc de abandon școlar, separat de părinți 

sau instituționalizat 

Obiectiv specific 1.4.- Protecția copiilor străzii 

Obiectiv specific 1.5.- Protecția copilului delincvent 

Obiectiv specific 1.6.- Protecția copilului consumator de droguri, cu HIV-SIDA sau boli 

cronice/terminale 

Obiectiv specific 1.7. - Protecția copilului abuzat, exploatat, neglijat, părăsit în unități sanitare 

Obiectiv specific 1.8. - Protecţia copilului cu comportament deviant 

Obiectiv specific 1.9. - Reducerea riscului de excludere socială a copiilor aflaţi în situaţie de 

vulnerabilitate și cei de etnie rommă 

Obiectiv specific 1.10.- Întărirea capacității de intervenție şi dezvoltarea programelor de prevenire în 

situația copilului victimă a violenței, abuzului, neglijenţei, exploatării 

 

II. TINERI  CARE PĂRĂSESC SISTEMUL DE PROTECŢIE A COPILULUI 

 

Obiectiv general 1. - Combaterea marginalizării tinerilor prin acțiuni de incluziune socială a 

acestora 

Obiectiv specific 1.1.- Integrarea profesională a tinerilor 

Obiectiv specific 1.2.- Dezvoltarea de servicii de tipul centrelor de informare şi consiliere pentru tineret 

Obiectiv specific 1.3.- Îmbunătățirea calității vieții tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a 

copilului 

III. ADULȚI ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE 

a) Persoane cu dizabilităţi 

Obiectiv general 1. - Furnizarea de servicii sociale integrate, adecvate nevoilor individuale  

identificate 

Obiectiv specific 1.1. - Dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru persoane cu dizabilităţi 

neinstituţionalizate și creșterea gradului de integrare socială a acestora 

Obiectiv specific 1.2.- Diversificarea prestaţiilor sociale acordate persoanelor cu dizabilităţi sau 

familiilor acestora 
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Obiectiv specific 1.3. - Încurajarea participării persoanelor cu dizabilităţi la activităţi cultural-sportive 

şi de petrecere a timpului liber în comunitate 

 

b)  Persoane adulte fără adăpost 

Obiectiv general 1. - Servicii şi prestaţii sociale destinate persoanelor adulte fără adăpost  

Obiectiv specific 1.1. - Asigurarea temporară a condiţiilor minime de locuire 

Obiectiv general 2. - Creşterea gradului de integrare socială a persoanelor adulte fără adăpost 

Obiectiv specific 2.1. – Promovarea unei atitudini favorabile faţă de persoanele adulte fără adăpost în 

rândul opiniei publice 

 

c) Persoane și familii cu risc de excluziune socială inclusiv persoanele de etnie romă/situ-

aţii de urgenţă 

Obiectiv general 1. - Incluziune socială pentru familiile expuse riscurilor de marginalizare / 

excluziune socială și a persoanelor de etnie romă  

Obiectiv specific 1.1. - Dezvoltarea serviciilor sociale pentru familiile expuse riscurilor de 

marginalizare şi excluziune socială 

Obiectiv specific 1.2. - Derularea de campanii de informare şi conştientizare 

Obiectiv general 2. - Dezvoltarea serviciilor pentru familiile expuse riscurilor de marginalizare  

şi excluziune socială 

Obiectiv specific 2.1. - Ajutoare materiale 

Obiectiv specific 2.2. - Ajutoare financiare de urgenţă 

Obiectiv general 3. – Participarea comunităţii la soluționarea urgenţelor sociale 

Obiectiv specific 3.1. - Limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă socială 

Obiectiv specific 3.2. - Implicarea comunităţii în procesul de limitare a efectelor situaţiilor de urgenţă 

socială 

 

             d) Violenţa în familie 

Obiectiv general 1. - Prevenirea şi combaterea violenţei domestice 

Obiectiv specific 1.1. - Protecţia persoanelor victime ale violenţei domestice 

Obiectiv specific 1.2. - Prevenirea violenţei domestice 
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e) Consumatorii de droguri 

 Obiectiv general 1. - Prevenirea și combaterea consumului de droguri 

Obiectiv specific 1.1. - Promovarea de bune practici validate pentru prevenirea consumului de alcool, 

droguri, tutun 

 

f) Persoanele care au executat o pedeapsă privativă de libertate 

Obiectiv general 1. - Reintegrarea persoanelor ieșite din detenție 

Obiectiv specific 1.1. - Accesul persoanelor ieșite din detenție la serviciile publice (sociale, medicale, 

ajutor umanitar, etc) și reintegrare socială 

 

g) Victimele traficului de persoane 

Obiectiv general 1. - Combaterea formelor de violenţă, abuz şi trafic de persoane 

Obiectiv specific 1.1. - Promovarea acţiunilor de combatere a formelor de violenţă, abuz şi trafic de 

persoane 

Obiectiv general 2. - Reintegrarea victimelor traficului de fiinţe umane 

Obiectiv specific 2.1. - Accesul victimelor şi potenţialelor victime la servicii sociale, medicale, ajutor 

umanitar, etc  

 

IV.  PERSOANE VÂRSTNICE 

Obiectiv general 1. - Protecția socială a persoanelor vârstnice 

Obiectiv specific 1.1. -  Responsabilizarea aparţinătorilor pentru îngrijirea vârstnicului în familie 

Obiectiv specific 1.2. - Promovarea serviciilor de prevenire a marginalizării sociale a persoanelor 

vârstnice 

Obiectiv specific 1.3. - Crearea serviciilor alternative pentru persoane vârstnice 

Obiectiv general 2. - Promovarea participării persoanelor vârstnice la viaţa socială  

Obiectiv specific 2.1. - Susţinerea implicării active a persoanelor vârstnice în viaţa societăţii 

  

V. ÎMBUNĂTĂŢIREA STĂRII DE SĂNĂTATE A CETĂŢENILOR 

 

Obiectiv general 1. - Creșterea accesului persoanelor vulnerabile la serviciile medicale esențiale 

Obiectiv specific 1.1. - Facilitarea și îmbunătățirea accesului populației, în special a grupurilor 

vulnerabile, la serviciile medicale esențiale 

Obiectiv specific 1.2. - Programe de prevenție 
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VI. COMUNICARE, INFORMARE ŞI PROMOVARE 

Obiectiv general 1. - Respectarea dreptului la informare  

Obiectiv specific 1.1. - Îmbunătăţirea procesului de informare a membrilor comunităţii cu privire la 

serviciile oferite de instituţie 

Obiectiv general 2. - Comunicare și transparență decizională 

Obiectiv specific 2.1. - Promovarea comunicării în relaţia cu alte instituţii, parteneri publici şi privați 

Obiectiv general 1.3. - Promovare comunitară 

Obiectiv specific 3.1. - Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele cu care se confruntă 

categoriile sociale defavorizate sau vulnerabile, stimularea implicării cetăţenilor din Sighișoara, 

inclusiv prin donaţii sau voluntariat, în activităţi cu impact social la nivelul comunităţii. 

 

  VII.  SUSŢINEREA ŞI ATRAGEREA DE PARTENERIATE PUBLIC-PRIVATE 

Obiectiv general 1. - Promovarea parteneriatului cu mediul privat  

Obiectiv specific 3.1. - Încheierea de noi parteneriate în beneficiul persoanelor şi categoriilor 

defavorizate 

VIII. ELABORAREA DE PROIECTE ŞI DEZVOLTAREA SERVICIILOR PRIN 

ACCESAREA DE FONDURI NERAMBURSABILE  

Obiectiv general 1. - Identificarea și accesarea surselor de finanțare nerambursabilă  

Obiectiv specific 1.1. - Elaborarea de noi proiecte sociale în beneficiul comunităţii 

Obiectiv specific 1.2. - Atragerea de finanţare din fonduri nerambursabile 

  

 IX. ÎNCURAJAREA PARTICIPĂRII ŞI A VOLUNTARIATULUI 

Obiectiv general 1. - Promovarea spiritului comunitar 

Obiectiv specific 1.1. - Implicarea cetăţenilor în programe şi servicii destinate categoriilor sociale 

defavorizate 

Obiectiv general 2. - Promovarea voluntaraiatului  

Obiectiv specific 2.1 - Dezvolare rețea voluntari 

 

5. Surse de finanțare 
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        Conform Legii nr. 292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, 

asistenţa socială se finanţează din fonduri alocate de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din donaţii, 

sponsorizări sau din alte contribuţii din partea unor persoane fizice ori juridice, din ţară şi din 

străinătate, din contribuţii ale beneficiarilor, precum şi din alte surse, cu respectarea legislaţiei în 

domeniu şi în limita resurselor financiare disponibile. 

        Serviciile sociale se finanţează din următoarele surse: 

a) bugetul de stat; 

b) bugetul local al judeţului; 

c) bugetul local al municipiului; 

d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din 

străinătate; 

e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

f) contribuţia persoanelor beneficiare; 

g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

         De la bugetul de stat se alocă fonduri pentru: 

a) finanţarea programelor de interes naţional, elaborate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, 

precum şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale 

şi aprobate prin hotărâre a Guvernului; 

b) finanţarea programelor de subvenţionare a furnizorilor privaţi de servicii sociale, derulate de 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale; 

c) finanţarea înfiinţării unor instituţii de asistenţă socială-pilot; 

d) finanţarea serviciilor sociale acordate prin structurile publice aflate în subordinea-coordonarea 

autorităţilor administraţiei publice centrale; 

e) finanţarea serviciilor sociale acordate de autorităţile administraţiei publice locale şi a altor furnizori 

publici şi privaţi de servicii sociale, în condiţiile legii; 

f) finanţarea programelor de educaţie permanentă a personalului de specialitate şi a programelor de 

cercetare din domeniul serviciilor sociale; 

g) cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale, în condiţiile legii; 

h) cofinanţarea serviciilor sociale, în baza memorandumurilor, protocoalelor, convenţiilor de 

parteneriat, încheiate conform legii. 

          Alocarea fondurilor de la bugetul de stat destinate susţinerii funcţionării serviciilor sociale 

organizate la nivelul UAT se realizează în baza fundamentărilor transmise de AAPL. 
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Fundamentarea sumelor solicitate de la bugetul de stat de către AAPL se realizează în baza costurilor 

standard în vigoare pentru serviciile sociale administrate, contractate sau subvenţionate în condiţiile 

legii, precum şi în baza estimării costurilor necesare funcţionării serviciilor nou-înfiinţate în anul 

bugetar respectiv. 

        Din bugetul local al judeţului se alocă fonduri pentru: 

a) finanţarea serviciilor sociale aflate în administrare proprie, contractate sau subvenţionate în 

condiţiile legii, ori cofinanţate în baza contractelor de parteneriat; 

b) finanţarea sau cofinanţarea înfiinţării, organizării şi funcţionării unor noi servicii sociale; 

c) cofinanţarea serviciilor sociale care funcţionează în mediul rural şi în localităţi defavorizate, în baza 

unor contracte de parteneriat încheiate bianual; 

d) finanţarea cheltuielilor de funcţionare a comisiilor de evaluare şi a serviciilor de evaluare complexă, 

prevăzute de lege, până la intrarea în vigoare a noului sistem de evaluare prevăzut la art. 110 din Legea 

nr. 292/2011; 

e) finanţarea sau, după caz, cofinanţarea în parteneriat cu AAPL a cheltuielilor necesare formării 

continue a personalului cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale şi care activează la nivelul judeţului 

respectiv; 

f) finanţarea şi cofinanţarea în parteneriat cu AAPL a acţiunilor de sensibilizare a comunităţii privind 

nevoile şi riscurile sociale de la nivelul judeţului; 

g) cofinanţarea proiectelor susţinute din fonduri structurale şi alte fonduri internaţionale pentru proiecte 

din domeniul serviciilor sociale; 

h) finanţarea subvenţiilor destinate serviciilor sociale acordate de furnizorii privaţi; 

i) alte finanţări sau cofinanţări prevăzute de lege. 

Din bugetul local se alocă fonduri pentru: 

a) finanţarea serviciilor sociale aflate în administrare proprie, contractate sau subvenţionate în 

condiţiile legii, ori co-finanţate în baza contractelor de parteneriat; 

b) finanţarea sau cofinanţarea înfiinţării, organizării şi funcţionării unor noi servicii sociale; 

c) finanţarea sau, după caz, cofinanţarea în parteneriat cu consiliul judeţean a cheltuielilor necesare 

formării continue a personalului cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale şi care activează la nivelul 

comunităţii respective; 
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d) finanţarea şi cofinanţarea în parteneriat cu consiliul judeţean a acţiunilor de sensibilizare a populaţiei 

privind nevoile şi riscurile sociale de la nivelul comunităţii; 

e) cofinanţarea proiectelor susţinute din fonduri structurale şi alte fonduri internaţionale pentru proiecte 

din domeniul serviciilor sociale; 

f) alte finanţări sau cofinanţări prevăzute de lege. 

        AAPL are obligaţia să asigure sumele din bugetul propriu şi alte venituri extrabugetare, în 

completarea celor alocate din bugetul de stat. 

         Pentru finanţarea serviciilor sociale se pot utiliza veniturile obţinute din sponsorizările şi donaţiile 

în bani sau în natură, acordate de persoane fizice şi juridice, române şi străine, furnizorilor de servicii. 

       Serviciile sociale pot fi finanţate din fonduri internaţionale, stabilite prin memorandumurile sau 

protocoalele de finanţare încheiate de statul român cu donatorii, precum şi din fondurile structurale 

pentru proiectele selectate în cadrul programelor operaţionale regionale. 

          În funcţie de venituri, persoanele beneficiare contribuie la finanţarea acordării serviciilor sociale, 

conform legii. 

           Asociaţiile şi fundaţiile, precum şi cultele recunoscute de lege, în calitate de furnizori privaţi de 

servicii sociale, pot primi subvenţii alocate de la bugetul de stat şi de la bugetele judeţene, ca formă de 

sprijin în vederea înfiinţării, dezvoltării, diversificării şi asigurării continuităţii serviciilor sociale 

acordate de aceştia. 

          Sursele de finanțare pentru dezvoltarea serviciilor în domeniul asistenței sociale la nivelul UAT 

Municipiul Sighișoara: 

 Bugetul local 

 Bugetul de stat 

 Finanțare din surse externe 

 Fonduri nerambursabile 
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6. PLANUL OPERAȚIONAL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI 2021-2030 

 

                   PLAN OPERAŢIONAL GENERAL 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

1. Creşterea  
capacităţii  
instituţionale a  
furnizorului public 
de servicii sociale 

Profesionalizarea și 
perfecționarea 
resurselor umane 

- Formarea profesională continua a 

specialiştilor implicaţi în procesul de  

planificare şi acordare a serviciilor sociale 

- Încadrarea de personal calificat, suficient, 
în serviciile ce se vor înființa 

Anual 
 

 

2021-
2030 

 

 

DAS 

 

 

Buget local 

2. Parteneriate 

cu societatea 

civilă 

Contractarea a 

cel puţin 50% din 

serviciile sociale 

către furnizorii 
privați 

- Încheierea de parteneriate cu societatea 
civilă pentru furnizarea serviciilor sociale 

2021-
2030 

DAS Buget local 

3. Evaluarea  
permanentă a  
nevoii de servicii 
sociale din  
municipiul 
Sighișoara 

Analizarea nevoilor 
sociale şi resurselor 
existente pe plan 
municipal 

- Elaborarea de rapoarte anuale pentru  
fiecare categorie de beneficiari ai  
sistemului de asistenţă socială 

perma-
nent 

DAS Buget local 

4. Creșterea  
calității serviciilor  
sociale în 
municipiul 
Sighișoara 

Dezvoltare rețea 
proprie de servicii 
sociale 

- Înființarea de servicii sociale care să se 
adreseze categoriilor celor mai vulnerabile 
și pentru care furnizorii privați nu au  
dezvoltate servicii sau serviciile sunt  
insuficiente 

2021-
2030 

CL , DAS Buget local 
Finanțări  
nerambursabile 

Simplificare  
administrativă 

- Implementarea unui ecosistem digital tip 
platformă de comunicare interconectată și 
interoperabilă care să facă legătura între 
municipalitate, beneficiari și furnizorii de 
servicii sociale 

- Standardizarea proceselor la nivelul DAS 

 

2021-
2025 

 

CL, Primăria 
Sighișoara, 
DAS 

 
Buget local 
Finanțări ne-
rambursabile 
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 I. COPIII AFLAŢI ÎN DIFICULTATE 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

 1.Protecţia 
copilului aflat în 
risc/dificultate 

1.1. Integrarea/ reinte-
grarea copilului în 
familie, pevenirea 
separării copilului de 
familie sau luarea unei 
măsuri de protecţie a 
acestuia 

- Asigurarea intervenției și asistenței  
specifice pentru copii din familiile cu risc de 
separare 

- Identificarea și monitorizarea familiilor cu 
copii și cu risc de separare a copilului 
de familie 

- Creșterea calității serviciilor educaționale, 
medicale și de îngrijire acordate copiilor 
prin intermediul creșei din comunitate 

- Derularea unor programe destinate 
promovării valorilor familiale şi asumării re-
sponsabilităţilor parentale, în colaborare cu 
partenerii locali: școală, biserică 

- Creare/dezvoltare de infrastructură de 
prevenire a separării  cum ar fi: locuințe so-
ciale pentru familii numeroase/familii 
 sărace cu locuire precară/familii fără locui-
nță etc 

 

 

2021-
2030 

 

CL, Primăria 
Sighișoara, 
DAS 

 

Buget local 
Finanțări ne-
rambursabile 
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 1.2.Protecția copilului 
cu handicap 

- Externalizare a unor servicii pentru copiii 
cu dizabilități: centru de zi, centru respiro, 
etc 

- Întărirea parteneriatului public-privat și 
public-public în vederea creșterii calității 
serviciilor sociale oferite copiilor cu  
dizabilități 
- Sprijinirea familiilor copiilor cu dizabilități 
pentru a se implica în accesarea serviciilor 
specializate de la nivelul comunității 
- Sprijin în vederea evaluarii  
multidisciplinare pentru copiii nedeplasabili 
- Dezvoltarea sistemului de creștere a  
mobilității și capacității de transport a DAS 
Sighișoara pentru deplasarea copiilor cu 
dizabilități către instituțiile de învățământ 
sau serviciile sociale adecvate 

 

 

2021-
2030 

 

CL, Primăria 
Sighișoara, 
DAS 

 
Buget local 
Finanțări ne-
rambursabile 

1.3.Protecția copilului 
aflat în situație de risc 
de abandon școlar, 
separat de părinți sau 
instituționalizat 

- Sprijinirea familiilor naturale în asumarea 

responsabilităţilor părintești privind  
prevenirea abandonului copiilor la naștere 
- externalizarea unor servicii pentru copilul 
în situație de risc de abandon școlar, sepa-
rat de părinți sau instituționalizat 
- Creșterea calității serviciilor acordate 
copiilor prin intermediul centrelor de zi și 
din unitățile de învățământ 
- Dezvoltarea de activități de prevenire a 
abandonului școlar,  în parteneriat cu in-
stituțiile de învățământ din municipiu și 
 ONG-uri (consiliere psihopedagogică, pro-
grame de  remediere, implicare în activităţi 

 

2021-
2030 

 

CL, Primăria 
Sighișoara, 
DAS 

 
Buget local 
Finanțări ne-
rambursabile 
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extraşcolare, activități  școală după școală, 
colaborare cu familia) 
 

 1.4.Protecția copiilor 
străzii 

-Îmbunătățirea strategiilor de identificare și 
sprijin a copiilor din mediul stradal prin 
colaborare cu instituțiile / ONG-urile 
partenere, prin Protocolul de colaborare 
pentru reducerea și eradicarea cerșetoriei 
pe raza municipiului Sighișoara și  
asigurarea protecției sociale a minorilor 

 

2021-
2030 

DAS 
Instituțiile 
partenere 

 
Buget local 
 

1.5.Protecția copilului 
delincvent 

- Încheierea de parteneriate cu actori din 
domeniul delincvenței (poliție, medici, 
psihologi, ONG) 
- Asistarea specializată a copilului care a 
săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal 

 

2021-
2030 

 

DAS 

 
Buget local 
 

1.6.Protecția copilul 
consummator de 
droguri, cu HIV-SIDA 
sau boli  
cronice/terminale 

- Încheierea de parteneriate cu actori din 
domeniul consumului de droguri (poliție, 
medici, psihologi, ONG) 
- Informarea, prevenirea, conștientizarea în 
școală,familie, comunitate a riscului și 
efectului consumului de substanțe care 
crează ependență 

 

2021-
2030 

 

Primăria 
Sighișoara, 
DAS 

 
Buget local 
 

1.7.Protecția copilului 
abuzat, exploatat, 
neglijat, părăsit în 
unități sanitare 

- Identificarea copiilor abuzați, neglijați, 
părăsiți în unități sanitare și lipsiți de 

supraveghere 

- Susținerea echipei intersectoriale locale 
privind combaterea exploatării prin muncă 
a copiilor 

 

2021-
2030 

 

DAS 

 
Buget local 
 

1.8.Protecţia copilului 
cu comportament  
deviant 

- Campanii de informare în școli pentru pre-
venirea şi combaterea violenţei în  
interiorul şi în afara şcolii, conșientizarea  
fenomenului de bullyng și a efectelor lui în 
rândul populației școlare, cu participarea 

 

2021-
2030 

 

Primăria 
Sighișoara, 
DAS 

 
Buget local 
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partenerilor locali: poliție, unități școlare 
-  Campanii de informare pentru  
combaterea cosumului de droguri și alte 
substanțe de abuz în rândul elevilor,  
tinerilor, în colaborare cu partenerii locali: 
poliție, școli, structura locală a Agenției 
Naționale Antidrog 

- Realizarea unor parteneriate funcționale 
cu instituțiile locale cu atribuții de  
intervenție pentru soluționarea situațiilor 
de abandon școlar: poliția, școala,  
instituțiile de protecție a copilului 
- Consiliere și asistență psihologică și  
socială pentru copii/tineri cu  
comportament pre/delicvent și pentru  
famlia sa 

 1.9.Reducerea riscului 
de excludere socială a 

copiilor aflaţi în  
situaţie de  
vulnerabilitate și cei 
de etnie romă 

-  Acordarea ajutoarelor de urgență pentru    
depășirea situațiilor de dificultate în care se 

află persoanele singure/familiile care au în 
întreținere mai mulți copii 

-  Înființarea de servicii în comunitate care să 
răspundă nevoilor aceste categorii 

 

2021-
2030 

 

CL, Primăria 
Sighișoara, 
DAS 

 
Buget local 
Finanțări  
nerambursabile 

1.10.Întărirea  
capacității de  
intervenție şi  
dezvoltarea  
programelor de  
prevenire în situația 
copilului victimă a  
violenței, abuzului, 
neglijenţei, exploatării 

- Implementarea unui mecanism eficient de 
semnalare, intervenție și monitorizare a ca-
zurilor de violență, indiferent  de locul de 
producere 

- Dezvoltarea parteneriatelor  
  inter-instituționale în scopul prevenirii  
  expunerii copiilor la formele de violență și  
  protejarea siguranței acestuia 

- Derularea unor campanii de prevenire 
primară a violenței în unitățile de 
învățământ din municipiul Sighișoara 

 

 

2021-
2030 

 

 

CL, Primăria 
Sighișoara, 
DAS 

 
 
Buget local 
Finanțări  
nerambursabile 
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- Inițierea unui program-pilot de  
prevenire secundară a violenței, prin  
limitarea impactului factorilor de risc, de tipul 
grupurilor de sprijin pentru părinți 
- Facilitarea structurării rețelei  
comunitare de interes  în domeniul  
protecției copilului victimă a violenței, atât la 
nivel instituțional (autoritățile  
locale cu atribuții în domeniu), cât și la nivel 
informal (al profesioniștilor) 

 

             II. TINERI CARE PĂRĂSESC SISTEMUL DE PROTECŢIE A COPILULUI 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

1.Combaterea 

marginalizării 
tinerilor prin 

acțiuni de 

incluziune socială 

a acestora 

1.1.Integrarea 

profesională a  
tinerilor 

- Mediatizarea târgurilor locurilor de muncă 
organizate pentru tinerii care părăsesc  
sistemul de protectie 

- Includerea tinerilor care părăsesc sistemul 
de protecţie într-un program de creare a 
competențelor pentru viață și 
calificare profesională 

 
2021-
2030 

 
DAS 

 
Buget local 
Fonduri  
nerambursabile 

1.2.Dezvoltarea de 

servicii de tipul 
centrelor de  
informare 

şi consiliere pentru 

tineret 

- Continuarea și diversificarea programelor 
de dezvoltare personală 

2021-
2030 

DAS Buget local 
 

1.3.Îmbunătățirea 
calității vieții  
tinerilor care 
părăsesc sistemul 
de protecţie a 
copilului 

- Asigurare de locuințe sociale sau  
subvenționarea cheltuielilor cu chiria și 
utilitățile, pe o perioadă determinată, cu 
condiția participării la programele de  
inserție pe piața muncii și dezvoltare  
personală 

 
2021-
2030 

 

CL, Primăria 
Sighișoara, 
DAS 

 
Buget local 
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III. ADULȚI ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE 

a) Persoane cu dizabilităţi 

 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

1.Furnizarea 

de servicii sociale 

integrate, adecvate 

nevoilor 
individuale 

identificate 

1.1.Dezvoltarea 

serviciilor de sprijin 
pentru persoane cu 

dizabilităţi 
neinstituţionalizate 
și creșterea gradului 
de integrare socială 
a acestora 

- Asigurarea accesului persoanei cu  
deficiențe de auz la informații și la  
exercitarea tuturor rolurilor sociale prin 
asigurarea la nivelul instituției a unui  
interpret autorizat al limbajului mimico-
gestual, în relația directă cu persoanele cu 
deficiențe de auz 

2021-
2030 

CL, Primăria 
Sighișoara, 
DAS 

Buget local 
 

- Facilitarea accesului la servicii medicale 
din cadrul componentei de recuperare 

2021-
2030 

DAS Buget local 
 

- Dezvoltarea sistemului de creștere a  
mobilității și capacității de transport a DAS 
Sighișoara pentru deplasarea persoanelor 
cu dizabilități către instituțiile de 
învățământ sau serviciile sociale adecvate 

2021-
2030 

CL, Primăria 
Sighișoara, 
DAS 

Buget local 
 

- Dezvoltarea de programe de incluziune 
socială si menținere în viața socială a  
personelor cu handicap 

2021-
2030 

DAS Buget local 
 

- Dezvoltarea de programe dedicate  
tinerilor/adulților cu tulburări din spectrul 
autist 

2021-
2030 

DAS Buget local 
 

- Dezvoltarea de servicii de zi specializate 
pe tipuri de dizabilitate dedicate  
persoanelor adulte cu dizabilități și 
familiilor acestora/aparținătorilor, precum 
și centru respiro, etc. 

2021-
2030 

CL, Primăria 
Sighișoara, 
DAS 

Buget local 
Fonduri ne-
rambursabile 
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- Locuințe protejate destinate  
persoanelor adulte cu dizabilităţi care au 
nevoie de suport pentru a trăi independent 
într-o comunitate, cu scopul creşterii grad-
ului de independenţă şi  
autodeterminare 

2021-
2030 

CL, Primăria 
Sighișoara, 
DAS 

Buget local 
Fonduri  
nerambursabile 

- Realizarea unei rețele funcționale,  
împreună cu furnizorii de formare  
profesională, agenții economici și furnizorii 
de servicii sociale pentru inserția/reinserția 
persoanelor cu dizabilități pe piața muncii 

2021-
2030 

DAS Buget local 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Promovarea atelierelor protejate și  
structurilor de economie socială care  
sprijină persoanele adulte cu handicap prin 
activități educative, lucrative si de  
socializare pentru a le spori gradul de  
independență. 

2021-
2030 

DAS Buget local 
 

- Sprijin în vederea evaluarii multidiscipli-
nare pentru persoanele nedeplasabile 

2021-
2030 

DAS Buget local 
 

- Proiect de prevenire și combatere a 

prejudecăţilor și discriminării în societate și 
la locul de muncă 

2021-
2030 

DAS Buget local 
 

1.2.Diversificarea 

prestaţiilor sociale 

acordate  
persoanelor 
cu dizabilităţi sau 

familiilor acestora 

- Acordarea de sprijin financiar sau 

material persoanelor cu dizabilităţi pentru 
situaţii de evacuare, inundaţii, 
stare de sănătate, etc, stabilite în baza HCL 

2021-
2030 

CL, Primăria 
Sighișoara , 
DAS 

Buget local 
 

1.3.Încurajarea 

participării  
persoanelor 
 

- Facilitarea obţinerii gratuităţilor prevăzute 
în lege (bilete de intrare la spectacole,  
muzee, manifestări artistice sau sportive) 
 

 

2021-
2030 

DAS Buget local 
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cu dizabilităţi la 

activităţi cultural-
sportive şi de 
petrecere a  
timpului liber în co-
munitate 

- Participarea la activităţi cultural-sportive 

organizate la nivel municipal 
 

- Creşterea gradului de vizibilitate a  
persoanelor cu dizabilităţi ca membri cu 
drepturi depline în societate 

           

 b)  Persoane adulte fără adăpost 

 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

1.Servicii şi 
prestaţii sociale 
destinate  
persoanelor adulte 
fără adăpost 

1.1.Asigurarea  
temporară a  
condiţiilor minime 
de locuire 

- Furnizarea de servicii de găzduire  
temporară pentru persoanele fără adăpost 
prin intermediul serviciilor contractate de 
la furnizorii privați 
- Asigurarea hranei prin cantina  
socială, serviciu contractat cu furnizorii 
privați 
- Servicii de consiliere, orientare, măsuri de 
integrare în societate 

2021-
2030 

 

DAS 

 

Buget local 
 

  

2.Creşterea 

gradului de 

integrare 

socială a 

persoanelor 
adulte fără 

adăpost 

2.1.Promovarea 

unei atitudini 
favorabile faţă de 

persoanele adulte 

fără adăpost în 

rândul opiniei 
publice 

- Derularea, împreună cu partenerii sociali, 
a unor programe de sprijin socio-economic 
pentru persoanele fără adăpost 

2021-
2030 

DAS Buget local 
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c) Persoane și familii cu risc de excluziune socială inclusiv persoanele de etnie romă /situaţii de urgenţă 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

1.Incluziune 

socială pentru 

familiile expuse 

riscurilor de 

marginalizare / 

excluziune socială 
și a persoanelor de 

etnie romă 

1.1.Dezvoltarea 

serviciilor 
sociale pentru 

familiile expuse 

riscurilor de 

marginalizare şi 
excluziune socială 

- Încheierea de parteneriate public- private 
în vederea asigurării de servicii specializate 
multidisciplinare  grupurilor defavorizate 

2021-
2030 

DAS Buget local 
 

- Înființarea unui centru de zi în comunitate 
destinat persoanelor marginalizate sau 
aflate în risc de marginalizare 

 

2021-
2022 

CL, Primăria 
Sighișoara, 
DAS 

Buget local 
Fonduri  
nerambursabile 

1.2.Derularea 

de campanii de 

informare şi 
conştientizare 

- Derularea de campanii de informare cu 
privire la serviciile integrate din domeniul 
asistenţei sociale în vederea creşterii ac-
cesului persoanelor de etnie 

romă la serviciile sociale,medicale, etc 

- Campanii pentru combaterea cerșetoriei 
și a exploatării copilului prin muncă 

2021-
2030 

DAS Buget local 
 

2.Dezvoltarea 

serviciilor 
pentru familiile 

expuse 

riscurilor de 

marginalizare 

şi excluziune 

socială 

2.1.Ajutoare 

materiale 

- Asigurarea venitului minim garantat, 
tichete sociale 

- Asigurarea hranei la cantinele sociale 

 

2021-
2030 

DAS Buget local 
 

2.2.Ajutoare 

financiare de 

urgenţă 

- Pentru utilităţi (lumină, chirie, întreţinere, 
etc.); 
 - Ajutoare financiare pentru diverse  
intervenţii medicale , etc. 

2021-
2030 

DAS Buget local 
 

3.Participarea 

comunităţii la 

soluționarea 

urgenţelor 
sociale. 

3.1.Limitarea 

efectelor 
situaţiilor de 

urgenţă socială 

- Informarea comunității locale cu 

privire la nevoile apărute în situaţiile de  
urgenţă precum şi a modalităţilor în care se 
pot soluţiona acestea 

- Lărgirea parteneriatului public-privat 
în vederea eficientizării serviciilor/ 

2021-
2030 

DAS Buget local 
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prestaţiilor oferite în situaţii de urgenţă  
socială 

 3.2.Implicarea 

comunităţii în 

procesul de limitare 
a efectelor 
situaţiilor de 

urgenţă socială 

- Programe de informare pentru implicarea 
şi responsabilizarea comunităţii locale, cu 
privire la nevoile concrete/practice apărute 
în situaţiile de urgenţă 

2021-
2030 

DAS Buget local 
 

 

d) Violenţa în familie 

 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

1.Prevenirea şi 
combaterea  
violenţei  
domestice 

1.1.Protecţia per-
soanelor victime ale 
violenţei domestice 

- Dezvoltarea de parteneriate cu furnizori 
specializați, privați (Institutul Est European 
de Sănătate a Reproducerii ) pentru  
găzduirea temporară a victimelor 

2021-
2030 

DAS Buget local 
 

1.2.Prevenirea  
violenţei domestice 

- Consiliere psihologică și juridică, pentru 
victimă și agresor 
- Sprijin emoțional 
- Organizarea de seminarii, conferinţe și 
grupuri de lucru interdisciplinare 

- Furnizarea de informații și programe de 
educație despre modalitățile în care se pot 
preveni, evita, recunoaște și raporta  
cazurile de violență 

2021-
2030 

 

DAS 

 

Buget local 
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e) Consumatorii de droguri 

 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

1.Prevenirea și 
combaterea  
consumului de 
droguri 

1.1.Promovarea de 
bune practici 
validate pentru  
prevenirea  
consumului 
de alcool, droguri, 
tutun 

- Campanii de informare, prevenire şi 
conştientizare în şcoală, familie, 
comunitate a riscului şi efectelor 
consumului de droguri 
- Monitorizarea fenomenului 
consumului de droguri în municipiul 
Sighișoara 

- Educaţie pentru prevenirea răspândirii bo-
lilor transmisibile şi depistarea precoce a 
hepatitei B, C şi a viruslui HIV SIDA 

2021-
2030 

DAS Buget local 
 

 

f) Persoanele care au executat o pedeapsă privativă de libertate 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

1.Reintegrarea per-
soanelor ieșite din 
detenție 

1.1.Accesul  
persoanelor ieșite 
din detenție la  
serviciile publice 
(sociale, medicale, 
ajutor umanitar, 
etc) și reintegrare 
socială 

- Consiliere psihologică 

- Furnizarea de servicii sociale de  
reintegrare şi conexe prin parteneriate cu 
instituţii şi organizaţii neguvernamentale 

2021-
2030 

DAS Buget local 
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g) Victimele traficului de persoane 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

1.Combaterea 

formelor de  
violenţă, abuz 

şi trafic de  
persoane 

1.1.Promovarea 
acţiunilor de  
combatere a for-
melor de violenţă, 
abuz şi trafic de per-
soane. 

- Realizarea de campanii de informare,  
educare şi conştientizare a tinerilor pentru 
prevenirea fenomenului 

2021-
2030 

DAS Buget local 
 

2.Reintegrare 

a victimelor 
traficului de 

fiinţe umane 

2.1.Accesul  
victimelor şi  
potenţialelor  
victime la servicii 
sociale, medicale, 
ajutor umanitar, etc 

- Consiliere psihologică 

- Evaluare, asistență și monitorizare 

- Sprijin material 
- Furnizarea de servicii sociale şi 
conexe prin parteneriate cu instituţii şi 
organizaţii neguvernamentale 

2021-
2030 

DAS Buget local 
 

 

IV. PERSOANE VÂRSTNICE 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

1.Protecția  
socială a  
persoanelor 
vârstnice 

1.1.Responsabilizarea 
aparţinătorilor pentru 
îngrijirea vârstnicului 
în familie 

- Campanii de informare şi sensibilizare 
asupra vulnerabilității persoanelor 
vârstnice 

- Programe de sprijin socio-economic 
pentru vârstnici 

2021-
2030 

DAS Buget local 
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 1.2.Promovarea 

serviciilor de 

prevenire a 

marginalizării sociale 
a persoanelor 
vârstnice 

- Amenajarea de structuri rezidenţiale 

pentru vârstnici într-un centru rezidențial și 
locuințe protejate accesibile în regim 

gratuit (cazurile sociale), co-plată sau cu 
plată integrală 

- Dezvoltarea de programe de intervenție în 
situații de criză pentru persoanele vârstnice 

2021-
2030 

 

CL, Primăria 
Sighișoara, 
DAS 

 

 

Buget local 
Fonduri  
nerambursabile 

 1.3.Crearea serviciilor 
alternative 

pentru persoane 

vârstnice 

- Înființarea/contractarea de servicii 
de îngrijire la domiciliu şi specializarea  
îngrijitorilor la domiciliu pe grade de 

dependenţă ale beneficiarilor 
- Furnizarea de servicii educaţionale, 
recreative și de socializare prin intermediul 
Centrelor de zi și a Centrelor 
Comunitare, publice sau contractate de la 
furnizorii privați 

 
2021-
2030 

 
CL, Primăria 
Sighișoara, 
DAS 

 
Buget local 
Fonduri  
nerambursabile 

2.Promovarea 

participării  
persoanelor 
vârstnice la 

viaţa socială 

2.1.Susţinerea 

implicării active a 

persoanelor vârstnice 
în viaţa societăţii 

- Promovarea mişcării de voluntariat în rân-
dul persoanelor vârstnice 
- Facilitarea implicării de către comunitate 
a persoanelor vârstnice în luarea deciziilor 
cu privire la acţiunile şi măsurile ce le sunt 
destinate 

- Dezvoltarea de parteneriate în vederea 

susţinerii accesului persoanelor vârstnice la 
toate aspectele vieţii socio-economice 

 
2021-
2030 

 
DAS 

 
Buget local 
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V. ÎMBUNĂTĂŢIREA STĂRII DE SĂNĂTATE A CETĂŢENILOR 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

1.Creșterea  
accesului  
persoanelor  
vulnerabile la  
serviciile medicale 
esențiale 

1.1.Facilitarea și 
îmbunătățirea  
accesului  
populației, în  
special a grupurilor 
vulnerabile, la  
serviciile medicale 
esențiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Identificarea problemelor medico-sociale 
ale comunității, în special a persoanelor 
care aparțin grupurilor vulnerabile 
- Campanii de informare privind dreptul la 
asistență medicală și serviciile medicale ce 
pot fi accesate pe plan local 
- Facilitarea accesului persoanelor - în  
special al celor vulnerabile la serviciile  
medicale 
- Identificarea persoanelor neînscrise la 
medic de familie, luarea în evidență și  
consilierea lor 
- Supravegherea stării de sănătate a 
familiilor/persoanelor cu risc medico-social 
- Participarea, în echipă, la diferite acțiuni 
colective desfășurate în comunitate:  
vaccinare, screening populațional,  
implementarea programelor naționale de 
sănătate. 
- Asigurarea asistenței medicale și  
stomatologice a preşcolarilor și elevilor în 
cabinetele medicale şi stomatologice din 
grădiniţe și școli, înfințarea de cabinete 
medicale în unitățile de învățământ în care 
nu există cabinet medical 
- Extinderea rețelei de asistenți medicali co-
munitari,  mediatori sanitari 
 
  

 
2021-
2030 

 
DAS, ONG-
uri, instituții 
medicale, 
medici de 
familie 

 
Buget local 
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1.2.Programe de 
prevenţie   
 

- Colaborarea cu ONG- urile și instituțiile 
medicale pentru promovarea și protecția 
sănătații 
- Activități de educație sanitară privind 
adoptarea unui stil de viață sănătos 
- Desfășurarea de campanii de informare 
privind planificarea familială și contracepția 
- Formarea obișnuinței de a efectua  
controale preventive pentru prevenirea 
apariției unor boli sau tratarea lor, dacă 
sunt descoperite în stadiu incipient 

 
2021-
2030 

 
DAS, ONG-
uri, instituții 
medicale, 
medici de 
familie 

 
Buget local 
 

 

VI. COMUNICARE, INFORMARE ŞI PROMOVARE 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

1.Respectarea 
dreptului la  
informare 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Îmbunătăţirea 
procesului de  
informare a  
membrilor  
comunităţii cu 
privire la serviciile 
oferite de instituţie 

- Publicarea și actualizarea permanentă a 
informaţiilor pe toate canalele de  
comunicare existente 

- Asigurarea accesului la informații a  
beneficiarilor de servicii sociale și a comuni-
tății 
- Promovarea respectării drepturilor  
persoanelor care aparțin grupurilor  
vulnerabile în cadrul comunităţii şi în  
procesul de furnizare a serviciilor de care 
acestea pot beneficia 

 
2021-
2030 

 

DAS 

 
Buget local 
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- Îmbunătăţirea accesului la informare  
directă prin multiplicarea şi accesibilizarea 
mijloacelor de informare (telefon, ghişeu, 
la(telefon, ghişeu, la sedii) 
- Elaborarea periodică de materiale  
informative (publicaţii, afişe, pliante, 
broşuri etc) 

2.Comunicare și 
transparență 
decizională 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Promovarea co-
municării în relaţia 
cu alte  
instituţii, parteneri 
publici şi privați 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Eficientizarea metodelor de comunicare 
între furnizorii privaţi de servicii sociale și 
autoritățile locale 
- Comunicarea permanentă cu partenerii 
sociali în vederea implementării și  
monitorizării strategiilor naționale și locale 
în domeniul drepturilor copilului 
- Iniţierea unor întâlniri  
periodice/grupuri  de lucru  
interinstituţionale, cu parteneri publici şi 
privaţi 
- Promovarea colaborării interinstituționale 
pentru realizarea unor planuri de servicii 
adecvate diferitelor tipuri de grupuri  
vulnerabile 
- Organizarea permanentă de module și 
campanii de informare, focus-grupuri cu 
partenerii privaţi, pe diferite tematici so-
ciale 
- Întărirea legăturii şi promovarea con-
tactelor cu instituţiile de presă şi liderii de 
opinie, în special cu cei care activează în 
domeniul online 
 

 
2021-
2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Buget local 
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3.Promovare  
comunitară 

3.1.Sensibilizarea 
opiniei publice cu 
privire la 
problemele cu care  
se  confruntă  
categoriile 

sociale     
defavorizate     sau  
vulnerabile,  
stimularea 
implicării 
cetăţenilor din 
Sighișoara, inclusiv 
prin donaţii sau vol-
untariat, în  
activităţi cu impact 
social la nivelul  
comunităţii 
 

- Iniţierea unui demers privind selectarea şi 
organizarea unei reţele de bloggeri care să 
promoveze domeniul social şi să contribuie 
la informarea cetăţenilor cu privire la  
activitatea instituţiei 
- Realizarea de campanii de informare a 
cetățenilor cu privire la serviciile sociale și 
responsabilitățile autorităților locale, și ob-
ligațiile beneficiarilor. 
- Campanii de prevenire primară, inclusiv în 
mediul stradal 
- Organizarea permanentă de module și 
campanii de informare, focus-grupuri cu 
membrii comunității pe diferite tematici so-
ciale 
- Organizarea de evenimente caritabile 
 

 

 

2021-
2030 

 

 

DAS 

 

 

Buget local 
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VII. SUSŢINEREA ŞI ATRAGEREA DE PARTENERIATE PUBLIC-PRIVATE 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

1.Promovarea 
parteneriatului cu 
mediul privat 

1.1.Încheierea de 
noi parteneriate în 
beneficiul  
persoanelor şi  
categoriilor  
defavorizate 

- Consultarea permanentă a  
partenerilor sociali în vederea adecvării 
serviciilor la nevoile comunității și a  
sistemului de asistență socială 
- Promovarea bunelor practici și a 
îmbunătățirii sistemului de asistență so-
cială prin comunicarea propunerilor de 
optimizare către partenerii sociali de la 
nivel decizional 
- Dezvoltarea de parteneriate durabile 
care să răspundă în cel mai eficient mod 
nevoii de asistență socială a  
beneficiarilor 
- Dezvoltarea unor parteneriate  
durabile cu actorii sociali implicați în in-
tegrarea socială și profesională a 
copiilor și tinerilor din evidențe 

 
Permanent 

 
DAS 
Sighișoara 

 
Buget 
local 

 

VIII. ELABORAREA DE PROIECTE ŞI DEZVOLTAREA SERVICIILOR PRIN ACCESAREA DE FONDURI    

NERAMBURSABILE 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

1.Identificarea și 
accesarea surselor 
de finanțare  
nerambursabilă 

1.1.Elaborarea de 
noi proiecte sociale 
în beneficiul  
comunităţii 

- Iniţierea de consultări la nivelul  
comunităţii pentru determinarea nevoilor 
unor categorii sociale, în vederea identi-
ficării de programe de finanțare 

- Elaborarea de proiecte cu finanțare euro-
peană (nerambursabilă), pentru 

 
2021-
2030 

 

DAS 

 
Buget local 
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 programe de interes național și/sau din 
alte surse 

 1.2.Atragerea de 

finanţare din  
fonduri  
nerambursabile 

- Identificarea liniilor de finanțare externă 
în vederea implementării măsurilor  
propuse, precum și atragerea de parteneri 
- Accesarea de fonduri europene  
structurale sau fonduri extracomunitare 
pentru dezvoltarea sistemului de asistenţă 
socială la nivelul DAS Sighișoara 

- Conceperea de aplicații pentru accesarea 
Fondurilor Structurale în parteneriat public-
privat 

 
2021-
2030 

 

DAS 

 
Buget local 
 

 

IX. ÎNCURAJAREA PARTICIPĂRII ŞI A VOLUNTARIATULUI 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

1.Promovarea  
spiritului  
comunitar 

1.1.Implicarea 
cetăţenilor în  
programe şi servicii 
destinate  
categoriilor sociale 
defavorizate 

- Implicarea comunității locale în procesul 
de dezbatere publică a actelor normative, 
strategiilor locale, propunerilor de servicii 
- Implementarea Proiectului Banca Locală 
de Alimente 

perma-
nent 

DAS Buget local 
Donații 
sponsorizări 

2. Promovarea 
voluntaraiatului 

2.1.Dezvolare rețea 
voluntari 

- Recrutarea si pregatirea unei rețele de 
mentorat pentru potențialii voluntari 
- Dezvoltarea unei strategii de recrutare, 
formare și supervizare a voluntarilor 
- Atragerea unor parteneriate cu asociații 
active în domeniul voluntariatului 
- Recunoașterea valorilor promovate de 
către voluntari în comunitate prin oferirea 
unor certificate, diplome, adeverințe  
nominale 

20201-
2025 

DAS Buget local 
Donații 
sponsorizări 
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- Creșterea capacității organizaționale în a 
primi un număr mai mare de voluntari 
- Creşterea vizibilităţii voluntariatului în co-
munitate 
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7.  Monitorizarea și evaluarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 

 

   Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei, respectiv a planurilor anuale de acţiune 

constă, în principal, în verificarea atingerii obiectivelor propuse. În acest sens se vor elabora 

intrumente de monitorizare și evaluare a planurilor anuale de acţiune, precum şi a atingerii 

obiectivelor generale prevăzute în Strategie. Acestea vor avea în vedere indicatorii, în termeni 

cantitativi şi/sau calitativi.  

 

Monitorizarea strategiei 

  Implementarea Strategiei va fi monitorizată de către funcționarii publici desemnati din cadrul 

Directiei de Asistență Socială. 

 

Evaluarea strategiei 

Strategia va fi evaluată anual prin intermediul rapoartelor de monitorizare, întocmite ori de 

câte ori intervin modificări legislative sau de altă natură, care impun elaborarea acestora, vor fi date 

publicității prin afișare la sediul Direcției de Asistență Socială Sighișoara și aduse la cunoștința 

tuturor celor interesați. 

Implementarea strategiei se va face cu participarea tuturor compartimentelor Direcției de 

Asistență Socială, a partenerilor, a beneficiarilor și a altor factori interesați din comunitate. 

În funcție de rezultatele evaluării și monitorizării și în accord cu modificările legislative sau 

cu modificările intervenite în contextual social, economic, cultural, strategia poate fi revizuită sau 

completată ori de câte ori este necesar. 
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9. Proiecte prioritare propuse spre a fi înființate 

 

Nr. 

Crt 
Denumire Proiect Cod serviciu 

social 

Capacitate 

locuri 

Obiective urmărite 

1 Înființare Serviciu de 

asistență comunitară – 

Centru de zi 

8899CZ-PN-V 20/ZI Reducerea numărului de persoane aflate în 

risc de sărăcie sau excluziune socială din 

comunitățile marginalizate (roma, non-

roma), prin implementarea de măsuri 

integrate 

2 Înființare Locuințe 

protejate pentru 

persoanele vârstnice 

8730CR-V-III 20 Creșterea calității vieții persoanelor de 

vârsta a III-a aflate în situații de 

risc/Integrare-reintegrare socială 

3 Înființare Centru 

rezidențial pentru 

personae vârstnice 

8730C-V-I 20 Asistarea şi îngrijirea persoanelor vârstnice 

într-un  mediu de viaţă prietenos  

Creșterea calității vieții persoanelor de 

vârsta a III-a aflate în situații de risc 

4 Înființare Centru de zi 

pentru adulții cu 

dizabilități 

8899CZ-D-I 15/zi Abilitare/reabilitare, integrare/reintegrare 

socială 

5 Înființare Locuințe 

protejate pentru 

adulții cu dizabilități 

8790CR-D-VII 10 Incluziunea socială a adulţilor cu handicap 

prin furnizarea de servicii sociale 

corespunzătoare nevoilor evaluate ale 

persoanelor adulte cu dizabilități, pentru 

dezvoltarea și/sau consolidarea 

deprinderilor de viaţă independentă 

6. Construcție Creșă 8891CZ-C-I 70 Creșterea  gradului de acoperire a 

solicitărilor privind înscrierea copiilor de 

vârstă antepreșcolară la creșă, sprijinind 

astfel reintegrarea tinerelor mame pe piața 

muncii 

7. Înființare Serviciu 

îngrijiri la domiciliu 

persoane vârstnice 

8810ID-I 12/zi Menținerea persoanele vârstnice în mediul 

familiar de viață , o perioada cât mai lungă 

posibil, prin oferirea unui set de servicii 

destinate asistării persoanei dependente la 

îndeplinirea actelor curente de vieții, 

menținerea stării de sănătate, asigurarea 

unei vieți decente și demne 
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CAPITOLUL IV  

ANEXE 

 

ANEXA 1 

CADRUL LEGISLATIV 

 

Prezenta Strategie este elaborată cu respectarea legislaţiei în vigoare:  

 Declarația Universală a Drepturilor Omului;  

 Convenția Europeană a Drepturilor Omului (1950);  

 Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului (1989);  

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

1993;  

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

74/1999;  

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

 Carta Socială a Organizației Națiunilor Unite privind egalizarea șanselor pentru persoanele cu 

handicap (art. 15-partea a doua);  

 Recomandarea Consiliului Europei nr. R (92) pentru o politică coerentă pentru egalizarea șanselor 

pentru persoanele cu handicap, 1992;  

 Strategia Europa 2020; 

 Strategia Consiliului Europei pentru Promovarea Drepturilor Copilului 2012-2015; 

 Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități 2010 – 2020;  

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

modificările ulterioare;  

 Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a protocoalelor 

adiționale la această convenție, ratificată prin Legea nr. 30/1994, cu modificările ulterioare; 

 Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 

privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane; 

 Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 

2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fon-

dul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fon-

dul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi 
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Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1.083/2006 al Consiliului; 

 Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);  

 Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020; 

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

 Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

şi completările ulterioare;  

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

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

completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

 Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 7/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind 

susținerea familiei în vederea creșterii copilului; 

 Legea 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 nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
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 Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2019; 

 Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind 

din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, în vigoare de la 1 aprilie 2022, cu 

excepția art. 95, în vigoare de la 1 februarie 2022; 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada 

sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, aprobată 

cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2017; 

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

completările ulterioare; 

 Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2002, republicată, cu modificările 

ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a 

săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal; 

 Hotărârea Guvernului nr. 522/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătățire a situației romilor;   

 Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și 

funcționarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările și 

completările ulterioare;  
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 Hotărârea Guvernului nr. 577/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 

61/1993 privind acordarea alocației de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea 

modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii, cu modificările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a pre-

vederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în 

perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului 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, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de 

incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de 

creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care 

aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre 

direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă 

socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea; 

 Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum 

şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările 

ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia 

copilului; 
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 Hotărârea Guvernului 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 asistență socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 920/2011; 

 Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările  ul-

terioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară; 

 Ordinul secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 

288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în 

domeniul protecției drepturilor copilului;  

 Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1474/2011 pentru aprobarea 

Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

50/2011; 

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 424/2014 

privind aprobarea criteriilor specific care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale; 

 Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1733/2015 

privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament; 

 Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor 

vârstnice nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor 

cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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 Ordinul ministrului afacerilor interne și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 146/2578/2018 

privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști; 

 Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime 

de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței 

domestice 

 Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specific 

minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități. 

  

 

ANEXA 2 

 

ANCHETA FURNIZORI/SERVICII SOCIALE - SIGHIȘOARA 

 

 

Public: 

 □ structuri specializate din cadrul/subordinea 

 autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile 

 executive din unităţile administrativ-teritoriale 

 organizate la nivel de comună, oraş, municipiu şi 

 sectoare ale municipiului Bucureşti 

 □ autorităţi ale administraţiei publice centrale ori alte 

I. Furnizorul: instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora 

 care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea 

 de servicii sociale pentru anumite categorii de 

…………………………………… beneficiari 

 □ unităţi sanitare, unităţi de învăţământ şi alte instituţii 

Adresa…………………………... publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii 

 sociale integrate 

 Privat: 

 

       □  organizaţii neguvernamentale, respectiv asociaţii şi 

fundații 
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II. Servicii sociale 

□ culte recunoscute de lege 

 

□ filiale şi sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor inter-

naţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în 

vigoare 

 

□ persoane fizice autorizate în condiţiile legii 

 

□ operatori economici, în condiţii speciale, prevăzute 

de lege 

 

Acreditat: 

□ da 

□ nu 

 

 

 

Număr total…………din care 

□ …….licențiate provizoriu 

□ ……. licentiate 

□ ……..nelicențiate 

 

 

 

 

III. PENTRU FIECARE TIP DE SERVICIU: 

1. DENUMIREA…………………………. 

2. COD SERVICIU………………………. 

3. DATA INFIINȚĂRII………………….. 

4. CATEGORIE DE BENEFICIARI……………… 

5. CAPACITATE…………………….. 

6. NUMAR BENEFICIARI PREZENTI LA DATA ANCHETEI……… 

7. ACTIVITĂȚI/SERVICII OFERITE (în funcție de tipul serviciului): 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. RESURSELE UMANE 

a. Nr posturi conform organigramei……………………….. 

din care: 

- vacante…………………………………. 

-personal de specialitate…………… 

- funcție conducere…………………. 
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b. Numărul de posturi și structura de personal conform statului de funcții (se specifică posturile va-

cante): 

 

c. Voluntari (număr, pregătire profesională) 

 

 

d. Personal cu contract de prestări servicii/colaborare (specialitatea) 

 

e. Necesar de personal pe categorii și funcții 

 

 

f. Principalele probleme la nivelul resurselor umane 

 

 

9. DONAȚII/SPONSORIZĂRI – scurt comentariu asupra importanței donațiilor primite în eco-

nomia generală a serviciului 

 

 

10. SCURTĂ ANALIZĂ A SERVICIULUI 

 

a. Puncte tari: 

b. Puncte slabe: 

c. Oportunități: 

a. Amenințări: 

 

11. Relația cu DAS Sighișoara 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………… 

         12. Considerați că, în municipiul Sighișoara, oferta de servicii de asistență socială răspunde 

nevoilor identificate în comunitate ? 

         ……………………………………………………………………………………………. 

 

13 Dezvoltarea şi diversificarea gamei de servicii sociale oferite de dvs. nu este / este o 

preocupare pentru următoarea perioadă. 

 

14 Personalul de specialitate (asistenți sociali, psihologi, educatori, terapeuţi, personal medical 

şi de îngrijire, etc.) care să asigure servicii specializate este / nu este greu de găsit pe piața 

muncii la nivel local. 
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15. Dezvoltarea de parteneriate/proiecte cu autoritățile locale din municipiu: nu suntem / suntem 

interesați. 

 

  Dacă da, vă rugăm să exemplificați: 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXA 3 

 

 

HARTA SERVICII SOCIALE  LICENTIATE LA 09.06.2021- MUNICIPIUL SIGHIȘOARA 

Tip 
furn
izor 

Denumire 
Furnizor 

Jude
ț 

furni
zor 

Denumire 
serviciu 
social 

Cod 
servic
iu 
social 

Tip 
servici
u 
social 

Adresa 
serviciu 
social 

Localitate 
/sector 

Jud Mediu 
de 

rezide
nță 

Cap
acit
ate 

4 Fundaţia 
Centrul 
Creştin 
Social 
Medical de 
Zi 

MS Centru de zi 
pentru 
persoane 
vârstnice 

8810 
CZ-V-
II 

Centre de 
zi  pentru 
persoane 
vârstnice 

str. 
Târnavei, 
nr. 45 

Sighișoara MS Urban 40 

4 Fundaţia 
Centrul 
Creştin 
Social 
Medical de 
Zi 

MS Locuință 
protejată 
pentru 
persoane 
vârstnice 

8730 
CR-V-
III 

Centre  
rezidenţi
ale de 
îngrijire şi 
asistenţă 
pentru 
persoane 
vârstnice 

str. 
Târnavei, 
nr. 45 

Sighișoara MS Urban 10 

4 Fundaţia 
Centrul 
Creştin 
Social 
Medical de 
Zi 

MS Cantină 
socială 

8899 
CPDH
-I 

Centre de 
preparar
e şi 
distribuir
e a 
hranei 
pentru 
persoane 
în risc de 
sărăcie 

str. 
Târnavei, 
nr. 45 

Sighișoara MS Urban  

4 Fundaţia 
Veritas 
Sighişoara 

MS Cantina 
socială 

8899 
CPDH
-I 

Centre de 
preparar
e şi 
distribuir
e a 
hranei 
pentru 
persoane 
în risc de 
sărăcie 

str. Horea 
Teculescu, 
nr. 34-36 

Sighișoara MS Urban 120 

4 Fundaţia 
Veritas 
Sighişoara 

MS Serviciul 
social 
pentru 
persoane 
adulte 
pensionate 

8810 
CZ-V-
II 

Centre de 
zi  pentru 
persoane 
vârstnice 

str. Horea 
Teculescu, 
nr. 34-36 

Sighișoara MS Urban 60 

4 Fundaţia 
Veritas 
Sighişoara 

MS Centrul de zi 
pentru copii 

8891 
CZ-C-
II 

Centre de 
zi pentru 
copii: 
copii în 
familie, 
copii 
separați 
sau în 
risc de 
separare 
de părinți 

str. Horea 
Teculescu, 
nr. 34-36 

Sighișoara MS Urban 35 
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4 Asociaţia 
Centrul 
Creştin 
Social de 
Noapte 
Sighişoara 

MS Adăpost de 
noapte 

8790 
CR-
PFA-
II 

Centre 
rezidenţi
ale de 
îngrijire şi 
asistenţă  
pentru 
persoane
le fără 
adăpost 

str. 
Târnavei, 
nr. 47 

Sighișoara MS Urban 16 

1 Direcţia 
Generală de 
Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 
Copilului 
Mureş 

MS Complexul 
de servicii 
pentru 
copilul cu 
deficiențe 
neuropsihia
trice 
Sighișoara – 
Serviciul 
rezidențial 

8790 
CR-C-
I 

Centre 
rezidenţi
ale 
pentru 
copii în 
sistemul 
de 
protecție 
specială 

Aleea 
Margarete
lor, nr. 16 

Sighișoara MS Urban 42 

1 Direcţia 
Generală de 
Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 
Copilului 
Mureş 

MS Serviciul 
Rezidenţial 
(Modulul I şi 
II) – 
Complexul 
de Servicii 
pentru 
Copilul cu 
Deficienţe 
Neuropsihia
trice 
Sighişoara 

8790 
CR-C-
I 

Centre 
rezidenţi
ale 
pentru 
copii în 
sistemul 
de 
protecție 
specială 

Aleea 
Margarete
lor, nr. 16 

Sighișoara MS Urban 30 

1 Direcţia 
Generală de 
Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 
Copilului 
Mureş 

MS Serviciul de 
recuperare 
de zi pentru 
copilul cu 
dizabilități 
din 
comunitate 
– Complex 
de servicii 
pentru 
copilul cu 
deficiențe 
neuropsihia
trice 
Sighișoara 

8891 
CZ-C-
III 

Centre de 
zi pentru 
copii: 
copii în 
familie, 
copii 
separați 
sau în 
risc de 
separare 
de părinți 

Aleea 
Margarete
lor, nr. 16 

Sighișoara MS Urban 85 

1 Direcţia 
Generală de 
Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 
Copilului 
Mureş 

MS Centrul de 
ingrijire si 
asistenta 
Sighisoara 

8790 
CR-D-
I 

Centre 
rezidenţi
ale  
pentru 
persoane 
adulte cu 
dizabilită
ți 

Str. 
Justitiei, 
nr. 5 

Sighișoara MS Urban 43 

1 DAS 
Sighișoara 

MS Creșă 8891 
CZ-C-
I 

creșă Str. 
Plopilor, 
nr. 19 

Sighișoara MS Urban 30 
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4. Fundația 
Sfântul 
Francisc 

HD Casa de tip 
familial 
Maica 
Tereza din 
Calcutta 

8790 
CR-C-
I 

Centre 
rezidenţia

le pentru 

copii în 
sistemul 

de 

protecție 
specială 

Str. 
Ecaterina 
Teodoroiu
, nr. 2 

Sighișoara MS Urban 12 

4. Fundaţia 
Pentru 
Familia 
Creştină 

MS Centru de zi 
pentru 
persoane 
adulte cu 
dizabilitati 
Casa Luminii 

8899 
CZ-D-
II 

Centre de 

zi pentru 
persoane 

adulte cu 

dizabilita
ti 

Str. Nouă, 
nr. 2 

Albești MS Rural 15 

4. Fundaţia 
Pentru 
Familia 
Creştină 

MS Centrul de zi 
pentru copii 
cu 
dizabilități 
Casa Luminii 

8891 
CZ-C-
III 

Centre de 
zi pentru 
copii: 
copii în 
familie, 
copii 
separaţi 
sau în 
risc de 
separare 
de părinți 

Str. Nouă, 
nr. 2 

Albești MS Rural 24 
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ANEXA 4 

 

 

FORMAT FOCUS GROUP PERSOANE REPREZENTATIVE / SECTORULUI PRIVAT, 

SECTORULUI PUBLIC ȘI SOCIETATEA CIVILĂ 

”Direcții strategice de dezvoltare a serviciilor sociale în municipiul Sighișoara” 
 

ACTIVITATE INTERVAL 

ORAR 

ORGANIZARE 

Set up  Echipamente necesare 

Pregătirea resurselor 

necesare (consumabile 

etc.) 

 

Agenda sesiunii 

Listă de participanți 

Instrumente de înregistrare 

Personal întocmire minută 

Hârtie de notat și pix 

Flip chart 

Apa plată/minerală, cafea etc. 

Pregătirea spațiului 
30 de minute 

înainte de începere 

Mese și scaune așezate în formă tip masă 

rotundă 

Focus Grup  Facilitator 

Mesaj de deschidere/ bun 

venit 
5 minute 

Scopul acestei secțiuni este de a aduna 

oamenii împreună și de a-i ajuta să-și aducă 

contribuția la dezbatere 

Mulțumiri pentru 

participare 
 Facilitatorul va mulțumi oamenilor pentru 

participare 

Prezentare 

 Facilitatorul se va prezenta și va spune care 

este rolul său, face o scurtă prezentare a 

instituției pe care o reprezintă, va prezenta 

invitații, după caz și proiectul care implică 

organizarea Focus Grupului, după care va 

face un tur de masă dând posibilitatea 

participanților să se prezinte. 

Prezentarea scopului Focus 

Grupului 

 Facilitatorul va prezenta scopul Focus 

Grupului: identificarea problemelor 

specifice comunității, legate de structura 

serviciilor sociale și acccesul la aceste 

servicii, relațiile de la nivelul comunității 

și imaginea publică a furnizorilor de 

servicii sociale. 

prezintă tema și specificul întâlnirii – faptul 

că nu este o discuție colocvială ci una cu 

reguli în cadrul unui instrument și a unei 

metodologii sociologice. 

 

 

Prezentarea modului de 

derulare a Focus Grupului 

 Prezentați procesul pe care îl veți utiliza - 

întrebări și răspunsuri, prezentări PPT etc., 

precizarea modului în care vor fi acordate 

pauzele. 

Interviul va fi terminat în [120 minute] 
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ACTIVITATE INTERVAL 

ORAR 

ORGANIZARE 

Regurile grupului 

 Facilitatorul va explica participanților faptul 

că nu este o discuție colocvială ci una cu 

reguli în cadrul unui instrument și a unei 

metodologii sociologice; 

 

Nu există răspunsuri greșite; 

Fiecare participant va avea posibilitatea de a 

se adresa într-un timp alocat de 5-7 minute; 

 

Este de dorit ca subiecții să vorbeasca tare și 

pe rând și toți să participe la discuție; 

Nu se urmărește consensul, ci schimbul de 

idei și experiențe; 

Explică necesitatea înregistrării discuției 

(moderatorul nu poate reține sau nota tot 

ceea ce se discută, înregistrarea facilitează 

prelucrarea ulterioară a datelor) și asigură 

subiecții de confidentialitatea celor discutate 

(numele subiecților vor apărea doar pe lista 

de participanți, importante fiind opiniile lor); 

Concluziile vor fi repetate de facilitator 

pentru a putea fi consemnate. 

Partea I 

Deschiderea dezbaterilor 
5 minute 

Prezentarea pe scurt a unor probleme deja 

identificate privind: grupurile vulnerabile 

accesul la servicii sociale,  relațiile de la 

nivelul comunității, relațiile din afara 

comunității (cu autoritățile locale etc.) și 

imaginea publică a zonei. 

Partea a II –a 

Desfășurarea 

dezbaterilor 

100 minute 

Facilitatorul va urmări să-i determine pe 

participanți să-și exprime părerea despre 

problemele aduse în discuție (6 secțiuni): 

1. Nevoia de servicii sociale la nivelul 

comunității; 

2. Capacitatea serviciilor sociale 

existente - publice și private - de a 

acoperi această nevoie; 

3. Resurse la dispozitia furnizorilor 

de servicii sociale; 

4. Colaborarea interinstituțională – 

Rețea de servicii sociale; 

5. Imaginea publică a zonei, prin 

prisma asigurării accesului 

cetățenilor la servicii sociale 

specializate; 

6. Planul anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate şi 

finanţate din bugetul Consiliului 

Local al municipiului Sighișoara 

pentru anul 2021. 
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ACTIVITATE INTERVAL 

ORAR 

ORGANIZARE 

Pe tot parcursul discuției Facilitatorul va 

avea grijă de îndeplinirea scopului discuției: 

identificarea problemelor specifice 

comunității 

Partea a III- a 

Concluzii 
15 minute 

Facilitatorul va prezenta principalele aspecte 

identificate pe parcursul discuțiilor. 

Problemele specifice comunității 

identificate. 

Comentarii finale  
Facilitatorul va întreba participanții dacă mai 

au alte comentarii/observații 

Prezentarea pașilor 

următori care vor fi 

realizați în cadrul 

proiectului 

 

Facilitatorul va prezenta pașii următori care 

vor fi realizați în cadrul proiectului: 

- Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a 

Serviciilor Sociale; 

- Elaborarea Planului anual de acţiune 

privind serviciile sociale administrate 

şi finanţate din bugetul Consiliului 

Local al municipiului Sighișoara 

pentru anul 2021 

 

Mulțumiri pentru 

participare 
 

Facilitatorul va mulțumi oamenilor pentru 

participare și contribuția adusă 

Închiderea focus grupului  Închidere 

 

 

 

 

TEMELE ABORDATE IN CADRUL FOCUS GRUPULUI  

TEMĂ INTREBĂRI AJUTĂTOARE 

1. Nevoia de servicii sociale la nivelul 

comunității 

Cum apreciați nevoia de servicii sociale la 

nivelul comunității? 

 

Dacă ar fi să alegeți cele mai importante 3 

nevoi pe care le-ați dori rezolvate în 

municipiul Sighișoara, care ar fi acelea? 

 

 

2. Capacitatea serviciilor sociale 

existente - publice și private - de a 

acoperi această nevoie 

Cum apreciați nivelul serviciilor sociale în 

municipiul Sighișoara, din punct de vedere al 

numărului lor, diversității și capacității ? 

 

Cum apreciați accesul la aceste servicii ? 

 

În municipiul Sighișoara există probleme 

legate de: informarea comunității, vizibilitatea 

furnizorilor/serviciilor sociale ? 
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TEMĂ INTREBĂRI AJUTĂTOARE 

 

3. Resurse la dispozitia furnizorilor de 

servicii sociale 

Cum apreciați calitatea resurselor umane la 

dispoziția serviciilor sociale ? 

 

Finanțarea serviciilor sociale 

Care este ponderea donațiilor/sponsorizărilor 

în economia generală a serviciilor sociale ? 

 

Considerați voluntariatul ca o resursă 

necesară și indispensabilă activității 

serviciilor sociale ? 

 

 

4. Colaborarea interinstituțională – 

Rețea de servicii sociale 

 

Pe ansamblu cum apreciaţi relaţiile care s-au 

creat între furnizorii de servicii sociale în 

municipiul Sighișoara ? 

 

Cum apreciați dezvoltarea unei Rețele de 

servicii sociale, având ca bază colaborarea 

interinstituțională ? 

 

5. Imaginea publică a municipiului 

Sighișoara, din prisma asigurării 

accesului cetățenilor la servicii sociale 

specializate 

 

Pe ansamblu cum apreciaţi imaginea publică 

a municipiului Sighișoara, din această 

perspectivă ? 

 

Care credeți că sunt principalele 

atuuri/probleme care au generat această 

imaginea publică ? 
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LISTA PARTICIPANȚILOR LA DEZBATEREA PUBLICĂ 

”Direcții strategice de dezvoltare a serviciilor sociale în municipiul Sighișoara” 

       Din data de.......................................... 

Locul desfășurării: ............................... 

Nr. 

crt

. 

Nume și prenume Profesia 
Funcția/unitate

a angajatoare 

Date de 

contact 

(telefon, 

email) 

Semnătura 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       
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Nr. 

crt

. 

Nume și prenume Profesia 
Funcția/unitate

a angajatoare 

Date de 

contact 

(telefon, 

email) 

Semnătura 

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       
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RAPORTUL FOCUS GRUPULUI 

”Direcții strategice de dezvoltare a serviciilor sociale în municipiul Sighișoara” 

 

            În vederea realizării Strategie de dezvoltare a serviciilor sociale, Direcția de Asistență Socială 

Sighișoara, a organizat un focus grup cu tema “Direcții strategice de dezvoltare a serviciilor sociale 

în municipiul Sighișoara”, eveniment la care au fost invitați reprezentanți ai Autorității Publice 

Locale, ai instituțiilor de interes public și privat din oraș și beneficiari ai serviciilor sociale. 

           În cadrul întâlnirii:  

          - au fost trecute în revistă tipurile de servicii furnizate prin intermediul Direcție de Asistentă 

Socială; 

          - au fost prezentate și analizate modificările / noutățile legislative în domeniul serviciilor 

sociale;  

          - s-au purtat discuții referitoare la drepturile și obligațiile beneficiarilor de servicii sociale, 

gradul de satisfacție; 

          - s-a pus accent pe nevoia de colaborare strânsă între toți actorii sociali implicați în furnizarea 

de servicii sociale precum și pe nevoiea de o mai bună colaborare interinstituțională și 

intrainstituțională;  

         - stimularea participării tuturor cetățenilor la viața comunității, organizarea de evenimente și 

acțiuni în care să fie implicate toate categoriile sociale, a reprezentat un subiect interesant;  

          - a fost evidențiată implicarea unor ONG-uri sau persoane în sprijinirea unor cazuri sociale 

deosebite;  

          - dezvoltarea economică a zonei, dezvoltarea mediului de afaceri și atragerea de investitori în 

vederea creșterii nivelului de trai al populației au fost teme puternic dezbătute;  

          - valorificarea potențialului (istoric) turistic și agroturistic al zonei a trezit interesul 

participanților;  

          -  s-a analizat colaborarea interinstituțională ce stă la baza Protocolului de colaborare pentru 

reducerea și eradicarea cerșetoriei pe raza Municipiul Sighișoara și asigurarea protecției sociale a 

minorilor;  

            În urma dezbaterilor, au fost făcute propuneri de dezvoltare și îmbunătățire a serviciilor 

sociale acordate de Primăria municipiului Sighișoara, prin intermediul Direcției de Asistență Socială:  

          - Soluționarea problemelor sociale ale persoanelor vârstnice prin înființarea unor servicii 

adresate acestora;  
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            - Soluționarea problemelor sociale ale altor categorii de persoane aflate în nevoie prin 

înființarea unui centru de zi în comunitate, adresat acestora; 

          -   Construcție Creșă, în vederea creșterii numărului de copii care pot fi deserviţi şi pentru care 

se asigură servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie; 

          - Externalizarea de către DAS Sighișoara a acelor servicii sociale pentru care există alternative 

private – achiziție de servicii sociale conform L. 98/2016; 

          -  Identificarea partenerilor și resurselor necesare în vederea furnizării de servicii sociale – 

centre respiro, atât pentru copiii cu dizabilități, cât și pentru persoanele adulte cu dizabilități; 

          -   Susținerea financiară a furnizorilor privați de servicii sociale – L. 350/2015 și L. 34/1998; 

          -   Întâlniri lunare ale partenerilor din Protocolul de colaborare pentru reducerea și eradicarea 

cerșetoriei pe raza Municipiului Sighișoara și asigurarea protecției sociale a minorilor, având ca 

obiect informarea reciprocă și analiza colaborării, în scopul creșterii operativității în intervenție. 
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ANEXA 5 

 

 

 

 

 

 

C H E S T I O N A R 

 

DE EVALUARE A NEVOILOR SOCIALE 

 

DIN 

 

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA 
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REPERE METODOLOGICE 

 ale 

studiului sociologic privind evaluarea nevoilor sociale din municipiul Sighișoara 

 

       Prezenta metodologie a fost structurată în vederea realizării unui studiu sociologic privind 

evaluarea serviciilor sociale din municipiul Sighișoara, conform specificațiilor transmise de către 

beneficiar. 

       Cercetarea sociologică pe bază de chestionar se va realiza în municipiul Sighișoara. 

       Dimensiunea eșantionului respectă strict cerințele beneficiarului, astfel, se va aplica un 

chestionar validat de către beneficiar, în municipiul Sighișoara. 

       Grupul țintă 

      Grupul țintă este reprezentat de către persoane cu vârste cuprinse 14 și 65+ ani, intervievate 

în funcție de luna de naștere. 

       Culegerea datelor din teren 

      Tehnica de cercetare: Anchetă pe bază de chestionar. 

      Metodele de culegere a datelor din teren: se va realiza selectarea aleatorie a entităților din 

listele existente; se va aplica selecţia respondenţilor prin metoda itinerariilor (random route), cu pasul 

statistic de 5 realizat prin metoda door-to-door, chestionarul aplicandu-se prin metoda față-în-față în 

gospodăria respondentului. 

       Metoda de ponderare 

      Sursa datelor de ponderare o constituie Institutul Național de Statistică. 

      Prin ponderare se compensează eventualele abateri ce au avut loc în structura eșantionului, 

ca urmare a realizării interviurilor în teren. 

      Variabilele de ponderare sunt: sex, vârstă, mărimea localității, regiunea istorică, județul, 

naționalitatea, ziua săptămânii în care a fost efectuat interviul, trimestrul în care a fost efectuat 

interviul, iar metoda utilizată pentru ponderare este cea încrucișată. 

       Marja maximă de eroare este +/- 3%. 

       Prevenirea erorilor se face prin: verificarea și testarea tehnicilor și a formularelor de 

înregistrare; selectarea, pe principiul competenței și al pregătirii profesionale, a persoanelor care 

efectuează înregistrarea; controlul corectitudinii înregistrării datelor. 
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           Perioada de realizare a interviurilor în teren: 30.03.2021 – 03.04.2021 

 

 

 

C H E S T I O N A R 

DE EVALUARE A NEVOILOR SOCIALE DIN MUNICIPIUL SIGHIȘOARA 

 
1. Aveți vârsta între          14 - 18 □         19 - 25 □        26 ani- 45 □      46 ani- 60 □          60+ □ 

 

2. În caz că aveți nevoie de sprijin știți cui să vă adresați pentru depașirea situației de dificultate? 

                                                    DA □               NU □    

 

3.Care sunt cele mai importante 3 probleme generale, de rezolvat, în Sighișoara ? 

Acordaţi numere după prioritate – 1 prima prioritate, 2 - a doua,ş.a.m.d.)? 

...... ..o problemă de infrastructură (drumuri, reţea de apă, poduri etc.) 

. ...... o afacere care să creeze locuri de muncă 

........un serviciu social pentru grupuri dezavantajate 

........altceva (ce anume)? 

 

4. Ce categorii de posibili beneficiari de servicii sociale vi se par mai vulnerabile? 

copii □ 

vârstnici □ 

persoane cu dizabilități □ 

persoane în risc de sărăcie □ 

persoane traficate □ 

persoane toxico-dependente □ 

victimele violenței □ 

persoane eliberate din penitenciar □ 

persoane fără adăpost □ 

altele .............................................................. 

 

5.Ce tipuri de servicii sociale ar fi prioritare în comunitate ? 

(specificaţi cui s-ar adresa: bătrâni, disponibilizaţi, copii, șomeri, persoane cu handicap, etc. şi faceţi 

şi evaluări despre fiecare) 

Prioritate 1………… 

Prioritate 2………… 

Prioritate 3................ 

 

6. Informația privind serviciile sociale de la nivel local o găsiți:  

- SEDIU DAS Sighișoara ?        DA □            NU □ 

- PE INTERNET ?                     DA □            NU  □ 

- ZIAR sau PLIANT ?               DA □             NU □ 

 

7. Considerați că serviciile sociale au un rol pozitiv în integrarea persoanelor aflate în nevoie ? 

                                                   DA □            NU □ 

 

8. Considerați că informația primită privind serviciile sociale oferite de DIRECTIA DE 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA vă este utilă? 

                                                    DA □           NU □ 
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9. Ce sugestii aveți pentru îmbunătățirea serviciilor sociale în municipiul Sighișoara ? 

…………………………………………………………………………………………..... 

 

 

DATA COMPLETĂRII: 

 

ANALIZA EVALUĂRII NEVOILOR SOCIALE DIN MUNICIPIUL SIGHIȘOARA 

 
1. Aveți vârsta între      

   14 - 18                     5 % 

   19 - 25                    10% 

   26 ani- 45               25% 

   46 ani- 60               35% 

    60+                        25% 

 

2. În caz că aveți nevoie de sprijin știți cui să vă adresați pentru depașirea situației de dificultate ? 

              DA                   80% 

              NU                   20%      

 

3. Care sunt cele mai importante 3 probleme generale, de rezolvat, în Sighișoara? 

Acordaţi numere după prioritate – 1 prima prioritate, 2 - a doua ş.a.m.d.) 

 

        1 - o problemă de infrastructură (drumuri, reţea de apă, poduri, locuri de parcare, infrastructura 

de agrement – parcuri de joacă pentru copii etc.) 

        2 - o afacere care să creeze locuri de muncă                  

        3 - un serviciu social pentru grupuri dezavantajate 

        4 - altceva  

 

4. Ce categorii de posibili beneficiari de servicii sociale vi se par mai vulnerabile? 

copii                                                        15% 

vârstnici                                                  25% 

persoane cu dizabilitati                           15% 

persoane în risc de sărăcie                      24% 

persoane traficate                                      0% 

persoane toxico-dependente                     1% 

victimele violentei                                    5% 

persoane eliberate din penitenciar            0% 

persoane fără adapost                               5% 

altele _ cerșetorii                                    10% 

 

5. Ce tipuri de servicii sociale ar fi prioritare în comunitate? 

(specificaţi cui s-ar adresa: bătrâni, disponibilizaţi, copii, șomeri, persoane cu handicap, etc. şi faceţi 

şi evaluări despre fiecare) 

Prioritate1                servicii rezidențiale pentru persoanele vârstnice                    40% 

Prioritate 2               servicii de zi pentru persoanele aflate în nevoie  40% 

Prioritate 3               servicii de zi și rezidențiale pentru adulții cu dizabilități  20% 

 

6. Informația privind serviciile sociale de la nivel local o găsiți:  

- SEDIU DAS Sighișoara ?        DA     80%                NU       20% 

- PE INTERNET ?                     DA     15%                NU       85% 

- ZIAR sau PLIANT ?                DA     5%                  NU       95% 
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7. Considerați că serviciile sociale au un rol pozitiv în integrarea persoanelor aflate în nevoie ? 

                                                    DA      85%               NU       15% 

 

8. Considerați că informația primită privind serviciile sociale oferite de DIRECȚIA DE 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA vă este utilă ? 

                                                    DA    80%                  NU       20% 

 

 

           Într-o pondere de 80%, cei intervievați consideră că știu cui trebuie să se adreseze pentru 

depașirea unei situații de dificultate și că toate informațiile de care au nevoie le pot fi oferite de DAS 

Sighișoara, informații catalogate ca fiind utile. 

 Cele mai importante 3 probleme generale, de rezolvat, în Sighișoara sunt, în opinia 

respondenților: 

1. o problemă de infrastructură (drumuri, reţea de apă, poduri, locuri de parcare, 

infrastructura de agrement – parcuri de joacă pentru copii etc.) 

2. o afacere care să creeze locuri de muncă                  

3. un serviciu social pentru grupuri dezavantajate 

 În ceea ce privește identificarea grupurilor vulnerabile, în urma răspunsurilor primite, a 

rezultat că vârstnicii (25%)  și persoanele aflate în risc de sărăcie (24%) ocupă primele două locuri 

ale clasamentului, urmate de copii (15%) și persoanele cu dizabilități (15%), cerșetorii (10%), de 

victimele violenței (5%), persoanele fără adăpost (5%), în timp ce persoane toxico-dependente ocupă 

ultimul loc (1%). Categoria persoanelor traficate și cea a persoanelor eliberate din penitenciar nu au 

fost considerate de interes la nivel local de către cei chestionați (0%). 

 Raportându-ne la aceste procente, putem afirma că se impune derularea de programe de 

informare și sensibilizare a opiniei publice pe cel puțin trei teme de interes: 

- violența în familie 

- fenomenul traficului de persoane 

- fenomenul consumului și comercializării drogurilor. 

 Înființarea de servicii rezidențiale pentru persoane vârstnice, servicii de zi pentru persoanele 

aflate în nevoie și servicii de zi și rezidențiale pentru adulții cu dizabilități sunt considerate priorități 

de către cei care au fost chestionați. 

                      Director executiv,      

       Doina-Victoria Bădău 

 

 

 

Birou Achiziţii Publice, Strategii, Programe, Proiecte, Administrativ 

Șef birou, Elena-Adriana Popoviciu 

 
























