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Perioada de finanțare

➢ Septembrie 2018 - Ianuarie 2022

Sursa de finanțare

➢ Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Locul de implementare

➢ 139 unități administrativ teritoriale comunități rurale și mic-urbane cu tip de

marginalizare peste medie și severă

Grup țintă

➢ Membrii echipelor comunitare de intervenție integrată din cele 139 de comunități

rurale și mic-urbane

Beneficiari finali

➢ Persoanele în risc de sărăcie și excluziune socială din cele 139 de comunități rurale și

mic-urbane
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OBIECTIVUL GENERAL al proiectului

➢ Creșterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin dezvoltarea și pilotarea serviciilor

comunitare integrate în cele 139 de comunități rurale și mic urbane

OBIECTIVE SPECIFICE ale proiectului

➢ Consolidarea capacității administrației publice locale de a iniția, coordona şi implementa

măsurile de prevenire şi combatere a situațiilor de marginalizare şi excludere socială prin

crearea de echipe comunitare integrate și dezvoltarea de proceduri, metodologii și

instrumente specifice de lucru

➢ Îmbunătățirea nivelului de competențe al specialiștilor din echipele comunitare integrate,

contribuind astfel la consolidarea rețelei publice de asistență socială comunitară prin

furnizarea de servicii sociale adaptate nevoilor populației

➢ Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii comunitare integrate
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Selecția comunităților a fost realizată cu suportul tehnic al Comisiei Europene, în cadrul Programului de

asistență tehnică, cu consultarea MMPS, MS și a MEC, pe baza următoarelor criterii, conform Atlasului

Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din România:

➢ comunități rurale cu tip de marginalizare peste medie și severă;

➢ comunități urbane cu tip de marginalizare severă;

➢ comunități care și-a exprimat nevoia și dorința de a dezvolta CCI (centre comunitare integrate);

➢ comunități care nu au mai beneficiat de finanțare pentru un obiectiv asemănător;

➢ reprezentarea județului - fiecare județ care deține zone marginalizate de tip 3 și 4 de marginalizare;

➢ prezența specialiștilor (asistenți sociali, asistenți medicali comunitari, consilieri școlari):

- prioritizarea acelor comunități care nu au raportat niciunul dintre acești specialiști;

- comunitățile care nu au raportat că au un asistent medical comunitar sau un asistent social;

- comunități care au o parte sau toți acești specialiști;

Criterii de SELECȚIE a comunităților:



Protocoale de colaborare 
interinstituțională la 
nivel de județe

29 Protocoale de colaborare 
MMPS/MS/MEC/UAT

115

UAT-uri care nu doresc 
implicarea în proiect

20

UAT-uri care nu             
au răspuns4



SERVICII COMUNITARE INTEGRATE
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CONCEPTUL proiectului are la bază Ordinul comun MMJS/MS/MEN nr. 393/630/4236 din 13 martie 2017

pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate

necesare prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei și presupune dezvoltarea unei structuri

comune, denumită ECHIPĂ COMUNITARĂ INTEGRATĂ (ECI) pentru combaterea sărăciei și excluziunii

sociale, formată din:

Prin intermediul proiectului se va urmări îmbinarea serviciilor comunitare:

servicii sociale, servicii de asistență medicală comunitară, servicii educaționale 

acordate INTEGRAT cu beneficii de asistență socială și alte forme de sprijin material.

Echipe

comunitare 

integrate 

(ECI)

➢ asistent social

➢ asistent medical comunitar/mediator sanitar

➢ consilier școlar/ mediator școlar

139
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➢ Îmbunătățirea vieții persoanelor care trăiesc în sărăcie și dezvoltarea favorabilă a

oamenilor din comunitățile marginalizate

➢Nucleul local al mecanismului de colaborare interinstituțională pentru combaterea

sărăciei și excluziunii sociale

Rolul ECI

➢ Pregătirea documentației privind modalitatea de intervenție în cadrul comunității

pentru fiecare caz în parte

➢ Suport oferit echipei proiectului pentru evaluarea impactului intervenției integrate

în viața fiecărei persoane care a beneficiat de suport

➢ Implicare în transpunerea rezultatelor proiectului și adaptarea strategiilor locale

pentru servicii sociale

Atribuții ECI

Echipe

comunitare 

integrate

(ECI) 
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Unitățile 

județene 

de suport și 

supervizare 

(UJSS)

➢ 1 expert în asistență socială cu experiența în funcționarea și

monitorizarea serviciilor sociale (DGASPC/AJPIS)

➢ 1 persoană cu formare în domeniul sănătății și experiență în servicii

medicale comunitare (DSP)

➢ 1 consilier școlar (CJRAE)

UNITĂȚI JUDEȚENE DE SUPORT ȘI SUPERVIZARE (UJSS) 40
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Unitățile 

județene 

de suport și 

supervizare 

(UJSS)

➢ rol de supervizare, coordonare și suport tehnic și metodologic a ECI

➢ rol de monitorizare și raportare

➢ asigurarea corelării dintre aspectele tehnice de implementare și activitatea de

management de proiect (asigură managementul proiectului la nivel județean)

Rolul UJSS

➢ se va realiza în baza unui Manual de lucru, componentă a pachetului de proceduri,

metodologii și instrumente de lucru elaborate în proiect, precum și a planului de

supervizare profesională pe care și-l va elabora fiecare echipa UJSS în parte;

Activitatea UJSS
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ASISTENTUL SOCIAL (AS)

Contract subvenție cu MMPS

Fișă de post completată cu atribuții suplimentare conform proiect

Decizie primar numire AS în ECI

UAT

are angajat 

AS

UAT recrutează AS

AS va fi încadrat cu cel puțin 2 ore în organigrama UAT 

Pentru cele maxim 6 ore - contract subvenție cu MMPS

Fișă de post completată cu atribuții suplimentare, conform proiect

Decizie primar numire AS în ECI

UAT              

nu are  

angajat 

AS

UAT organizează concursuri de angajare AS și nu recrutează într-un

interval de 6 luni    

UAT 

are  

personal 

cu 

atribuții
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Reprezentarea grafică a modelului de interventie SCI  - eliminarea barierelor în

combaterea sărăciei la nivel de UAT 

PRIMĂRIA / COMUNITATEA

▪ Asistența socială este parte

din pachetul minim de 

servicii de asistență

comunitară prevăzute de 

Codul administrativ.

▪ Legea asistenței sociale

prevede obligația înființării

SPAS și acordării cel puțin a 

serviciilor de asistență

comunitară, al căror principal 

scop este prevenirea și

combaterea sărăciei și

excluziunii sociale.

▪ Diagnoza socială, programe

de acțiune comunitară pentru 

combaterea sărăciei, strategii 

de dezvoltare, etc....

BARIERE (exemple):

▪ ponderea mare din totalul populației

a persoanelor fără venituri, fără loc 

de muncă și fără calificare;

▪ venituri mici la bugetul local;

▪ lipsa cooperării interinstituționale

între serviciile publice de bază;

▪ lipsa SPAS și implicit a surselor de 

informare și consiliere gratuită, a 

serviciilor publice de interes

general;

▪ izolare spațială (locuințe în zone 

marginalizate/la distanță mare de 

centrul administrativ al UAT, 

așezări informale în extravilan, 

etc.);

▪ nerespectarea de către AAPL a 

procedurilor de consultare publică, 

inclusiv a grupurilor dezavantajate;

SCI – ECI - ELIMINAREA BARIERELOR

▪ PROTOCOL ECI încheiat cu orice

resursă disponibilă din comunitate;

▪ elaborează Programul de acțiuni

comunitare pentru combaterea

sărăciei și excluziunii sociale prin

implicarea tuturor și acoperind

toate domeniile relevante: 

sănătate, educație, transport, 

utilități publice și amenajarea

teritoriului, dezvoltare economică,;

▪ implementează managementul de 

caz prin monitorizarea permanentă

a desfășurării acțiunilor prevăzute

în PAC

▪ facilitează participarea cetățenilor

la viața comunității,
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a) informare şi consiliere: privesc drepturile sociale, precum şi măsurile de sprijin în vederea

facilitării integrării/reintegrării sociale şi inserţiei/reinserţiei familiale a categoriilor de persoane

defavorizate;

b) consiliere psihologică, precum şi, după caz, terapii de specialitate;

c) educaţie extracurriculară: educaţie pentru sănătate, educaţie pentru prevenirea şi combaterea

consumului de droguri, alcool, tutun, educaţie pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor

anti-sociale etc

d) facilitare a accesului pe piaţa muncii: suport pentru obţinerea unui loc de muncă şi menţinerea

pe piaţa muncii, accesului la servicii de formare şi reconversie profesională,

e) facilitare a accesului la o locuinţă: colaborare cu serviciile publice de asistenţă socială şi

autorităţile administraţiei publice locale, identificare locuinţe sociale, protecţia drepturilor la o

locuinţă etc.;

SERVICII DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ (SAC) - Tipuri de activităţi/servicii
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f) promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ

g) intervenţie în stradă (efectuată de echipe mobile şi/sau ambulanţa socială): identificarea şi

evaluarea socio-medicală a persoanelor fără adăpost, acordarea unor măsuri de sprijin

(distribuirea de pachete de hrană, băuturi nealcoolice calde, pături, haine, încălţăminte,

acordarea de tratament medical de urgenţă ş.a.);

h) colectare, depozitare şi distribuire de ajutoare materiale şi alimentare;

i) transportul şi distribuirea hranei calde la domiciliul persoanelor eligibile pentru acordarea de

masă la cantinele sociale şi care nu se pot mobiliza singure;

j) comunicare şi monitorizare situaţii de risc: telefonul verde, monitorizare persoane vârstnice

singure şi bolnavi cronici cu venituri mici etc.;

k) acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale;

l) procurarea actelor de identitate (certificate de naştere, cărţi de identitate);

SERVICII DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ (SAC) – Tipuri de activități/servicii 
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În Registrul electronic unic al serviciilor sociale, luna ianuarie 2020, figurează:

➢ 120 Servicii de asistență comunitară, din care 95 private și 25 publice;

➢ 74 de localități din 29 de județe înregistrează SAC, licențiate de furnizori publici sau privați;

Pe TIPURI DE FURNIZORI:

➢ 23 de SAC-uri licențiate de SPAS

➢ 2 SAC-uri alte institutii publice

➢ 77 de SAC-uri sunt tip 4 (ONG)

➢ 18 SAC – culte

Din 115 UAT-uri cu protocol SCI, doar 4 UAT-uri au SAC licențiat: 

➢Năpradea / SJ / public

➢ Fântânele/MS/privat

➢ Săliștea / AB/public

➢Diosig / BH/privat

SERVICII DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ (SAC) LICENȚIATE – Date statistice 



Harta SAC – Date statistice 



MECANISMUL DE COLABORARE INTERINSTITUȚIONALĂ 
în domeniul serviciilor comunitare integrate 
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-SEOSP, COSP 

 15 centre ANITP  
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47 DGASPC         
 SEC, CAPH, SECPH, EIL, EMI 

ANOFM CNIS CNPV 

MP MJ MAI ANR 

ANES - 
CONES 

 

CNPP ANITP ANA 

41 Consilii județene    
+ 6 CL sectoare 

 42 DSPJ 

 

 

Unități medicină 

legală 

 CAI 

MLPDA 

CJIS 
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AJOFM – Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă

AJPIS – Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială

AMOFM – Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă

ANA – Agenția Națională Antidrog

ANES – Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și

Bărbați

ANITP – Agenția Nașională împotriva Traficului de Persoane

ANOFM – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

ANPD – Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități

ANPDCA – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului

și Adopție

ANPIS – Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

ANR – Agenția Națională pentru Romi

CAI - Comisiile pentru coordonarea implementării măsurilor necesare

pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările

informale

CAIA - Centrele de Asistență Integrată a Adicțiilor

CAPH - Comitete de analiză a problemelor persoanelor cu handicap

CAPPH - Consiliul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap

CJIS – Comisii județene de incluziune socială

CJPAS - Comisia Judeţeană de prevenire a abandonului şcolar

CJPV – Consilii județene persoane vârstnice

CJRAE – Centru Județean de Resurse și Asistență Educațională

CNIS - Comisia Națională pentru Incluziune Socială

CNPP – Casa Națională de Pensii Publice

CNPV - Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice

COJES – Comisii județene pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați

CONES – Comisia Națională în domeniul Egalității de Șanse între Femei și Bărbați

COSP – Comisia de orientare școlară și profesională

CPECA - Centrele de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog

CSE – Comisia Superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

DGASPC – Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

DSPJ – Direcții Județene de Sănătate Publică

EIL – Echipa intersectorială pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor

prin muncă și combaterea violenței în familie

EMI - Echipa multidisciplinară şi interinstituţională în situaţiile de violenţă asupra

copilului

ISJ – Inspectoratul Școlar Județean

MAI – Ministerul Afacerilor Interne

MEC – Ministerul Educației și Cercetării

MJ – Ministerul Justiției

MLPDA - Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

MMPS – Ministerul Muncii și Protecției Sociale

MP – Ministerul Public

MS – Ministerul Sănătății

SEC – Serviciu evaluare complexă copil

SEOSP - Serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională

LEGENDĂ:
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CONSILII LOCALE

ECI

PRIMĂRII

CCIP

Unități de 

învățământ

ONG-uriSPAS-uri (DAS) / 

compartiment AS

Unități sanitare Unități

poliție

Cabinete medici 

familie

SCC

LEGENDĂ:

PAC – Program de acțiuni comunitare destinat prevenirii şi combaterii riscului de marginalizare şi excluziune socială

CCIP –Centrul Comunitar de Învățare Permanentă

ECI – Echipe comunitare integrate

SCC – Structuri comunitare consultative

UJSS – Unități Județene de Suport și Supervizare
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CONCLUZII

➢ menținerea sustenabilității echipei comunitare integrate;

➢ dezvoltarea de servicii comunitare integrate pe viitor;

➢ profesionalizarea sistemului de asistență socială prin angajarea și formarea 

specialiștilor;

➢ dezvoltarea unui sistem informatic integrat pe cele trei componente;

➢ sustenabilitatea combaterii sărăciei și excluziunii sociale într-o comunitate 

constă în calitatea colaborării între serviciile de asistență socială, sănătate, 

educație, ocupare și nu numai;



Mulțumesc 

pentru atenție!

Elena Dobre – coordonator național 

asistență socială

Direcția Politici Servicii Sociale

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Elena.Dobre@mmuncii.gov.ro

mailto:Elena.Dobre@mmuncii.gov.ro

