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Pe clase de mrime, din totalul celor 9.330 uniti locale active în judeul Hunedoara în
anul 2010, 87,1% reprezint micro-întreprinderile (0-9 angajai), 10,2 % întreprinderile mici (1049 angajai), 2,1% întreprinderile mijlocii (50-249 angajai) i 0,5% întreprinderile mari i foarte
mari (peste 250 de angajai).
Ca numr de uniti locale active, ponderea cea mai mare o au firmele din comer (3685
în 2010), urmate de cele din servicii (1471 firme), industria prelucrtoare (1032 firme) i
transport, depozitare i comunicaii (842 firme).

Fig. 7.16. Dinamica firmelor - jud. Hunedoara - uniti locale active din industrie, construcii, comer i
alte servicii Sursa INS jud. Hunedoara

Se constat c din anul 2008 pân în 2011 dinamica firmelor - uniti locale active din
industrie, construcii, comer i alte servicii din judeul Hunedoara - este una descendent la
firmele mici (0-9 angajai) i uor cresctoare la celelalte firme, în aceeai perioad.
Unitile cu cea mai ridicat cifr de afaceri sunt cele care au ca domeniu de activitate
comerul (4283 milioane lei, 37,55% din cifra total de afaceri a judeului Hunedoara), urmate de
cele din industria prelucrtoare (2791 milioane lei, 24,4%), energie electric i termic, gaze i
ap (1232 milioane lei, 10,8%), transport, depozitare i comunicaii (719 milioane lei, 6,3%),
industria extractiv (476 milioane lei, 4,1%).
Ponderea în cifra de afaceri total realizat de unitile active are o importan deosebit.
Ea trebuie s se reflecte în calificrile alese de coli, atât pentru formarea iniial, cât i pentru
formarea adulilor. Aceti indicatori sunt importani pentru consilierea elevilor, în vederea
orientrii spre acele domenii unde exist for de munc pe care o pot înlocui.
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Populaia ocupat din judeul Hunedoara era la nivelul anului 2010 de 182,4 mii persoane,
ponderea cea mai mare a angajailor fiind în industrie (46,7 mii persoane), urmat de comer
(28,8 mii persoane), servicii (20,6 mii persoane), construcii (12 mii persoane) i transport (9,6
mii persoane).
Principalele tendine identificate în ceea ce privete fora de munc a judeului
Hunedoara sunt:
v

creterea numrului de întreprinztori particulari în paralel cu scderea salariailor;

v

scderea numrului de salariai din sectorul de stat în paralel cu creterea numrului
acestora în sectorul privat;

v

scderi ale numrului de persoane ocupate au avut loc la majoritatea domeniilor, astfel
în industrie i construcii, populaia activa a sczut din 1995 pân în 2003 aproximativ
cu 50 % (vezi statisticile Direciei judeene de statistic Hunedoara) ;

v

creteri ale numrului de salariai au avut loc în urmtorul domeniu: administraie
public i aprare (vezi statisticile Direciei judeene de statistic Hunedoara) ;

v

amplitudinea fluctuaiilor intervenite în structura populaiei ocupate pe sectoare ale
economiei naionale dovedesc rapiditatea cu care s-au operat mutaiile cel puin din
punct de vedere macroeconomic:
o rigoarea cu care s-a operat restructurarea în sectorul industriei a antrenat o
scdere semnificativ a populaiei active din acel sector cu 46,27%;
o dinamismul de care a început s dea dovad sectorul de servicii a permis
absorbia unei pri crescânde a populaiei active (vezi statisticile Direciei
judeene de statistic Hunedoara);

v

problematica promovrii egalitii anselor în viaa social pentru ambele sexe,
constituie o cerin esenial pentru societatea româneasc;

v

în Regiunea Vest, persoanele active de sex feminin reprezint 44,7% din totalul
populaiei de sex feminin, în timp ce persoanele active de sex masculin reprezint
55,7% din totalul populaiei de sex masculin;

v

scderea numrului de persoane active, pe fondul îmbtrânirii populaiei: grupa de
vârst 15-59 în 2003 fa de 1995 a sczut cu 9,44%, creterea observându-se la
populaia peste 65 de ani, cu aproximativ 10% (vezi statisticile Direciei judeene de
statistic Hunedoara);

v

prbuirea siderurgiei (eecul primei privatizri) i a mineritului;

v

creterea persoanelor angajate, de sex feminin, ca urmare a dezvoltrii întreprinderilor
din industria textil i a pielriei;

v

tradiie în dezvoltarea industrial siderurgic i mecanic, minerit;

v

resursele naturale (zcminte de crbuni i minereuri de fier) au contribuit la
industrializare în sectoarele tradiionale  minerit i siderurgie;

v

reducerea absolut i relativ a populaiei tinere (0-14 ani) i creterea ponderii
populaiei vârstnice (de 60 de ani i peste) (vezi statisticile Direciei judeene de
statistic Hunedoara);
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v

ponderea populaiei tinere (0-14 ani) este mai sczut fa de nivelul regional i
naional, iar populaia în vârst de munc (15-59 ani) este mai numeroas;

v

libera circulaie a persoanelor (intrajudeean, interjudeean, intraregional);

v

emigrarea populaiei, în cutarea unui loc de munc, spre rile UE, America i Canada;

v

zonele de restructurare i oportunitile de afaceri în zonele defavorizate;

v

creterea numrului de întreprinztori particulari în paralel cu scderea salariailor;

v

balana cerere-ofert prezint cele mai mari valori negative în cazul domeniului
agricultur, vântoare i silvicultur;

v

populaia judeului Hunedoara este în continu scdere;

v

în totalul de 7619 de întreprinderi la nivelul judeului Hunedoara se observ o pondere
ridicat a întreprinderilor mici (6488), din care peste 50% în domeniul comerului i
serviciilor (vezi statisticile Direciei judeene de statistic Hunedoara);

v

nevoia de recalificare a competenelor forei de munc din sectoarele primar i
secundar în sectorul teriar (al serviciilor).

B2. Influene asupra reelei colare:
v

În viitor reeaua colar va trebui s fie restructurat, deoarece populaia este în
scdere;

v

Ordinea prioritilor domeniilor de calificare se va modifica, drept urmare a dezvoltrii
socio-economice a judeului;

v

Retehnologizarea din industrie va avea urmtoarele influene:
o Dotarea corespunztoare a laboratoarelor i atelierelor;
o Mobilitatea personalului didactic în plan local / judeean;
o Corelarea calificrilor cu transferul de tehnologie.

v

Scderea populaiei duce la afectarea resurselor umane, existând un exces la anumite
specializri ale personalului didactic i un deficit în alte domenii prioritare de pregtire;

v

Reconversia personalului didactic;

v

Formarea continu a managerilor colari;

v

Formarea continu a personalului didactic i didactic auxiliar;

v

Consilierea i orientarea privind cariera vor avea o alt perspectiv;

v

Adaptarea curriculum-ului în funcie de cerere i ofert;

v

Asigurarea egalitii anselor de calificare;

v

Noua calitate a învmântului profesional i tehnic;

v

Reintroducerea formrii profesionale iniiale de nivel 2 pentru anumite calificri, dup
absolvirea clasei a IX-a, prin învmântul profesional de doi ani;
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v

Mobilitate teritorial i profesional deosebit a populaiei tinere i o prelungire a
perioadei de instruire;

v

Efectele demografice i economice se vor vedea în timp i vor atrage dup sine
schimbri la nivelul diferitelor subpopulaii (populaia colar, populaia de vârst
fertil, populaia în vârst de munc);

v

Efectele procesului de îmbtrânire demografic asupra desfurrii vieii economice i
sociale vor fi resimite dup anul 2008, când în populaia de vârst apt de munc vor
intra generaiile, reduse numeric, nscute dup 1990;

Se pot identifica principalele caracteristici ale deficitului de ocupare a forei de munc în
regiunea Vest. Acestea sunt:
v

capcana serviciilor  regiunea Vest are înc un nivel sczut al angajrii în sectorul
serviciilor;

v

capcana generat de gen  populaia feminin ocupat este înc sczut;

v

capcana abilitilor  abilitile cerute în regiunea Vest nu corespund suportului tehnic
existent;

v

omajul structural pe termen lung  aproape jumtate din cei în afara muncii sunt în
omaj de mai mult de un an;

v

dezechilibrul pieelor regionale, atât în Regiunea Vest, cât i la nivel naional  omajul
în regiunea Vest este concentrat în judeul Hunedoara, în regiunile mai puin
dezvoltate, regiuni periferice i zone de declin industrial.

Fig. 7.17. Evoluia numrului total al populaiei judeului Hunedoara

Din statisticile oficiale ale Institului Naional de Statistic rezult un trend descendent al
populaiei în ultima perioad. Din punct de vedere al situaiei colarizrii, din rezult o modificare
semnificativ a populaiei colare care per total a sczut cu 22% din anul 1995 pân în prezent,
astfel:
v

numrul precolarilor a sczut cu 27%;
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v

numrul elevilor de la învmântul primar a sczut cu 48%;

v

numrul elevilor de la învmântul gimnazial a sczut cu 38%;

v

numrul elevilor de liceu a crescut cu 5% (în anii 90 numrul de locuri în ciclul superior
al liceului/treapta a doua era diminuat);

v

numrul elevilor de la învmântul profesional/de ucenici a sczut cu 95%
(desfiinarea colilor de arte i meserii);

v

numrul cursanilor de la învmântul postliceal i de maitri a crescut cu 166% (ansa
de continuare a studiilor pentru tinerii fr diplom de bacalaureat);

v

numrul studenilor a sczut cu 10% (închiderea unor instituii de învmânt superior).

C. INTE STRATEGICE
INTA 1. OBINEREA DE INFORMAII CREDIBILE, DE CALITATE, ACTUALIZATE PERIODIC I
ACCESIBILE, PRIVIND NEVOILE DE CALIFICARE
Cod
act.

Activitatea  descriere

Rezultat msurabil

Responsabil

Orizont de
timp

A.2.1.1. Compatibilizarea bazelor
de date ale AJOFM, de
eviden ale
absolvenilor omeri, cu
noile finaliti (calificri
profesionale/ niveluri de
calificare) obinute prin
sistemul de educaie i
formare profesional.

v Gzduirea PLAI pe pagina

ISJ Hunedoara

Anual, cu
reactualizarea
datelor

A.2.1.2. Dezvoltarea colaborrii
între ISJ i AJOFM;
investigarea evoluiei
pieei muncii în procesul
de planificare a IPT

v Statistici i

ISJ Hunedoara
v Rapoarte

periodice
furnizate de AJOFM
Hunedoara
privind
evoluia pieei muncii
regionale i locale (cel
puin anual)

analize la
nivelul
judeului
Hunedoara referitoare la
cuprinderea
absolvenilor în ciclul
superior, i pe piaa forei
de munc.

CJRAE
Hunedoara,
Uniti colare
ÎPT din Judeul
Hunedoara

ISJ Hunedoara

Noiembrie
revizuirea
intelor

Permanent

Uniti colare
AJOFM
Hunedoara
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INTA 2. AJUSTAREA STRUCTURII OFERTEI PE TERMEN LUNG LA NEVOILE DE CALIFICARE (PE
DOMENII DE PREGTIRE I CALIFICRI)
Cod
act.

Activitatea  descriere

Rezultat msurabil

Responsabil

Orizont de timp

A2.2.1.

Actualizarea anual a
PLAI pe baza datelor
certificate de INS i a
recomandrilor din PRAI

v PLAI ediia revizuit

CLDPS
Hunedoara

Anual, înainte de
stabilirea
planului de
colarizare pt.
anul colar
urmtor

ISJ
Hunedoara

A.2.2.2. Asigurarea colaborrii
unitilor de învmânt
TVET colilor în reea,
pentru planificarea
ofertei pe baza unei
strategii comune

v 2 întâlniri ale

A.2.2.3. Proiectarea anual a
planurilor de colarizare
în concordan cu
recomandrile
formulate în PLAI

v Planurile de colarizare

A.2.2.4. Analiza gradului de
corelare a ofertei colare
a colilor inând cont de
recomandrile din PLAI
Hunedoara

v Un

coordonatorilor colilor
ÎPT, premergtoare
constituirii planului de
colarizare

anuale, avizate de CLDPS,
în concordan cu PRAI i
PLAI

raport de analiz
comparativ judeean

Uniti
colare

Octombrie
Noiembrie

ISJ
Hunedoara

Uniti
colare

decembrie

ISJ
Hunedoara
CNDIPT,
CLDPS, ISJ

Decembrie
Ianuarie

INTA 3. CRETEREA NIVELULUI DE CALIFICARE I GRADULUI DE ADECVARE A COMPETENELOR
FORMATE LA NEVOILE VIITOARE ALE UNEI ECONOMII ÎN SCHIMBARE
Cod act.

Activitatea  descriere

Rezultat m surabil

Responsabil

Orizont de
timp

A.2.3.1.

Identificarea cerinelor
specifice din partea
angajatorilor i adaptarea
curriculumului la
dezvoltarea local în
parteneriat cu acetia

v CDL  avizate de CLDPS

#colile din ÎPT

În anul colar
premergtor
anului colar
în curs
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Cod act.

Activitatea  descriere

Rezultat m surabil

Responsabil

Orizont de
timp

A.2.3.2.

Urmrirea ieirilor din
sistemul TVET la nivel de
jude cu accent deosebit
pe analiza problematicii
de abandon colar i a
rezultatelor obinute la
examenul de Bacalaureat

v Statistici i analize la

ISJ Hunedoara

Anual

nivelul
judeului
referitoare
la
cuprinderea
absolvenilor TVET în
ciclul superior i pe
piaa forei de munc.

Uniti colare
AJOFM
CNDIPT

v Rata de tranziie de la

ciclul inferior al liceului
la ciclul superior al
liceului: minim 95%
pân în 2015
A.2.3.3

A.2.3.3.

Msuri metodice i
v Analize
la
nivelul
judeului realizate cu
colaborare
prilejul
inspeciilor
interdisciplinar pentru
frontale
consolidarea pregtirii de
baz i a pregtirii tehnice
generale, cât i a
competenelor cheie.
Msuri conjugate pentru
consolidarea pregtirii
profesionale, indiferent
de calificare, cu
competene specifice
economiei de pia
(marketing, competene
antreprenoriale, tehnici
de vânzri, etc.)

Inspectorii de
specialitate
#colile din ÎPT
Reele de coli
i parteneri

CCD Deva
prin CCD Deva care
Inspectorul
vizeaz
creterea
competitivitii
i responsabil cu
dezvoltarea
flexibilitii forei de
munc,
cadrelor resursei umane.
didactice din ÎPT

v Furnizarea unor cursuri

In
conformitate
cu calendarul
compartimen
tului Inspecie
colar din ISJ
Hunedoara
Calendarul
desfurrii
cursurilor de
formare, al
CCD Deva

INTA 4. IMPLICAREA ACTIV A COLILOR TVET ÎN PROGRAME DE FORMARE A ADULILOR I
ALTE SERVICII ÎN FOLOSUL COMUNITII
Cod act.

Activitatea  descriere

Rezultat msurabil

Responsabil

Orizont de
timp

A.2.4.1.

Asigurarea cunoaterii
legislaiei în vigoare specific
furnizorilor de formare
profesional pentru aduli.

21 de coli ÎPT informate
i consiliate în privina
legislaiei specifice
furnizrii de formare
pentru aduli.

Preedintele
CLDPS
Hunedoara

Ianuarie februarie
2012
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Cod act.

Activitatea  descriere

A.2.4.1.

A.2.4.2.

A.2.4.3.

A.2.4.4.

Rezultat msurabil

Responsabil

Orizont de
timp

Derularea procedurilor de
acreditare

Cel puin 60% din colile
din reeaua de ÎPT din
jud. Hunedoara
acreditate ca furnizori de
formare pentru aduli
pân în 2014

ISJ Hunedoara

Calendar de
activiti la
nivelul
colilor ÎPT

Cuprinderea cadrelor
didactice de specialitate pe
listele cu specialiti ale
Comisiei Judeene de
Acreditare a Furnizorilor de
Formare Profesional a
Adulilor

Cel puin 6 cadre
didactice din fiecare
unitate de ÎPT care s se
înscrie în registrul
specialitilor din cadrul
Ageniei de Prestaii
Sociale Hunedoare

Preedinte
CLDPS
Hunedoara

Ianuarie 
februarie
2012

Formarea unei baze de date
cu cadrele didactice de
specialitate din ÎPT, care pot
deveni formatori în cadrul
cursurilor de perfecionare,
iniiere, specializare sau
calificare

Cel puin 8 cadre
didactice din fiecare
coal ÎPT care s
furnizeze cursuri de
perfecionare, iniiere,
specializare sau calificare

Constituirea de parteneriate
cu beneficiari ai proiectelor
finanate prin FSE POSDRU,
în vederea furnizrii de
cursuri de calificare pentru
omeri i omeri din mediul
rural.

Cel puin 6 coli ÎPT care
furnizeaz cursuri de
formare pentru aduli
finanate prin FSE.

Vicepreedinte
CLDPS
Hunedoara
Preedinte
CLDPS
Hunedoara

Martie 
aprilie 2012

Vicepreedinte
CLDPS
Hunedoara
Preedinte
CLDPS
Hunedoara

Ianuarie 
februarie
2012

Vicepreedinte
CLDPS
Hunedoara

INTA 5. ÎMBUNTIREA SISTEMULUI DE ASIGURARE A CALITII ÎN ÎPT
Cod
act.

Activitatea  descriere

A.2.5.1. Sprijinirea responsabilului
i membrilor CEAC, din
colile ÎPT, pentru
aplicarea legislaiei în
vigoare privitoare la CEAC

Rezultat msurabil

21 responsabili CEAC din
colile ÎPT sprijinii pentru
desfurarea unei
activiti în conformitate
cu legislaia în vigoare

Responsabil

Orizont de
timp

ISJ Hunedoara
Anual prin inspectorul
Calendarul
implementrii
colar general
adjunct la nivel
inspecie colar
naional
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Cod
act.

Activitatea  descriere

Rezultat msurabil

Responsabil

Orizont de
timp

Preedinte
CLDPS
A.2.5.2

Efectuarea inspeciilor de
validare a rapoartelor de
autoevaluare a comisiilor
CEAC din colile ÎPT

21 vizite efectuate de
inspectorii colari în colile
ÎPT
21 rapoarte de
autoevaluare validate

A.2.5.3. Asigurarea implementrii
planului pentru asigurarea
calitii în fiecare coal
ÎPT, centrat pe calitatea
procesului de predare
învare dar i analiza i
implementarea celorlalte
principii.

Procedurile de asigurare a
calitii implementate în
toate colile din reeaua
de ÎPT pân în 2014

A.2.5.4. Efectuarea inspeciilor de
evaluare externa a
comisiilor CEAC din colile
ÎPT

21 vizite efectuate de
inspectorii colari în colile
ÎPT

ISJ Hunedoara
prin inspectorul
colar general
adjunct inspecie colar

Octombrie a
fiecrui an
colar.

#colile IPT

Calendarul
implementrii
la nivel
naional

Coordonatorul
judeean al
CEAC

ARACIP

21 rapoarte de evaluare
extern

ISJ Hunedoara
prin inspectorul
colar general
adj. - inspecie
colar

INTA 6. CUPRINDEREA ÎN SISTEMUL DE FORMARE CONTINU A MINIM 45% DIN RESURSELE
UMANE DIN TVET
Cod
act.
A.3.1

Activitatea  descriere

Informarea resurselor umane
din sistemul ÎPT asupra
tendinelor de dezvoltare a
sistemului i planificarea
msurilor de intervenie la
nivelul judeului Hunedoara i
unitilor colare

Rezultat msurabil

Responsabil

Orizont de
timp

O activitate de
informare a întregului
personal i un plan de
aciune la nivel de
jude

ISJ Hunedoara

Noiembrie
2011 Aprilie
2012

SIP prin
reprezentantul în
CLDPS
CLDPS
Hunedoara
CNDIPT
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Cod
act.

Activitatea  descriere

Rezultat msurabil

Responsabil

Orizont de
timp

A.3.2.

Organizarea de vizite sau stagii
de formare a cadrelor din
sistemul ÎPT, la partenerii
economici, pentru dezvoltarea
competentelor metodice i
adaptarea la cerinele reformei
din ÎPT (stagii de formare prin
instituiile acreditate, întâlniri
metodice, lecii deschise,
scheme de mentorat în coli,
etc.)

100 cadre didactice
care efectueaz vizite
la agenii economici,
care asigur
desfurarea stagiilor
de pregtire practic
pentru elevii din
grupul int al
proiectului ID: 60004

ISJ Hunedoara
prin proiect
finanat FSE ID
60004

Martie 2012

Sprijinirea cadrelor didactice cu
studii scurte (IP3) i a maitrilor
instructori din colile ÎPT pentru
echivalarea studiilor absolvite cu
ciclul I universitar respectiv
profesor pentru instruire
practic, în conformitate cu
Legea Educaiei Naionale i
OMECTS nr 5484/2011 i nr.
5553/2011

25 cadre didactice din
ÎPT absolvente de
studii universitare de
scurta durata care îi
vor echivala ciclul I de
studii universitare.

ISJ Hunedoara
prin
compartimentul
DRU

Ianuarie
2012

Instruirea responsabililor cu
proiectele europene din colile
ÎPT pentru accesarea fondurilor
structurale

50 persoane instruite

CLDPS
Hunedoara

A.3.3.

A.3.4.

Februarie
2013

Ianuarie
2013
Ianuarie
2014

ISJ Hunedoara

În funcie de
deschiderea
liniilor de
finanare

INTA 7. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII I A BAZEI MATERIALE A UNITILOR COLARE ASTFEL
ÎNCÂT S ASIGURM CALITATEA FORMRII PROFESIONALE ÎN CONTEXTUL DESCENTRALIZRII
Cod
act.
A.4.1.

Activitatea  descriere
Asigurarea comunicarii
intre autoritatile publice
locale si unitatile de
invatamant din reteaua
scolara aprobata, in
colaborare cu ISJ
Hunedoara pentru

Rezultat msurabil

Responsabil

Lista de priorit"i !i
urgente, a investi"iilor cu
aviz CLDPS (pentru minim
4 !coli / an / jude"
finan"ri POR  FEDER)

CLDPS Hunedoara
Primria Deva

Orizont de
timp
În func"ie
de
deschiderea
liniilor de
finan"are
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Cod
act.

Activitatea  descriere
realizarea, evaluarea
necesarului de dotare cu
echipamente !i adoptarea
unui plan de ac"iune
corelat cu strategia ofertei
pe termen lung

A.4.2.

Transformarea
bibliotecilor din !colile ÎPT
în centre de informare
modern

Rezultat msurabil

Responsabil

Orizont de
timp

CCD Deva

2012-2015

3 !coli ÎPT din Jude"ul
Hunedoara care se afl sub
finan"are prin POR 
FEDER: Colegiul Tehnic
Energetic Dr. Hurmuzescu
Deva
7 Centre de informare
constituite în 6 !colile ÎPT
din Jude"ul Hunedoara

Conducerile
unit"ilor de
înv"mânt
Consiliile locale

A.4.3.

Asigurarea unor burse
pentru elevii care
frecventeaz ÎPT în Jude"ul
Hunedoara !i î!i desf!oar
stagiile de pregtire
practic la agen"ii
economici

1250 elevi beneficiari ai
burselor ob"inute din FSE
prin proiectul ID 60004

A.4.4.

Extinderea programului de
asigurarea transportului
!colar pentru !i pentru
!colile ÎPT în vederea
cre!terii accesibilit"ii
!colilor

5 trasee acoperite
100 elevi beneficiari ai
transportului cu microbuze
furnizate prin programul
MECTS

ISJ Hunedoara

2011-2013

Consiliul Jude"ean
Hunedoara

2020

ISJ Hunedoara
Consiliile locale

500 elevi beneficiari ai
decontrii navetei de ctre
autorit"ile locale
A.4.5.

Colaborarea !colilor cu
autorit"ile locale de care
apar"in, pentru utilizarea
optim a resurselor
disponibile;

Pân în 2020, toate !colile
TVET din jude" s
corespund normelor de
siguran", igien !i confort
pentru elevi

coli, autorit"i
locale

Permanent

A.4.6.

Promovarea !i stimularea
unit"ilor de înv"mânt
profesional !i tehnic
pentru participarea în
vederea ob"inerii titlului de
excelen"

Toate !colile TVET din
jude" s participe la
ob"inerea titlului de
excelen"

ISJ Hunedoara

Anual

CLDPS
coli, autorit"i
locale
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21
66
31
122
236
398

1
2
1
4
8
13

Silvicultur

Protec ia!mediului

Industria!alimentar

Comer

Economic

Turism!"i!alimenta ie

25

Nr.
elevi

1

Nr.
clase

Agricultur

Domeniu de pregtire

15,42%

9,14%

4,73%

1,20%

2,56%

0,81%

0,97%

%

Plan %colarizare realizat
la clasa a IX-a în anul
%colar 2011/2012

1,40%

8,10%

9,00%

1,60%

26,20%

0,00%

1,90%

%

(nivelul 2+ nivelul 3
de calificare)

Nevoi prognozate
de formare
profesional
pentru 20132020*)

15-16%

8%

5%

1-2%

3%

1-2%

1-2%

Min.max.

16%

8%

5%

2%

3%

2%

2%

inta (medie
jude!ean")
(%)

(nivelul 2+ nivelul 3 de
calificare)

inte pentru oferta ÎPT
pentru 2013-2020*)

"INTE PE DOMENII PENTRU STRUCTURA PLANURILOR DE #COLARIZARE ÎN ÎNV$"$MNTUL TEHNIC #I PROFESIONAL
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ANEXA 5.4.1

170
706
181
151
245
32
0
57
78
0
0

6
23
7
5
8
1
0
2
3
0
0
87

Construc ii,!instala ii!"i!lucrri!publice

Mecanic

Electric

Electromecanic

Electronic!automatizri

Chimie industriala

Materiale!de!construc ii

Fabricare produse din lemn

Industrie!textil!"i!pielrie

Tehnici poligrafice

Produc ie!media

TOTAL

2581

62

2

Estetica!"i!igiena!corpului!omenesc

100,00%

0,00%

0,00%

3,02%

2,21%

0,00%

1,24%

9,49%

5,85%

7,01%

27,35%

6,59%

2,40%

100,00%

0,00%

0,30%

13,40%

2,50%

1,70%

1,10%

1,10%

0,90%

4,40%

21,30%

5,10%

0,00%

100,00%

0%

0%

3%

2-3%

0%

1-2%

7-9%

5-6%

7%

23-25%

7-8%

2-3%
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100,00%

0%

0%

3%

2%

0%

2%

8%

6%

7%

24%

7%

3%
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Urban/ rural

Comer

Turism!"i!
alimenta ie

LICEUL
Urban Servicii
TEHNOLOGIC
GRIGORE!MOISIL

5

LICEUL
TEHNOLOGIC
Urban Servicii
GRIGORE!MOISIL

4

Profilul

Economic

3

Domeniul

LICEUL
TEHNOLOGIC
Urban Servicii
GRIGORE!MOISIL

2

1

1

Denumirea unit"!ii

Nr.
crt

Nivelul de calificare
4

4

4

6

Tehnician!în!turism

Tehnician!în!activit i!de!
comer

Tehnician!în!activit i!
economice

7

Calificarea profesional"

1

1

8

a
IX
-a

1

1

9

a
X
a

1

1

1

10

a
XI
-a

1

11

a
XII
-a

Nr de clase
a
Xa

a
XI
-a

29 27 21

17

27 27 20

12 13 14

a
IX
-a

Nr de elevi

19

15

a
XII
-a

Liceu- filier" tehnologic", ciclul
inferior #i superior - ZI

Nr. ordinului ministrului
de

16

autorizare

Nr.clase #i num"r elevi înscri#i în
anul #colar - ZI

Tabel 7.4. SITUAIA COLARIZRII ÎN ÎNVMÂNTUL PROFESIONAL I TEHNIC DE STAT- ÎNVMÂNT DE ZI. ANUL COLAR 2015/2016. SITUAIA PE UNITI
DE ÎNVMÂNT DE STAT

STRATEGIA INTEGRAT PENTRU DEZVOLTARE URBAN A MUNICIPIULUI DEVA

394

OMECT
5770/ 2006

OMECT
5770/ 2006

OMECT
5770/ 2006

17

acreditare

3

2

Turism!"i!
alimenta ie

LICEUL
TEHNOLOGIC
Urban Servicii
GRIGORE!MOISIL
4

4

Transilvania

Colegiul Tehnic

Transilvania

Colegiul Tehnic

Transilvania

Colegiul Tehnic

Transilvania

Colegiul Tehnic

Urban

Urban

Urban

Urban

Electronica
automatizri

Electronica
automatizri

servicii

Tehnic

Electric

Tehnician operator
tehnic!de!calcul

Tehnician in turism

Coafor stilist

Tehnician!în!gastronomie

Organizator banqueting

-

1

4

Tehnician electrician
electronist auto

Tehnician operator
procesare text/imagine

1

1

4 Tehnician telecomunica ii 1

4

4

Tehnic Produc ie!media 4

Tehnic

Tehnic

Liceul Teoretic
Teglas Gabor Deva Urban tehnolog
ic

LICEUL
Estetica!"i!igiena!
TEHNOLOGIC
Urban Servicii
corpului
4
GRIGORE!MOISIL
omenesc

Turism!"i!
alimenta ie

LICEUL
Urban Servicii
TEHNOLOGIC
GRIGORE!MOISIL

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

-

23

27 27 23

28 28 21

26 25 21

-

28 17 15

28 26

17

-

16

16

16

23

22
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-

-

-

-

OMEN 3747 /
24.05.2013

395

OMECT
5770/ 2006

OMECT
5770/ 2006

OMECT
5770/ 2006

OMECT
5770/ 2006

Acreditat
conf.
OMECT
5770/ 2006

OMECT
5770/ 2006

OMECT
5770/ 2006

Urban

Tehnic

Tehnic

Tehnic

Electric

Electric

Mecanic

4

4

4

Tehnic

Tehnic

Colegiul Tehnic
Energetic!Dragomir! Urban
Hurmuzescu!Deva

Tehnic

Colegiul Tehnic
Energetic!Dragomir! Urban
Hurmuzescu!Deva

Colegiul Tehnic
Energetic!Dragomir!
Urban
Hurmuzescu!Deva

Mecanic

Mecanic

Mecanic

Coafor stilist

Tehnician!în!instalatii!
electrice

Tehnician electrician
electronist auto

Tehnician transporturi

4

4

Tehnician operator
tehnica de calcul

Tehnician transporturi

4 Tehnician proiectant CAD

Colegiul Tehnic
Estetica si igiena
corpului
4
Energetic!Dragomir! Urban Servicii
Hurmuzescu!Deva
omenesc

Colegiul Tehnic
Energetic!Dragomir!
Urban
Hurmuzescu!Deva

Colegiul Tehnic
Energetic
Urban
Dragomir!
Hurmuzescu!Deva

Transilvania

Colegiul Tehnic

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5 0,5

1 0,5

1

25

15

21 15

28 25

28

29 24 28

15

15

17
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OMECT
Lg.nr.87/
13.04.2006 pt 5770/ 2006

23.12.2010

OMECTS
NR.5915/

Lg.nr.87/
13.04.2006 pt
OMECT
aprob. OG.
5770/ 2006
75/12.07.2005

OMEN
3380/05.05.201
4

Lg.nr.87/
13.04.2006 pt
OMECT
aprob. OG.
5770/ 2006
75/12.07.2005

OMEN
3380/05.05.201
4

-

OMECT
5770/ 2006

Colegiul Tehnic
Energetic!Dragomir! Urban
Hurmuzescu!Deva

Colegiul Tehnic
Energetic!Dragomir!
Urban
Hurmuzescu!Deva

Mecanic

3

Constructii,instal
atii si lucrari
3
publice

Mecanic

3

3

Colegiul Tehnic
Energetic!Dragomir! Urban
Hurmuzescu!Deva

Electric

4

Constructii,instal
atii si lucrari
3
public

Tehnic

Constructii,
instalatii si
lucrari publice

Colegiul Tehnic
Energetic!Dragomir! Urban
Hurmuzescu!Deva

Colegiul Tehnic
Energetic!Dragomir! Urban
Hurmuzescu!Deva

Colegiul Tehnic
Energetic!Dragomir!
Hurmuzescu!Deva Urban

Mecanic auto

Zidar,pietrar tencuietor

Mecanic auto

1

Instalator instalatii
0,5
tehnico saitare si de gaze

Electrician exploatare de
0,5
joas!tensiune

Tehnician desenator
pentru constructii si
instalatii

0,5

0,5

1

28

14

14

17

14

16
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Lg.nr.87/
13.04.2006 pt
aprob. OG.
75/12.07.2005

aprob. OG.
75/12.07.2005

397

OMECT
5770/2007

OMECTS
3279/
24.02.2010

OMECT
5770/ 2007

OMECTS
3279/
24.02.2010

OMECTS
3279/
24.02.2010

Colegiul Tehnic
Energetic!Dragomir! Urban
Hurmuzescu!Deva

Colegiul Tehnic
Energetic!Dragomir!
Urban
Hurmuzescu!Deva

Mecanic

2

Constructii,instal
atii si lucrari
2
publice

Mecanic auto

Zidar,pietrar tencuietor

0,5

0,5

14

14
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398

OMECT
5770/2007

OMECTS
3279/
24.02.2010

575

Denumirea unitii de învmânt cu
personalitate juridic-Adresa Nr. telefon/fax/email/niveluri de învmânt

COLEGIUL NAIONAL SPORTIV "CETATE" DEVA, str.
Axente Sever, nr. 3, 0254217015,
c.i.gimnastica@smart.ro, pre!colar, primar,
gimnazial, liceal

Nr.
crt.

1

813

COLEGIUL TEHNIC "DRAGOMIR HURMUZESCU"
DEVA, str. Titu Maiorescu, nr. 28,
ct_energ_deva@yahoo.com, liceal, profesional,
postliceal, maistri

3

4

5

1458

COLEGIUL NAIONAL "DECEBAL" DEVA, str. 1
Decembrie, nr. 22, 0254212758, decebal@cnd.ro,
pre!colar, primar, gimnazial, liceal

2

Numr
elevi pe
unitatea cu
PJ

$COALA GIMNAZIAL%, str.
Scarisoara nr. 4, 0354-418602,

-

CLUBUL SPORTIV #COLAR CETATE
str. Axente Sever, nr. 3
tel./fax 0254 217015; 0254 235520
e-mail: cnscetate@yahoo.ro

Denumirea unitii de învmânt
fara personalitate juridic
(arondat)-Adresa Nr.
telefon/fax/e-mail/niveluri de
învmânt

Tabel 7.5. RETEAUA COLAR I EFECTIVELE DE ELEVI PE ANUL COLAR 2013-2014

570

-

514

Numr
elevi pe
structur
a
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1817

1458

1089

NUM!R
TOTAL
ELEVI

399

900

276

LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" DEVA, str.
Titu maiorescu, nr. 24, 0254221280,
moisildeva@yahoo.com, liceal, profesional,
postliceal

GR%DINIA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 7 DEVA,
Aleea Patriei, nr, 6, 0254215076,
gradinitapp7deva@yahoo.com, pre!colar

7

8

9

10

1122

COLEGIUL TEHNIC "TRANSILVANIA" DEVA, str. 22
decembrie, nr. 116, deva_trans2003@yahoo.com,
primar, gimnazial, liceal, postliceal

6

Nr.
crt.

Denumirea unitii de învmânt cu
personalitate juridic-Adresa Nr. telefon/fax/email/niveluri de învmânt

Numr
elevi pe
unitatea cu
PJ

GR%DINIA CU PROGRAM NORMAL
NR 3 DEVA, aleea Teilor, pre!colar

primar,gimnazial

$COALA GIMNAZIAL%, str. Bejan, nr.
8, 0254-230472,
ct_energ_deva@yahoo.com,

ct_energ_deva@yahoo.com,
primar,gimnazial

Denumirea unitii de învmânt
fara personalitate juridic
(arondat)-Adresa Nr.
telefon/fax/e-mail/niveluri de
învmânt

163

434

Numr
elevi pe
structur
a
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818

900

1122

NUM!R
TOTAL
ELEVI

400

207

GR%DINIA CU PROGRAM
PRELUNGIT NR 2 DEVA, Strada
Scarisoara, pre!colar

12

13

16

15

14

LICEUL DE ARTE "SIGISMUND TODU%" DEVA, str.
C. Porumbescu, nr. 1, 0354805697,

LICEUL TEORETIC "TEGLAS GABOR " DEVA, str.
Anemonelor, nr, 3, 0254228080,
itey_kal@yahoo.com, pre!colar, primar, gimnazial,
liceal

1134

488

34

88

GR%DINIA CU PROGRAM NORMAL
NR 2 DEVA, Aleea Salcâmilor,
pre!colar

11

Scoala Primara Cristur Str.Bucovina
nr.78
pre!colar, primar

84

GR%DINIA CU PROGRAM
PRELUNGIT NR 6 DEVA, str. Aurel
Vlaicu, nr. 3, pre!colar

Nr.
crt.

Numr
elevi pe
structur
a

Denumirea unitii de învmânt cu
personalitate juridic-Adresa Nr. telefon/fax/email/niveluri de învmânt

Numr
elevi pe
unitatea cu
PJ

Denumirea unitii de învmânt
fara personalitate juridic
(arondat)-Adresa Nr.
telefon/fax/e-mail/niveluri de
învmânt
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1265

522

NUM!R
TOTAL
ELEVI

401

1077

$COALA GIMNAZIAL% "ANDREI SAGUNA" DEVA,
Aleea Viitorului, nr. 9, 0254227434,
asaguna2001@xnet.ro, pre!colar, primar,
gimnazial

19

20

1420

18

todutadev@yahoo.com, pre!colar, primar,
gimnazial, liceal

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC REGINA MARIA
DEVA, str. Gh. Bariiu, nr. 2 A, 0254216826,
lpedsdd@yahoo.com, pre!colar, primar, gimnazial,
liceal

17

Nr.
crt.

Denumirea unitii de învmânt cu
personalitate juridic-Adresa Nr. telefon/fax/email/niveluri de învmânt

Numr
elevi pe
unitatea cu
PJ

#COALA PRIMAR% CRISTUR, Uli'a
Mare, Nr. 115, pre(colar, primar

$COALA PRIMAR% VIILE NOI DEVA,
str. 16 Februarie, nr. 1, pre!colar,
primar

Denumirea unitii de învmânt
fara personalitate juridic
(arondat)-Adresa Nr.
telefon/fax/e-mail/niveluri de
învmânt

39

131

Numr
elevi pe
structur
a
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1116

1420

NUM!R
TOTAL
ELEVI

402
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7.1.5. Proiectedeinvestiii
În anul 2009 Municipiul Deva a depus la Ministerul Dezvoltrii Regionale prin Agenia
pentru Dezvoltare Regional Vest 4 proiecte de investiii pentru coli în vederea obinerii de
finanare nerambursabil de la Uniunea European prin Programul Operaional Regional 20072013, Axa prioritar 3, Domeniul major de intervenie 3.4. Reabilitarea / modernizarea /
dezvoltarea i echiparea infrastructurii educaionale preuniversitare, universitare i a
infrastructurii pentru formare profesional continu. Aceste proiecte sunt:
v

Reabilitarea ansamblului de cldiri i echiparea infrastructurii educaionale a Colegiului
Naional ,,Decebal Deva.

v

Reabilitarea ansamblului de cldiri i echiparea infrastructurii educaionale a Liceului
Pedagogic ,,Sabin Drgoi Deva.

v

Reabilitarea ansamblului de cldiri i echiparea infrastructurii educaionale a Colegiului
Tehnic ,,Dragomir Hurmuzescu Deva.

v

Reabilitarea, modernizarea cldirilor i echiparea infrastructurii educaionale la !coala
,,Andrei !aguna Deva.

În anul 2007 Municipiul Deva a încheiat un numr de 12 parteneriate pentru asigurarea
cofinanrii proiectelor depuse de coli i licee din localitate la Ministerul Educaiei i Cercetrii,
pentru finanare nerambursabil prin Programul de Granturi pentru Dezvoltare !colar. Singurul
proiect care s-a implementat în final a fost ,,Art-terapia  modalitate de recuperare a copiilor
aflai în dificultate, al !colii Generale ,,Octavian Goga.
Pentru prevenirea abandonului colar, în anul 2008 Municipiul Deva a încheiat un
parteneriat cu Colegiul Tehnic Energetic ,,Dragomir Hurmuzescu, Centrul Judeean de Asisten
Psihopedagogic Deva, Postul de televiziune DevaTV, Ziarul ,,Hunedoreanul pentru depunerea
proiectului ,,Stay în school, fii cool" la Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de !anse în vederea
obinerii de finanare nerambursabil prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane ,,A doua ans în educaie, Axa prioritar 2 ,,Corelarea învrii pe tot
parcursul vieii cupiaa muncii, Domeniul Major de Intervenie 2.2. ,,Prevenirea i corectarea
prsirii timpurii a colii.
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7.2.

Sntate

7.2.1. ContextEuropean
Creterea nevoii pentru produse de asigurare a sntii este o trstur comun i
important pentru toate rile. În UE toate rile membre au fcut fa creterii presiunii asupra
bugetelor serviciilor de sntate de-a lungul anilor. Cauzele au fost nu numai îmbtrânirea
populaiei, care apas asupra serviciilor, dar i creterea nivelului venitului real i intensificarea
descoperirilor în domeniul medical, care au determinat la rândul lor creterea cererii pentru
tratament.Dat fiind dedicaia în ceea ce privete asigurarea accesului universal la îngrijire
medical, atenia s-a concentrat asupra reducerii cheltuielilor fr a reduce îns calitatea
serviciilor i accesul la acestea.
Ca urmare, reformele au fcut referire de-a lungul anilor la creterea eficienei cu
resursele existente i la meninerea eficienei costurilor pentru serviciilor prestate. În acest scop
s-a realizat o împrire a sferei de aciune a resurselor sectorului public, o împrire a acordrii
de asisten medical între sectorul public i cel privat i a modului în care tratamentul i celelalte
servicii vor fi gratuite, sau în cazul în care nu e vorba de gratuitate, stabilirea unui nivel acceptabil
a preului.
Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Durabil a UE se enun prin: Promovarea
unor servicii medicale de calitate în condiii de egalitate i îmbuntirea proteciei împotriva
ameninrilor la adresa sntii.
Sntatea public a devenit în mod oficial un domeniu care intr în competena Uniunii
Europene, în condiiile respectrii principiului subsidiaritii, odat cu adoptarea Tratatului de la
Maastricht (1992), iar prin Tratatul de la Amsterdam (1997) s-a stipulat c toate politicile în alte
domenii-cheie ale activitii comunitare trebuie s in cont de cerinele de protecie a sntii
umane. Regulamentele, directivele i deciziile adoptate de-a lungul timpului în cadrul Uniunii
Europene fac parte din acquis-ul comunitar i sunt obligatorii pentru statele membre. Resursele
alocate domeniului sntii i sistemelor de sntate în statele din nucleul central al Uniunii
Europene se ridic la circa 8,5% din PIB, reprezentând în medie, cu variaii de la ar la ar, 1.600
euro pe cap de locuitor.
Dei nu exist înc un sistem medical european unitar ci numai modele de referin
(german, francez, britanic, scandinav), este evident tendina spre adoptarea unor standarde i
protocoale comune pentru efectuarea i evaluarea tratamentelor, aciunilor de prevenie i strii
generale a populaiei, în condiiile în care toate sistemele din rile UE sunt de tip social i se
bazeaz pe principiul solidaritii (asiguraii beneficiaz egal de servicii, dei contribuiile lor
variaz dup venit).
Comunicatul Comisiei Europene din anul 2001 asupra viitorului serviciilor medicale i a
serviciilor acordate persoanelor în vârst a pus accentul pe 3 mari obiective care vor putea
asigura accesibilitatea, calitatea i susinerea financiar a sistemelor. Comunicatul Comisiei
Europene din anul 1999 a fcut deja apel la Statele Membre în vederea:
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v

Contribuirii la îmbuntirea eficienei i a eficacitii sistemelor de sntate astfel încât
acestea s îi ating obiectivele cu ajutorul resurselor disponibile. În acest scop trebuie
asigurat know-how-ul medical i tehnologic i utilizarea acestuia în cel mai eficient mod
posibil pentru a întri cooperarea între Statele Membre;

v

Asigurrii accesului tuturor la servicii de sntate de foarte bun calitate i de a reduce
inegalitile în ceea ce privete accesul la acestea;

v

Întririi suportului acordat pe termen lung persoanelor în vârst i slbite, prin
asigurarea unor faciliti de îngrijire i prin revizuiri în ceea ce privete acoperirea
proteciei sociale pentru cei îngrijii cât i pentru îngrijitori;

v

Îndreptrii ateniei spre prevenirea bolilor i protecia sntii, ca cele mai bune unelte
în abordarea problemelor de sntate, reducerea costurilor i promovarea stilului de
via sntos.

Msurile luate pân în anul 1999 au constituit un rspuns pentru aceste obiective, dei sau materializat în mod specific pentru diferite ri. Aceasta nu poate decât s reflecte diferenele
în dezvoltarea istoric ale sistemelor naionale, a felului în care sunt organizate i fondate,
precum i a unui anumit standard al serviciilor. Cea mai important diferen organizaional este
între rile în care exist un serviciu naional de sntate gratuit din punctul de vedere al
distribuiei  ca rile nordice, Anglia i Irlanda  în care cheltuielile sunt susinute prin
intermediul unor taxe generale, i rile în care exist sisteme bazate pe asigurri, unde
contribuiile sunt percepute special pentru accesul la serviciile de sntate i unde oamenii sunt
despgubii în funcie de serviciile pe care le-au accesat.
Msurile actuale prin intermediul crora se intenioneaz obinerea unei consolidri a
sistemelor de sntate sunt detaliate în continuare:
Ø Descentralizarea responsabilitii serviciilor de sntate
Metoda prin care s-a încercat creterea eficienei furnizrii serviciilor de sntate este
prin intermediul transferrii responsabilitii ctre nivelele regionale i locale, sau chiar în unele
cazuri ctre spitale i medici generaliti. Scopul este acela de a permite o luare în considerare mai
însemnat a nevoilor locale i o mai bun coordonare între nevoi i resurse. Acest lucru a fost
asociat în unele ri cu o separare clar între cererea i oferta de servicii de sntate i cu numirea
unor profesioniti în funcii administrative menite s îmbunteasc managementul serviciilor.
Ø Msuri privind creterea eficacitii costurilor i a calitii tratamentului
Eforturile privind creterea eficacitii utilizrii resurselor au luat diferite forme. A existat
spre exemplu a tendin crescut de a îmbunti informaia disponibil despre costul
tratamentelor diferitelor boli, de a încerca s se in tot mai mult cont de costuri pentru a
determina nevoia de servicii i pentru a o putea raionaliza.
Ø Mecanismele pieei
Un mod foarte rspândit de inducere a schimbrilor în domeniul serviciilor de sntate,
este încercarea de a introduce mecanismele pieei pentru creterea eficienei. În cadrul acestor
msuri se include i o mai clar demarcare între oferta i cererea de servicii specificat mai sus.
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În acest sens au fost introduse contracte formale între consumatori i distribuitori, care
stipuleaz serviciile ce vor fi prestate, termenii i condiiile aplicate acestora, precum i stabilirea
unui sistem intern de plat, contribuind astfel la contientizarea de ctre pacient a costurilor
implicate în vederea oferirii îngrijirii i tratamentului.
Ø Reducerea cheltuielilor cu medicamentele
Msurile luate în aceast direcie vizeaz implicarea pacienilor în plat medicamentelor
prescrise pentru tratamentul lor (co-plat), încurajându-se astfel economia în folosul pacienilor.
Msurile mai directe vizeaz folosirea într-un anumit numr de state membre a medicamentelor
generice, sau restricionarea/interzicerea complet a unor anumite mrci scumpe de produse
farmaceutice.
Ø Îngrijirea pe termen lung
În condiiile în care persoanele în vârst apeleaz mult mai des la serviciile de sntate se
estimeaz c în viitor se va aplica o presiune tot mai mare asupra acestor servicii datorit creterii
numrului persoanelor peste 70 de ani. O proporie mare din aceast presiune este atribuit
nevoii acestor persoane de a li se acorda îngrijire pe termen lung comparativ cu nevoia lor pentru
medicamente. În condiiile în care numrul persoanelor ce solicit îngrijiri a crescut datorit
imposibilitii acoperii acestei solicitri la nivel familial, nevoia pentru acordarea de asisten a
crescut în multe din statele membre i a devenit o provocare important pentru politica social,
din punctul de vedere al posibilitilor de acordare a asistenei precum i a posibilitii de
finanare a acesteia.
În acest context este mai puin important cine este responsabil pentru asigurarea acestor
servicii, ci cine trebuie s suporte din punct de vedere financiar aceste servicii. Pân în prezent
îngrijirea acordat pe termen lung a fost parte integrant a sistemului de protecie social doar
în anumite State Membre. Germania, Austia i Luxemburgul sunt cele mai recente exemple. În
alte state, ca Italia, organizaiile non-profit dein un rol important în oferirea de asisten. De
asemenea, rolul familiei rmâne important mai ales în ceea ce-i privete pe btrâni i pe
handicapai.
În condiiile în care aceste msuri vor fi luate în considerare pentru consolidarea
sistemelor de sntate i pentru realizarea obiectivelor propuse, atâta vreme cât este acceptat
i pus în practic implicarea economicului, a unei administraii i a unui management
performant în vederea obinerii unor rezultate de excepie, sistemele de sntate din UE nu vor
cunoate decât progresul.

7.2.2. ContextNaional
În completarea obiectivelor ce deriv din strategiile, planurile i programele naionale de
dezvoltare, Strategia Naional pentru Dezvoltare Durabil a României Orizonturi 2013-20202030 stabilete direciile principale de aciune pentru însuirea i aplicarea principiilor dezvoltrii
durabile în perioada imediat urmtoare, printre care:
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Modernizarea accelerat a sistemelor de educaie i formare profesional i de sntate
public, inând seama de evoluiile demografice nefavorabile i de impactul acestora asupra
pieei muncii.
Sistemul de sntate din România este de tip asigurri sociale i are ca scop garantarea
accesului echitabil i nediscriminatoriu la un pachet de servicii de baz pentru asigurai. În anul
2005, gradul de cuprindere în sistemul Casei Naionale de Asigurri de Sntate era de 96,08% în
mediul urban i de 98,25% în zonele rurale. Msurile de modernizare întreprinse începând cu
anul 1998 i legiferarea reformei sistemului sanitar în 2006 au creat premise pentru
îmbuntirea serviciilor în acest sector prin descentralizarea unor activiti, introducerea
noiunii de medic de familie la libera alegere a pacienilor, dezvoltarea bazei de tratament i
prevenie i a accesibilitii la servicii medicale de calitate, sporirea eficacitii interveniilor de
urgen. Începând din anul 2008 majoritatea unitilor sanitare funcioneaz în regim autonom,
în administraia autoritilor locale sau judeene.
Cu toate acestea, sistemul de sntate înregistreaz disfuncionaliti privind capacitatea
de a face fa cerinelor societii moderne datorit infrastructurii precare, gestiunii defectuoase
i insuficienei cronice a investiiilor, pe fondul unor probleme socio-economice, de mediu, de
nutriie i de stres persistente. Dei în ultimii cinci ani se înregistreaz un anumit trend
descresctor, potrivit datelor din Raportul asupra Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului
(2007), România se situeaz în continuare pe ultimul loc în Europa la indicatorul mortalitii
infantile, cu 13,9 la o mie de nscui vii în 2006 (17,1 la mie în mediul rural) i la incidena
îmbolnvirilor de tuberculoz (de 10 ori fa de media UE).
Infrastructura sistemului de ocrotire a sntii se plaseaz, din punctul de vedere al
gradului de acoperire i al calitii serviciilor, la un nivel de sub 50% în comparaie cu cele 10 ri
care au aderat la UE dup 2004. Dei numrul de paturi în spitale este de 6,6 la mia de locuitori
(peste media UE de 6,1), majoritatea acestora se afl în cldiri de peste 50-100 de ani vechime,
insalubre i inadecvat echipate.
Încadrarea sistemului cu personal medico-sanitar având calificare superioar este net
deficitar în România (19,5 medici la 10.000 de locuitori fa de media UE de 28-29), situaia fiind
înc i mai serioas în privina cadrelor medii, cu 2,04 la fiecare medic (fa de 2,66 în Ungaria
sau 2,76 în Republica Ceh).
Persist serioase diferene în ceea ce privete accesul la serviciile medicale atât sub aspect
regional cât i social, cu o vulnerabilitate mai mare în rândul categoriilor defavorizate. În
condiiile în care peste 40% din populaie triete în mediul rural, mai puin de 11% dintre medici
îi desfoar activitatea la ar, de peste cinci ori mai puini decât în mediul urban.
Ca i în alte ri europene, se constat o deteriorare a strii de sntate mental i
emoional, cu puin peste valorile medii europene, creterea numrului abuzurilor
idependenei de substane psihoactive, a ratei suicidului i a factorilor de stres, expansiunea
comportamentelor agresive i violente, inclusiv în rândul minorilor.
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Îmbtrânirea general a populaiei adaug presiuni crescânde asupra unui sistem de
sntate i aa ubrezit.
Obiectivul naional stabilit pentru orizontul 2013 a fost definit prin:
Îmbuntirea structurii sistemului de sntate, a calitii actului medical i a îngrijirilor
furnizate în cadrul serviciilor de sntate; ameliorarea strii de sntate a populaiei i creterea
performanei sistemului de sntate.
Principalele direcii de activitate stipulate pe termen scurt, pentru orizontul 2013, aufost:
v

Creterea accesibilitii la serviciile medicale;

v

Creterea calitii serviciilor medicale;

v

Îmbuntirea finanrii sistemului de sntate;

v

Descentralizarea sistemului sanitar;

v

Reorganizarea instituional a Ministerului Sntii Publice, a structurilor din
subordinea sau coordonarea sa.

Orizontul 2020 stabilete un alt obiectiv naional:
Atingerea unor parametri apropiai de nivelul mediu actual al strii de sntate a
populaiei i al calitii serviciilor medicale din celelalte state membre ale UE; integrarea
aspectelor de sntate i demografice în toate politicile publice ale României.
Având în vedere intele strategice ale sectorului sanitar i msurile preconizate pentru
perioada anterioar, începând cu anul 2014 vor fi consolidate noile structuri instituionale, în
special pentru asigurarea calitii serviciilor de asisten medical în condiiile descentralizrii i
managementului pe programe. Se vor iniia noi msuri, inclusiv prin iniiative legislative, pentru
fundamentarea deciziilor în domeniul politicilor de sntate prin analiza performanei sistemului
în funcie de rezultate, evaluarea tehnologiilor, efectuarea sistematic de cercetri de
cost/eficacitate i cost/beneficiu.
Prin implementarea principalelor programe de sntate, se prevede continuarea
trendului descresctor în privina mortalitii i morbiditii infantile i materne, incidenei
îmbolnvirilor i mortalitii prin boli transmisibile i prin cancer (scdere cu 50%). În acest scop,
se va trece la al doilea val de servicii organizate la nivel populaional pentru prevenia secundar
(screening) în privina cancerului de col uterin, a incidenei i mortalitii prin cancer de sân i de
colon.
Va continua creterea procesului de acoperire a populaiei cu servicii de baz cum ar fi
asistena de urgen, creterea cu 50% a accesului la servicii de asisten medico-sanitar (îngrijiri
pe termen lung) a populaiei de vârsta a treia, creterea acoperirii cu servicii paliative la 60% din
necesar i cu servicii de asisten de psihiatrie comunitar la 70% din necesar.
În perspectiva orizontului 2030 se definete drept obiectiv naional:
Alinierea deplin la nivelul mediu de performan, inclusiv sub aspectul finanrii
serviciilor de sntate, al celorlalte state membre ale UE.
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România se va alinia, în linii generale, la cerinele i standardele UE privind accesul la
serviciile de baz privind asistena de urgen, asistena medical primar, controlul cancerului,
asigurarea cu servicii de sntate mintal la nivelul comunitii.
În privina excluziunii sociale, studiul elaborat deComisia Prezidenial pentru Analiza
Riscurilor Sociale i Demografice din România (CPARSD 2009) a identificat o serie de
grupurisociale marginalizate de la accesul la serviciile de sntate: familiile a cror srcie
esteaccentuat de procesele de dezorganizare social; familiile srace cu muli copii; o mareparte
a populaiei de romi; locuitori sraci ai zonelor rurale izolate care nu au banii necesaripentru a se
deplasa în orae unde sistemul medical este mai bine organizat, iar serviciilemedicale oferite sunt
mult mai variate i mai calitative (risc accentuat i de închiderea unorspitale în anul 2011 în
oraele mici i unele comune); persoanele fr loc de munc i lipsitede un venit constant;
persoanele fr locuin.

7.2.3. SntateaînmunicipiulDeva
Potrivit datelor furnizate de ctre Direcia de Sntate Public a judeului Hunedoara,
municipiul Deva beneficiaz de un singur spital, Spitalul Judeean de Urgen Deva i un
ambulatoriu de specialitate, Serviciul de Ambulan Judeean Hunedoara, ambele aflate în
sectorul public. În anul 2009, Spitalul Judeean de Urgen Deva dispune de un numr de 828
paturi, iar personalul medical cuprinde un numr de 154 medici i 520 persoane care alctuiesc
personalul mediu sanitar.
Serviciul de Ambulan Judeean Hunedoara cuprinde staia central Deva i 10 substaii
în localitile: Ilia, Hunedoara, Clan, Petroani, Vulcan, Lupeni, Brad, Ortie, Haeg, Pui.
Personalul medical cuprinde 29 medici i 125 persoane care alctuiesc personalul mediu sanitar.
Începând cu data de 01.07.2009, Consiliul Local Deva prin Serviciul Public Local de
Asisten Social a preluat personalul medico-sanitar din cadrul cabinetelor colare din unitile
de învmânt local, conform Ordonanei nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuii
i competene exercitate de Ministerul Sntii Publice ctre autoritile administraiei publice
locale.Personalul medicosanitar care îi desfoar activitatea în cadrul cabinetelor colare din
unitile de învmânt asigur asisten medical preventiv i curativ constând în:examinare
medical; supraveghere epidemiologic; tratamente; campanii de vaccinare; verific condiiile
de igien din spaiile de învmânt; verific condiiile de alimentaie din cantinele colare.
Analiza principalilor indicatori statistici privind sistemul de sntate public din cadrul
munipiului Deva se va realiza pe baza datelor furnizate de Institutul Naional de Statistic,
înregistrate în Fia localitii municipiului Deva, prezentate în Anexa 3.
O prim analiz se refer la personalul medical, pe baza datelor din Tabelul A  Anexa 3.
Astfel, în timp ce numrul medicilor din sistemul public a înregistrat fluctuaii de la an la an,
valoarea final a intervalului pentru care se dispune de date de analiz, 219în anul 2011,
înregistrând o scdere cu 17,36% fa de valoarea aferent începutului intervalului de analiz 
265 medici medici în anul 2000. Graficul din Figura 7.17 ilustreaz aceast evoluie.
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Fig. 7.18. Evolutia numarului medicilor din sistemul public de sanatate
Sursa: Fi#a localit$ii, Municipiul Deva

O evoluie cu conexiune direct s-a înregistrat la categoria medicilor de familie din
sectorul public în comparaie cu medicii de familie din sectorul public. Vom analiza aceast relaie
pe perioada 2004-2011, pentru care datele statistice la dispoziie sunt relevante. Astfel,
descre&terea de la 45 la 4 medici de familie din sectorul public, pe perioada analizat, este urmat
cu consecven de cre&terea numrului de medici de familie din mediul privat, de la 11 la 36.
Graficul din Figura 7.19 prezint aceast evoluie.

Fig. 7.19. Evolutia numarului de medici de familie din sistemul public/privat
Sursa: Fi#a localit$ii, Municipiul Deva
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Fig. 7.20. Evolutia numarului de medici stomatologi, sector public/sector privat
Sursa: Fi#a localit$ii, Municipiul Deva

O situaie similar s-a înregistrat &i la categoria stomatologilor  sector public fa de
sectorul privat. Astfel, dac ne referim tot la perioada 2004-2011, descre&terea stomatologilor
din sistemul public de la 25 la 14, concomitent cu cre&terea numrului stomatologilor din sectorul
privat, de la 28 la 68 medici. Graficul din Figura 7.20 prezint aceast evoluie corelat.
Farmaci&tii au avut aceea&i evoluie  sistem public/sistem privat, respectiv descre&tere
de la 16 la 5 în sistemul public &i cre&tere de la 51 la 93 în sectorul privat (Figura 7.21).
În schimb, personalul mediu sanitar a oscilat de la an la an, fr s poat fi stabilit o
regul general de evoluie a numrului acestuia în sectorul public, respectiv sectorul privat.
Astfel, dac în sectorul public erau 794 persoane în anul 2004, la sfâr&itul perioadei de analiz,
deci în acest caz 2011, erau 633 de persoane. În sectorul privat, de la 103 persoane în 2004 s-a
trecut la 109 persoane în 2011, cu o scdere în 2006 pân la 39 de persoane.

Fig. 7.21. Evolutia numarului de farmacisti , sector public/sector privat
Sursa: Fi#a localit$ii, Municipiul Deva
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Referitor la capacitatea de spitalizare, ne vom referi la numrul de paturi în spitale &i vom
analiza perioada 2001-2012. Tendina este clar în acest caz, prin trecerea de la 1.053 paturi în
spitale în 2001, la 778 paturi în 2012, deci o scdere cu 26% (Figura 7.22).

Fig. 7.22. Evolutia numarului de paturi in spitale
Sursa: Fi#a localit$ii, Municipiul Deva

Unitile medicale au cunoscut o trecere de la sectorul public spre cel privat, situaie care
poate fi exemplificat prin evoluia mai multor categorii de uniti medicale. Dintre acestea ne
vom referi la cabinetele medicale de specialitate &i cabinetele medicale de familie.
Cabinetele medicale de specialitate din sectorul public au sczut în perioada 2003-2011,
de la 35 la 3 cabinete, în timp ce în sectorul privat au crescut de la 17 la 89 (Figura 7.23).

Fig. 7.23. Evolutia numarului cabinetelor medicale de specialitate, sector public/sector privat
Sursa: Fi#a localit$ii, Municipiul Deva
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O situaie similar au înregistrat &i cabinetele medicale de familie. În acest caz, dac ne
referim la perioada 2004-2011, în sistemul public a avut loc o scdere de la 43 la 2 cabinete, iar
în sistemul privat evoluia a fost invers, prin cre&tere de la 11 la 36 cabinete (Figura 7.24).

Fig. 7.24. Evolutia numarului de cabinete medicale de familie, sector public/sector privat
Sursa: Fi#a localit$ii, Municipiul Deva

Unitile medicale de tip cabinete stomatologice au avut o evoluie clar orientat spre
mediul privat, fiind preponderente numeric chiar de la începutul perioadei analizate. Astfel, în
perioada 2003-2011 în sistemul public s-a trecut de la un numr de 18 cabinete la 8 cabinete, iar
în aceea&i perioad cabinetele stomatologice particulare au crescut de la 29 la 58 de cabinete. În
Figura 7.25 se poate observa evoluia cabinetelor stomatologice.

Fig. 7.25. Evolutia numarului de cabinete stomatologice, sistem public/sistem privat
Sursa: Fi#a localit$ii, Municipiul Deva
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Datele statistice din perioada 2000-2011 referitoare la farmacii reflect de asemenea o
dezvoltare a sistemului privat, prin trecerea de la 21 de farmacii private în anul 2000 la un numr
de 31 de farmacii în 2011. Concomitent, farmaciile publice au trecut de la 2 în 2000, la 1 în 2011,
cu cre&tere în interiorul intervalului la 3 (anii 2001 &i 2003), respective 4 (anul 2007). Graficul din
Figura 7.26 exprim aceast evoluie.

Fig. 7.26. Evolutia numarului de farmacii, sector public/sector privat
Sursa: Fi#a localit$ii, Municipiul Deva

Laboratoarele medicale au înregistrat o evoluie mai lent &i puin diferit de trendul
evideniat la celelalte caracteristici analizate. Astfel, laboratoarele private au rmas în numr de
5, cu unele treceri în interiorul perioadei spre 6, în timp ce laboratoarele publice au crescut
numeric de la 8 în 2006, la 12 în 2011. Laboratoarele de tehnic dentar au fost preponderant
private, în general 8 laboratore (numai în 2001 au fost 9 laboratoare).

7.2.4. Direciistrategicedesntatepublic
În concordan cu Strategia Naional de Sntate, în cadrul ariei strategice Sntate
public, Direcia de Sntate Public a judeului Hunedoara urmre&te:

Þ prin Programul Naional VI,imbuntirea snttii materne, neonatale i a copilului
(indicatori demografici pe 11 luni comparativ):
v

2012 natalitate: 3024 nasteri /jude; municipiul Deva 687 nasteri;

v

2012 mortalitate:4921 decese/jude; municipiul Deva 1261 decese;

v

2013 natalitate : 2614 nasteri /jude; municipiul Deva 632 nasteri;

v

2013 mortalitate:4455 decese/jude; municipiul Deva 1151 decese;
o Prin acest program se urmareste con!tientizarea !i educarea populaiei privind
soluiile eficace cu caracter preventiv (primar, secundar sau teriar); în acest
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context, DSP a desfasurat 35 de aciuni împreun cu instituiile cu care are
protocoale de colaborare.

Þ prin Programul Naional PN I:
v

Programul naional de imunizare:
o Subprogramul de vaccinri obligatorii;
o Subprogramul de vaccinri opionale pentru grupele de risc;

v

Programul naional de supraveghere i control al bolilor transmisibile prioritare;

v

Programul naional de prevenire, supraveghere i control al infeciei HIV;

v

Programul naional de prevenire, supraveghere i control al tuberculozei;

v

Programul naional de supraveghere i control al infeciilor nosocomiale i monitorizare
autilizrii antibioticelor i a antibioticorezistenei;

Þ prin Programul Naional PN IV:
v

Programul naional de depistarea precoce activ a cancerului de col uterin;

v

Programul naional de sntate mintal i profilaxie în patologia psihiatric;

v

Programul naional de transplant de organe, esuturi i celule de origine uman:
o Subprogramul de transplant de organe, esuturi i celule de origine uman;
o Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice i
centrale;
o Subprogramul de fertilizare în vitro i embriotransfer;

v

Programul naional de boli endocrine;

v

Programul naional de tratament pentru boli rare;

v

Programul naional de management al Registrelor naionale;

Prin PN I i PN IV se realizeaz:
o Controlul eficace al epidemiilor i supravegherea bolilor transmisibile, inclusiv
cu accent pe bolile transmisibile cu povar relativ mare în populaie;
o Reducerea poverii prin boli netransmisibile evitabile, inclusiv intervenii
privind patologii cronice istoric neglijate (cancer, boli cardiovasculare, diabet,
sntatea mintal, boli rare).

Þ prin Programul Naional PN II -Sntatea în relaie cu mediul- se realizeaza activiti de
monitorizare a factorilor de mediul , via !i munc.

Þ prin Programul Naional PN II -Sntatea în relaie cu mediul- se realizeaza activiti de
monitorizare a factorilor de mediul , via !i munc.
Prin aria strategic 2: Servicii de sntate se realizeaza legatura cu Ministerul Sanatatii
privind:
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v

Dezvoltarea în continuare a unui sistem de servicii de asisten comunitar de baz
destinate grupurilor vulnerabile;

În judeul Hunedoara exist un numar de 20 de asistenti comunitari i 2 mediatori sanitari,
dar niciunul în municipiul Deva.
v

Creterea eficacitii i diversificarea serviciilor de asisten medical primar;

În judeul Hunedoara exist:
o 244 de cabinete medicale ale medicilor de familie;
o 240 cabinete medicale de medici stomatologi;
o 4 centre de permanenta ale medicilor de familie,
care ajuta foate mult la degrevarea serviciilor de urgenta prespitalicesti i spitalicesti, i
care pot s asigure astfel medicina de urgenta pentru cazurile în care viaa pacientilor este în
pericol;
Niciunul nu funcioneaz în municipiul Deva.
v

Consolidarea calitii i eficacitatii serviciilor furnizate în ambulatorul de specialitate;

Pe lâng cele 9 ambulatorii integrate ale spitalelor din jude,functioneaza i 251 de
cabinete medicale ale medicilor specialisti din care 88 în Deva.
v

Creterea gradului de siguran a populaiei prin consolidarea sistemului integrat de
urgen i asigurarea accesibilitii la asistena medicala de urgen adecvat în mod
echitabil;

În jud.Hunedoara funcioneaz 3 Unitati de primiri urgente (Spitalul judeean Deva,
Spitalul Hunedoara i Spitalul Petrosani) i 5 Compartimente de primiri urgenta, la spitaleledin
Brad, oratie, Hateg,Vulcan,Lupeni.
v

Creterea accesului la servicii de reabilitare, recuperare, paliaie i de îngrijiri petermen
lung;

A fost redeschis spitalul Petrila, ca sectie exterioara a Spitalului Petrosani, singura sectie
din jude unde se asigura paliaie i de îngrijiri pe termen lung.
v

Crearea de reele de furnizori de asisten medical

Deschiderea RMN în municipiul Deva  clinica privata care asigura servicii paraclinice de
RMN; astfel bolnavii care au nevoie de aceste investigatii nu mai este necesar s se deplaseze
pân le Petrosani sau Arad.
Prin aria strategic 3  Msuri transversale se realizeaz
v

Dezvoltarea guvernanei sistemului de sntate, inclusiv monitorizarea i evaluarea
performanei acestuia;

v

Întrirea colaborrii intersectoriale (Sntate în toate politicile) prin realizarea de
colaborri între instituiile din jude i DSP jude Hunedoara.
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7.3.

Asistenasocial

7.3.1. Sistemuldeasistensocial
Asistena social este componenta non-contributiv a sistemului de protecie social i
reprezint ansamblul de instituii i msuri prin care statul, autoritile publice ale administraiei
locale i societatea civil asigur prevenirea, limitarea sau înlturarea efectelor temporare sau
permanente ale unor situaii care pot genera marginalizarea sau excluderea social a unor
persoane.Obiectivul principal al sistemului de asisten social îl constituie protejarea persoanelor
care, datorit unor motive de natur economic, fizic, psihic sau social, nu au posibilitatea s
îi asigure nevoile sociale, s îi dezvolte propriile capaciti i competene pentru participarea
activ la viaa social.

Cadrul instituional
Adoptarea Legii nr.705/2001 privind sistemul naional de asisten social a constituit
pasul decisiv în crearea coerenei legislative i instituionale în acest domeniu.
Principalele direcii ale sistemului nou creat sunt:
1. O nou abordare a construciei instituionale dup principiul pâlniei:
La nivel central, politica de asisten social este coordonat de Ministerul Muncii,
Solidaritii Sociale i Familiei, i este realizat de mai multe instituii guvernamentale cu rol sau
cu unele atribuii în domeniu (Ministerul Sntii, Ministerul Justiiei,Ministerul Administraiei
i Internelor, Ministerul Educaiei i Cercetrii i alte instituii centrale).
Coordonarea concertat a domeniului asistenei sociale s-a realizat odat cu trecerea în
subordinea Ministerului Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei a Autoritii Naionale pentru
Persoanele cu Handicap, a Autoritii Naionale pentru Protecia Copilului i Adopie i a Ageniei
Naionale pentru Protecia Familiei, începând cu anul 2003.
Din anul 2005 funcioneaz Colegiul pentru coordonarea asistenei socialecare este
coordonat de ministrul muncii, solidaritii sociale i familiei. Colegiul asigur caracterul unitar al
politicii generale în domeniul asistenei sociale, cât i în ceea ce privete politicile sectoriale.
La nivel local (jude i localitate) sistemul de asisten social este integrat i unitar, prin
coordonarea activitilor desfurate de Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei prin
direciile sale teritoriale i serviciul public de asisten social din subordinea consiliilor judeene
i locale, înfiinat în baza Hotrârii Guvernului nr. 90/2003pentru aprobarea Regulamentuluicadru de organizare i funcionare a serviciului public de asisten social i Legii nr.272/2004
privind protecia i promovarea drepturilor copilului.
2. Descentralizarea asistenei sociale la nivel de autoritate local.
Autoritile locale primesc responsabiliti accentuate în stabilirea drepturilor de
asisten social, cât i în furnizarea suportului financiar i în servicii. În acelai timp, se
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consolideaz rolul consiliilor judeene în dezvoltarea activitii de asisten social la nivel
judeean i în organizarea i susinerea activitilor de asisten social la nivel local.
Activitatea de protecie a drepturilor copilului i a persoanelor cu handicap sunt apanajul
direciilor generale de asisten social i protecia copilului din subordinea consiliilor judeene.
3. Organizarea sistemului naional de servicii de asisten social se întemeiaz pe urmtoarele
principii fundamentale:Centrarea pe familie i comunitate; Organizarea comunitar;
Parteneriatul; Complementaritatea; Diversificarea activitilor pe msura creterii
resurselor.

Principiile care stau la baza serviciilor sociale
Solidaritatea social: intreaga comunitate participa la sprijinirea persoanelor care nu isi
pot asigura singure nevoile sociale.
Centrarea pe familie i comunitate: are ca obiectiv intarirea i dezvoltarea mediilor
naturale de via ale persoanelor (familia i comunitatea). Din aceast perspectiva, finalitatea
serviciilor sociale este dezvoltarea capacitilor individuale de funcionare i o mai buna integrare
social a individului cât i realizarea unui mediu social suportiv.
Abordarea globala: pornete de la premiza ca problemele unei persoane, familii sau
comuniti sunt interdependente i nu se pot trata separat. Din acest motiv, interventia
lucratorului social va porni de la diagnoza bazata pe o intelegere globala a tuturor problemelor
existente i, acolo unde este nevoie, interventia lui va fi completata de servicii de asisten social
de tip specializat.
Organizarea comunitara: necesitatea de eficientizare a serviciilor sociale prin
organizarea lor la nivelul judeului i comunitilor locale, prin preluarea lor de ctre autoritile
publice locale sau la nivel zonal iar, acolo unde nu se poate, prin realizarea unui parteneriat între
mai multe comuniti.
Parteneriatul: activand o larga participare a mai multor instituii, organizatii, autoriti,
prieteni, vecini, colegi, familie, alti reprezentani ai societii civile, a tuturor actorilor comunitari
în vederea realizarii obiectivelor propuse.
Complementaritatea: este realizat între sistemul public i cel neguvernamental.
Sistemul public garanteaza acoperirea drepturilor sociale, dezvolta i organizeaza serviciile
prevazute de lege i susine financiar aciunile organizatiilor neguvernamentale. Astfel, atât
sistemul public de servicii sociale, cât i cel non-guvernamental, se inscriu într-o politic social
unitar, coerent, de sprijin eficient a celor aflai în nevoie.
Lucrul în echipa: bazat pe actiunea comuna a mai multor specialisti din domenii diferite
care pot da raspuns problemelor complexe ale beneficiarilor. Resursele importante ale activitii
eficiente în echipa sunt suportul reciproc profesional i uman, consultarea, luarea împreun a
deciziilor cu privire la abordarea fiecarui caz.
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Diversificarea activitilor pe masura creterii resurselor: sistemul de servicii sociale
reprezint un cadru instituional structurat în care activitile se diversifica pe masura aparitiei
de noi resurse sau de noi probleme; diversificarea problematicii necesita crearea unui
management eficient i eficace de sistem i nu trebuie s conduca la înfiinarea de noi instituii
noi, axate doar pe o anume nevoie sau categorie de beneficiar.

Masuri de asisten social
Din punct de vedere al msurilor de asisten social aceastea se împart în:
Þ prestaii de asisten social (alocaii familiale, ajutoare i indemnizaii)
Þ i servicii sociale.
A. Prestaiile de asisten social reprezint transferuri financiare care pot fi acordate pe o
perioad determinat i cuprind: alocaii familiale, ajutoare sociale, indemnizaii.
Alocaiile familiale se acord familiilor cu copii i au în vedere, în principal, naterea,
educaia i întreinerea copiilor.
Ajutoarele sunt prestaii acordate în bani i în natur persoanelor sau familiilor ale cror
venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime i se materializeaz în :
v

ajutorul social acordat în baza Legii nr.416/2001privind venitul minim garantat;

v

ajutorul pentru înclzirea locuinei acordat în baza Ordonanei de urgen a Guvernului
nr.5/2003privind acordarea de ajutoare pentru înclzirea locuinei, precum i a unor
faciliti populaiei pentru plata energiei termice, cu modificrile i completrile
ulterioare;

v

ajutorul bnesc pentru achiziionarea unei centrale termice individuale sau a unui
arztor automatizat, în baza OUG nr.91/2005privind instituirea Programului de
acordare a unor ajutoare bneti populaiei cu venituri reduse care utilizeaz pentru
înclzirea locuinei gaze natural;

v

ajutorul rambursabil pentru refugiai.

Indemnizaiile se acord persoanelor pentru favorizarea incluziunii sociale i asigurrii
unei viei autonome i pot fi:
v

alocaia social pentru adulii nevztori cu handicap grav sau accentuat.

v

indemnizaia pentru însoitorul adultului nevztor cu handicap grav

v

indemnizaia pentru adulii nevztori cu handicap grav salariai;

v

indemnizaia cuvenit adulilor cu handicap grav sau accentuat alii decât nevztorii.

v

indemnizaia lunar de hran pentru copii i aduli infectai/bolnavi HIV/SIDA.

Finanarea prestaiilor de asisten social se realizeaz, în principal, din bugetul de stat
i din bugetele locale, conform legilor speciale care reglementeaz acordarea acestor prestaii.
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B. Serviciile sociale reprezint ansamblul complex de msuri i aciuni realizate pentru a
rspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitilor în vederea
prevenirii i depirii unor situaii de dificultate, vulnerabilitate sau dependen pentru creterea
calitii vieii i promovarea coeziunii sociale.
Serviciile sociale, alturi de prestaiile sociale, precum i de alte sisteme de securitate
social, intervin pentru soluionarea unor probleme potenial generatoare de excluziune social.
Serviciile sociale sunt asigurate de ctre autoritile administraiei publice locale, precum
i de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private.
Furnizarea serviciilor sociale se bazeaz pe principii, cum sunt : solidaritatea
social, centrarea pe familie i comunitate, abordarea global, organizarea comunitar,
parteneriatul, complementaritatea i lucrul în echip.
Tipurile mari de servicii sociale sunt:
care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaii de
dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea sau excluziunea social ;

v servicii cu caracter primar

care au drept scop meninerea, refacerea sau dezvoltarea
capacitilor individuale pentru depirea unei situaii de nevoie social.

v servicii specializate

Finanarea serviciilor sociale se realizeaz, în principal, din bugetele locale, bugetul de
stat, contribuiile beneficiarilor, sponsorizri i donaii.

7.3.2. Asistenasociallocal
Reprezentanii instituiilor din cadrul sistemului de asisten social aparinând
autoritilor administraiei publice locale i judeene abordeaz, printr-un efort concentrat
împreun cu reprezentanii instituiilor cu atribuii specifice i cu aportul societii civile, un
model care se cere pus în practic, un model pentru modificri structurale compatibile cu
standardale Uniunii Europene.
Principalii furnizori publici de servicii socialeacreditai sunt:
Þ Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Hunedoara, serviciu
specializat la nivel judeean;
Þ Direcia de Asisten Social, la nivelul Consiliului Local al Municipiului Deva.
Furnizorii publici de servicii sociale fac obiectul Registrului electronic unic al serviciilor
sociale, care este apanajul Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale - Politici familiale,
incluziune i asisten social
Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Hunedoaraasigur aplicarea
politicilor sociale la nivel judeean, în domeniul proteciei copilului, familiei, persoanelor singure,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum i oricror persoane aflate în
nevoie.Direcia de Asisten Social Deva,aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Deva,
are rolul de a identifica i soluiona probleme sociale ale comunitii din domeniul proteciei
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copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum
i ale altor persoane aflate în situaii de nevoie social.

A.Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Hunedoara. Prin intermediul
acestui serviciu specializat se ofer o gam larg de servicii de asisten social, acoperitoare
pentru spectrul larg al problemelor sociale din cadrul judeului Hunedoara. Pentru a oferi o
imagime integratoare asupra acestora, ne vom referi la ansamblul acestor servicii, dei unele au
sediile în alte localiti din cadrul judeului.
Aceasta deoarece ele reprezint servicii la dispoziia întregii populaii a judeului, inclusiv
a locuitorilor municipiului Deva, deci constituie structuri viabile care pot fi accesate în condiiile
încadrrii în prevederile reglementrilor aferente serviciului social respectiv.
Aceste servicii sunt:
v

Centre de ingrijire i asisten pentru persoane cu handicap

v

Servicii sociale specializate acordate în cadrul Centrelor de ingrijire i asisten social
nr.1, nr.2 i nr.3 Paclisa

v

Serviciul de management de caz, plasamente, asistenti maternali profesionisti

v

Centrul de plasament pentru copilul cu handicap Hunedoara, Strandului

v

Retea servicii de tip familial - Apartament Familial Deva

v

Centrul de primire în regim de urgenta  Deva

v

Apartamentul Familial Calan

v

Centrul de plasament pentru copilul cu handicap din Vulcan

v

Retea servicii de tip familial Valea-Jiului - Apartamente Familiale din Vulcan,
Apartament Familial din Petrila

v

Casa familiala din Hunedoara; Centru de plasament din Lupeni

v

Centrul de orientare, supraveghere i sprijinire a reintegrarii sociale a copilului - Cuore
Petrosani

v

Echipe mobile de intervenie rapida în cazuri de abuz, neglijare i exploatare

v

Centrul de plasament din Hateg

v

Centrul de prevenire i intervenie împotriva abuzului i neglijarii oratie

v

Centrul de integrare prin terapie ocupationala din Simeria Veche

v

Locuinte protejate oratie Pricaz

v

Serviciul de recuperare pentru copii i aduli Deva, Bariiu

v

Centrul de plasament din cadrul Complexului de servicii oratie

v

Cmin pentru persoane varstnice Pui

v

Casa familiale pentru copii cu dizabilitati i Centrul specializat pentru copii cu dizabilitati
din Hunedoara, Centrul maternal din Hunedoara
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v

Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilitati din Hunedoara

v

Compartimentul adoptii, postadoptii, coordonare CL i ONG

v

Aplicarea politicilor i strategiilor de asisten social în domeniul proteciei copilului,
familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum
i oricaror persoane aflate în nevoie Deva

v

Centrul de ingrijire i asisten Bretea Strei

v

Centrul de plasament din Brad

v

Serviciul Evaluare complexa a Copilului

v

Serviciul de evaluare complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap Deva

v

Retea servicii de tip familial Deva - Apartament familial din Hunedoara

Fiecare din aceste structuri din organigrama Direciei Generale de Asisten Social i
Protecia Copilului Hunedoara acord servicii specifice, conform meniunilor din Tabelul 7.6.

Tabel 7.6. Furnizori publici de servicii sociale - Direcia General de Asisten Social i Protecia
Copilului Hunedoara
Beneficiari /
Tipuri de servicii oferite /
Personal

Tipuri de situaii

Tipuri de locaii

Centre de ingrijire !i asisten pentru persoane cu handicap
Aduli

Handicap

Centre rezidentiale, publice sau
private

Tipuri de servicii oferite: Identificare !i evaluare; Servicii de recuperare !i reabilitare;
Gazduire pe perioada nedeterminata; Servicii de ingrijire social- medicala de natura medicala; Servicii
de ingrijire social-medicala de natura social; Promovare relaii sociale (Socializare)- Timp liber;
Promovare relaii sociale (Socializare)- activiti socio culturale; Servicii de baza pentru activitile
zilnice; Fizioterapie; Masaj; Ergoterapie sau terapie ocupationala; Alte servicii de recuperare i
reabilitare; Consiliere Psihologica;
Personal: asistent medical; asistent social; infirmiera; medic medicina generala/medic
specialist; personal administrativ; psiholog; instructor ergoterapie;
Servicii sociale specializate acordate în cadrul Centrelor de ingrijire i asisten social nr.1, nr.2 i
nr.3 Paclisa
Aduli

Handicap

Centre rezidentiale, publice sau
private

Tipuri de servicii oferite: Identificare i evaluare; Servicii de recuperare i reabilitare; Servicii de
ingrijire social- medicala de natura medicala; Kinetoterapie;
Ergoterapie sau terapie ocupationala; Alte servicii de recuperare i reabilitare;
Personal: infirmiera; asistent medical; asistent social; pedagog social/pedagog de recuperare; medic
medicina generala/medic specialist;
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Beneficiari /
Tipuri de servicii oferite /
Personal

Tipuri de situaii

Tipuri de locaii

Serviciul de management de caz, plasamente, asistenti maternali profesionisti
Copii 17-18 ani; Copii 7-16
ani; Copii 0-6 ani; Tineri
18-26;

Abuz (violenta) i neglijare;
Neglijare; Risc de separare de
parinti; Situaie de dificultate în
Familie; Abandon;

Servicii publice specializate;

Tipuri de servicii oferite: Identificare i evaluare; Reintegrare Familie;
Personal: Asistent social; jurist; psiholog;
Centrul de plasament pentru copilul cu handicap Hunedoara, Strandului
Copii 0-6 ani; 7-16 ani; 17-18 Handicap; srcie; Neglijare;
ani; Tineri 18-26;

Centre rezidentiale, publice sau
private;

Tipuri de servicii oferite: Identificare i evaluare; Gazduire pe perioada nedeterminata; Consiliere
Psihologica; Kinetoterapie; Personal;
Personal: psiholog; asistent medical; kinetoterapeut;
Retea servicii de tip familial - Apartament Familial Deva
Copii 0-6 ani; Copii 7-16
ani;

Situatie de dificultate în Familie;

Centre rezidentiale, publice sau
private;

Tipuri de servicii oferite: Gazduire pe perioada nedeterminata; Servicii de asigurare a hranei i
suplimentelor nutritive ( prepararea, servirea i distribuirea hranei; Consiliere
Psihologica; Promovare relaii sociale (Socializare)- Timp liber; Reintegrare Familie; Reintegrare
Comunitate; Personal;
Personal: educator/educator specializat; asistent social; psiholog;
Centrul de primire în regim de urgenta  Deva
Copii 0-6 ani; Copii 7-16
ani;

Abuz (violenta) i
neglijare; Neglijare; Situaie de
dificultate în Familie;

Centre rezidentiale, publice sau
private;

Tipuri de servicii oferite: Consiliere Psihologica; Reintegrare Familie; Servicii de asigurare a hranei i
suplimentelor nutritive ( prepararea, servirea i distribuirea hranei; Reintegrare
Comunitate; Gazduire pe perioada determinata; Promovare relaii sociale (Socializare)- Timp
liber; Personal;
Personal: psiholog; asistent social; asistent medical;
Apartamentul Familial Calan
Copii 0-6 ani; Copii 7-16
ani;

Separare de parinti;

Centre rezidentiale, publice sau
private;

Tipuri de servicii oferite: Gazduire pe perioada nedeterminata; Servicii de asigurare a hranei i
suplimentelor nutritive ( prepararea, servirea i distribuirea hranei; Consiliere Social; Consiliere
Psihologica; Promovare relaii sociale (Socializare)- Timp liber; Promovare relaii sociale (Socializare)activiti socio culturale; Reintegrare Familie; Reintegrare Comunitate;
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Beneficiari /
Tipuri de servicii oferite /
Personal

Tipuri de situaii

Tipuri de locaii

Personal: psiholog; educator; asistent social;
Centrul de plasament pentru copilul cu handicap din Vulcan
Copii 0-6; 7-16 ; 17-18 ani;

Handicap; Separare de parinti;

Centre de zi, publice sau private;

Tipuri de servicii oferite: Gazduire pe perioada nedeterminata; Servicii de asigurare a hranei i
suplimentelor nutritive ( prepararea, servirea i distribuirea hranei; Promovare relaii sociale
(Socializare)- activiti socio culturale; Alte servicii de recuperare i reabilitare; educaie
social; Promovare relaii sociale (Socializare)- Timp liber;
Personal: psiholog; asistent social; educator; asistent medical;
Retea servicii de tip familial Valea-Jiului - Apartamente Familiale din Vulcan, Apartament Familial
din Petrila
Copii 0-6 ani; Copii 7-16
ani;

Situatie de dificultate în
Familie; Separare de parinti;

Centre rezidentiale, publice sau
private;

Tipuri de servicii oferite: Gazduire pe perioada nedeterminata; Servicii de asigurare a hranei i
suplimentelor nutritive ( prepararea, servirea i distribuirea hranei; Consiliere
Psihologica; Reintegrare Familie; educaie social; Suport i acompaniament; Promovare relaii
sociale (Socializare)- Timp liber; Promovare relaii sociale (Socializare)- activiti socio culturale;
Personal: psiholog; asistent social; educator;
Casa familiala din Hunedoara; Centru de plasament din Lupeni
Copii 0-6 ani;

Situatie de dificultate în Familie;

Centre rezidentiale, publice sau
private;

Tipuri de servicii oferite: Gazduire pe perioada nedeterminata; Servicii de asigurare a hranei i
suplimentelor nutritive ( prepararea, servirea i distribuirea hranei; Reintegrare Familie; Reintegrare
Comunitate; Consiliere Psihologica; educaie social; Promovare relaii sociale (Socializare)- Timp
liber; Promovare relaii sociale (Socializare)- activiti socio culturale;
Personal: psiholog; asistent social;
Centrul de orientare, supraveghere i sprijinire a reintegrarii sociale a copilului - Cuore Petrosani
Copii 7-16 ani;

Delincventa;

Centre rezidentiale, publice sau
private;

Tipuri de servicii oferite: Gazduire pe perioada nedeterminata; Servicii de asigurare a hranei i
suplimentelor nutritive ( prepararea, servirea i distribuirea hranei; Identificare i
evaluare; Consiliere Psihologica; Reintegrare Familie; Reintegrare Comunitate; Promovare relaii
sociale (Socializare)- Timp liber; Promovare relaii sociale (Socializare)- activiti socio culturale;
Personal: psiholog; asistent social;
Echipa mobil de intervenie rapida în cazuri de abuz, neglijare i exploatare
Copii 0-6 ani; Copii 7-16
ani;

Abuz (violenta) i
neglijare; Neglijare;

Alte locaii; La domiciliu;

Tipuri de servicii oferite: Consiliere Social; Consiliere Psihologica; Identificare i evaluare; Informare
în domeniu;
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Beneficiari /
Tipuri de servicii oferite /
Personal

Tipuri de situaii

Tipuri de locaii

Personal: asistent social; psiholog;
Centrul de plasament din Hateg
Copii 0-6 ani;

Situatie de dificultate în Familie;

Centre rezidentiale, publice sau
private;

Tipuri de servicii oferite: Identificare i evaluare; Consiliere Psihologica; Reintegrare
Familie; Reintegrare Comunitate; Promovare relaii sociale (Socializare)- Timp liber; Promovare
relaii sociale (Socializare)- activiti socio culturale; Servicii de asigurare a hranei i suplimentelor
nutritive ( prepararea, servirea i distribuirea hranei; Gazduire pe perioada nedeterminata;
Personal: asistent social; psiholog; educator/educator specializat; asistent medical;
Centrul de prevenire i intervenie împotriva abuzului i neglijarii oratie
Copii 0-6 ani; Copii 7-16 ani; Situatie de dificultate în Familie;

Centre de zi, publice sau private;

Tipuri de servicii oferite: Identificare i evaluare; Reintegrare Familie; Promovare relaii sociale
(Socializare)- Timp liber; Promovare relaii sociale (Socializare)- activiti socio culturale; Servicii de
asigurare a hranei i suplimentelor nutritive ( prepararea, servirea i distribuirea hranei; Consiliere
Social;
Personal: asistent social; psihopedagog; asistent medical;
Centrul de integrare prin terapie ocupationala din Simeria Veche
Aduli;

Handicap;

Centre de zi, publice sau private;
Centre rezidentiale, publice sau
private;

Tipuri de servicii oferite: Informare în domeniu; Consiliere Psihologica; Ergoterapie sau terapie
ocupationala; Suport i acompaniament; Servicii de asigurare a hranei i suplimentelor nutritive (
prepararea, servirea i distribuirea hranei; Gazduire pe perioada nedeterminata; Promovare relaii
sociale (Socializare)- activiti socio culturale; Promovare relaii sociale (Socializare)- Timp liber;
Personal: asistent medical; educator/educator specializat; asistent social; medic medicina
generala/medic specialist; instructor de educaie;
Locuinte protejate oratie Pricaz
Aduli;

Handicap;

Centre rezidentiale, publice sau
private;

Tipuri de servicii oferite: Informare în domeniu; Identificare i evaluare; Consiliere
Psihologica; Servicii de asigurare a hranei i suplimentelor nutritive ( prepararea, servirea i
distribuirea hranei; Gazduire pe perioada nedeterminata; Servicii de ingrijire social- medicala de
natura medicala;
Personal: psiholog; asistent medical; personal administrativ;
Serviciul de recuperare pentru copii i aduli Deva, Bariiu
Aduli; Copii 0-6 ani; Copii
7-16 ani; Copii 17-18 ani;

Handicap;

Centre sociale;

Tipuri de servicii oferite: Kinetoterapie; Masaj; Fizioterapie; Consiliere Psihologica;
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Beneficiari /
Tipuri de servicii oferite /
Personal

Tipuri de situaii

Tipuri de locaii

Personal: fizioterapeut; medic medicina generala/medic specialist; psihopedagog;
Centrul de plasament din cadrul Complexului de servicii oratie
Copii 7-16 ani; Copii 17-18
ani;

Situatie de dificultate în
Familie; Alte situatii de
dificultate;

Centre rezidentiale, publice sau
private;

Tipuri de locaii: Tipuri de servicii oferite: Gazduire pe perioada determinata; Consiliere
Psihologica; Promovare relaii sociale (Socializare)- activiti socio culturale;
Personal: asistent social; psiholog; personal administrativ;
Cmin pentru persoane varstnice Pui
Persoane varstnice;

Varsta;

Centre rezidentiale, publice sau
private;

Tipuri de servicii oferite: Gazduire pe perioada nedeterminata; Servicii de asigurare a hranei i
suplimentelor nutritive ( prepararea, servirea i distribuirea hranei; Promovare relaii sociale
(Socializare)- Timp liber;
Personal: asistent medical; lucrator social; infirmiera;
Casa familiale pentru copii cu dizabilitati i Centrul specializat pentru copii cu dizabilitati din
Hunedoara, Centrul maternal din Hunedoara
Copii 0-6 ani; 7-16 ani;

Handicap;

Centre rezidentiale, publice sau
private;

Tipuri de servicii oferite: Gazduire pe perioada nedeterminata; Servicii de asigurare a hranei i
suplimentelor nutritive ( prepararea, servirea i distribuirea hranei; Servicii de recuperare i
reabilitare;
Personal: asistent social; psiholog; asistent medical; educator/educator specializat;
Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilitati din Hunedoara
Copii 0-6 ani; Copii 7-16
ani;

Handicap;

Centre rezidentiale, publice sau
private;

Tipuri de servicii oferite: Servicii de recuperare i reabilitare;
Personal: asistent medical; psiholog; kinetoterape
Compartimentul adoptii, postadoptii, coordonare CL i ONG
Copii 0-6 ani;

Alte situatii de dificultate;

Servicii publice specializate;

Tipuri de servicii oferite: Informare în domeniu; Identificare i evaluare;
Personal: personal administrativ;
Aplicarea politicilor !i strategiilor de asisten social în domeniul proteciei copilului, familiei,
persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum !i oricaror persoane
aflate în nevoie Deva
Centrul de ingrijire i asisten Bretea Strei
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Beneficiari /
Tipuri de servicii oferite /
Personal
Aduli;

Tipuri de situaii

Handicap;

Tipuri de locaii
Centre rezidentiale, publice sau
private;

Tipuri de servicii oferite: Gazduire pe perioada nedeterminata; Servicii de asigurare a hranei i
suplimentelor nutritive ( prepararea, servirea i distribuirea hranei; Servicii de recuperare i
reabilitare; Servicii de ingrijire paleativa;
Personal: medic medicina generala/medic specialist; asistent social; psiholog; instructor
ergoterapie;
Centrul de plasament din Brad
Copii 0-6 ani; Copii 7-16
ani;

Situatie de dificultate în Familie;

Centre rezidentiale, publice sau
private;

Tipuri de servicii oferite: Gazduire pe perioada nedeterminata; Servicii de asigurare a hranei i
suplimentelor nutritive ( prepararea, servirea i distribuirea hranei; Promovare relaii sociale
(Socializare)- Timp liber; Promovare relaii sociale (Socializare)- activiti socio culturale;
Personal: psiholog; asistent social; educator;

Serviciul Evaluare complexa a Copilului
Copii 0-6 ani; Copii 7-16
ani; Copii 17-18 ani;

Boala cronica;

Servicii publice specializate;

Tipuri de servicii oferite: Identificare i evaluare; Orientare Psihologica; Consiliere
Psihologica; Consiliere Social;
Personal: psiholog; asistent social; medic medicina generala/medic specialist;
Serviciul de evaluare complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap Deva
Aduli;

Handicap;

Tipuri de servicii oferite: Identificare i evaluare; Informare în domeniu; Orientare Social; Orientare
Psihologica;
Personal: psiholog; asistent social; medic medicina generala/medic specialist;
Retea servicii de tip familial Deva - Apartament familial din Hunedoara
Copii 7-16 ani; Copii 0-6
ani;

Situatie de dificultate în Familie;

Centre rezidentiale, publice sau
private;

Tipuri de servicii oferite: Gazduire pe perioada nedeterminata; Consiliere Psihologica; Servicii de
asigurare a hranei i suplimentelor nutritive ( prepararea, servirea i distribuirea hranei; Promovare
relaii sociale (Socializare)- Timp liber; Promovare relaii sociale (Socializare)- activiti socio
culturale; educaie social;
Personal: asistent social; educator;
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Tabelul 7.7 prezint furnizorii publici de servicii sociale din cadrul Serviciului Public Local
de Asisten Social Deva.

Tabel 7.7. Furnizori publici de servicii sociale - Serviciul Public Local de Asisten Social -Deva
Beneficiari /
Tipuri de servicii oferite /

Tipuri de situaii

Tipuri de locaii

Personal
Asociatia "Filantropia Ortodoxa" Deva
Persoane varstnice;

La domiciliu;

Tipuri de servicii oferite: Serviciul de ingrijire i asisten la domiciliu
Servicii de ingrijire social-medicala de natura social;
Servicii de suport pentru activitile instrumentale ale vietii de zi cu zi;
Asociatia Antiparkinson
Grupuri;

Boala cronica

Birouri particulare

Tipuri de servicii oferite: servicii sociale cu caracter primar
Informare în domeniu; Identificare !i evaluare;
Personal: personal voluntar;
Asociatia Handicapatilor Neuromotori Hunedoara
Aduli; Copii 0-6 ani; Copii 7-16
ani; Copii 17-18 ani;

Handicap;

Alte centre sociale

Tipuri de servicii oferite: consiliere, informare, socializare i petrecere a timpului liber
Tipuri de servicii oferite: Consiliere Social; Informare în domeniu; Promovare relaii sociale
(Socializare)- Timp liber;
Personal: jurist; personal voluntar;
Asociaia Psihoterapeutica Copii Speciali
Copii 7-16 ani;

Handicap

coli

Tipuri de servicii oferite: Centrul de zi
Tipuri de servicii oferite: Reintegrare Familie; Reintegrare Comunitate; Promovare relaii sociale
(Socializare)- Timp liber; Promovare relaii sociale (Socializare)- activiti socio culturale; Servicii de
recuperare i reabilitare;
Personal: pedagog de recuperare
Casa de ajutor reciproc a pensionarilor Deva
Persoane varstnice

vârst
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Beneficiari /
Tipuri de servicii oferite /

Tipuri de situaii

Tipuri de locaii

Personal
Tipuri de servicii oferit:Centrul de Servicii de Ingrijire i Asisten la Domiciliul Persoanelor Varstnice
Tipuri de servicii oferite: Informare în domeniu; Servicii de ingrijire social- medicala de natura
medicala; Servicii de ingrijire social-medicala de natura social; Suport i
acompaniament; Consiliere Juridica; Consiliere Psihologica;
Personal: asistent social; medic medicina generala/medic specialist
Cresa Deva din subordinea Consiliului Local al municipiului Deva
Copii 0-6 ani

Varsta

Centre de zi, publice sau private

Tipuri de servicii oferite: Cresa Deva
Tipuri de servicii oferite: Promovare relaii sociale (Socializare)- Timp liber; Servicii de asigurare a
hranei i suplimentelor nutritive ( prepararea, servirea i distribuirea hranei; Promovare relaii
sociale (Socializare)- activiti socio culturale; Identificare i evaluare; Logopedie;
Personal: ingrijitor copii; logoped; personal administrativ; medic medicina generala/medic
specialist;
Directia de Asisten social  Deva
Persoane varstnice;

Neglijare; vârst

La domiciliu

Tipuri de servicii oferite: Compartimentul de asisten social la domiciliu pentru persoane varstnice
Tipuri de servicii oferite: Personal; Servicii de ingrijire social-medicala de natura social; Servicii de
suport pentru activitile instrumentale ale vietii de zi cu zi;
Personal: lucrator social
Servicii sociale cu caracter primar acordate în cadrul compartimentelor
Familie

Srcie

Servicii publice specializate

Tipuri de servicii oferite: Informare în domeniu; Identificare i evaluare; Personal;
Personal: lucrator social; personal administrativ
Centrul de primire în regim de urgenta - centru de urgenta pentru femeia i copilul abuzat
Aduli; Copii 0-6 ani;

Violenta în familie

Centre rezidentiale, publice sau
private

Tipuri de servicii oferite: Servicii de asigurare a hranei i suplimentelor nutritive ( prepararea,
servirea i distribuirea hranei; Identificare i evaluare; Gazduire pe perioada
determinata; Consiliere Juridica;
Personal: sociolog; personal administrativ;
Întocmirea documentatiei pentru beneficiarii Cantinei de ajutor social
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Beneficiari /
Tipuri de servicii oferite /

Tipuri de situaii

Tipuri de locaii

Personal
Episcopia Ortodoxa a Devei i Hunedoarei - Sectorul Social  Filantropic
Izolare social

La domiciliu

Tipuri de servicii oferite: Centrul care acorda servicii de ingrijire i asisten la domiciliu
Tipuri de servicii oferite: Servicii de ingrijire social-medicala de natura social; Reintegrare
Comunitate; Servicii de suport pentru activitile instrumentale ale vietii de zi cu zi;
Personal: personal voluntar;
Centrul de informare i consiliere
Grupuri;

Alte situatii de dificultate

Alte locaii

Tipuri de servicii oferite: Informare în domeniu; Consiliere Juridica; Orientare Profesionala;
Personal: asistent social
Fundatia Crucea Alb-Galbena din România - Filiala Deva
Familie

Alte situatii de dificultate

La domiciliu

Tipuri de servicii oferite: Servicii de ingrijire la domiciliu -O via demna pentru toti
Tipuri de servicii oferite: Servicii de suport pentru activitile instrumentale ale vietii de zi cu
zi; Servicii de baza pentru activitile zilnice; Consiliere Juridica
Personal: kinetoterapeut; asistent medical; asistent social
Fundatia Mara
Copii 0-6 ani;

Handicap;

Altele

Tipuri de servicii oferite: reea de asistenti maternali pentru copilul cu dizabilitati
Tipuri de servicii oferite: Consiliere Psihologica; Consiliere Social; Reintegrare Familie; Reintegrare
Comunitate; Suport i acompaniament; Gazduire pe perioada nedeterminata;
Personal: asistent maternal; asistent social; psihopedagog;
Centru de consiliere i sprijin pentru parinti i copii
Familie;

Handicap;

Alte centre sociale;

Tipuri de servicii oferite: Informare în domeniu; Consiliere Psihologica; Mediere social Familie;
Reintegrare Comunitate; Identificare i evaluare;
Personal: psiholog; asistent social;
Fundatia Misionar Crestina Iosua
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Beneficiari /
Tipuri de servicii oferite /

Tipuri de situaii

Tipuri de locaii

Personal
Copii 0-6 ani; Copii 7-16
ani; Copii 17-18 ani;

Situatie de dificultate în
Familie; Separare de
parinti; Risc de separare de
parinti;

Centre rezidentiale, publice sau
private;

Tipuri de servicii oferite: casa de tip familial
Tipuri de servicii oferite: Identificare !i evaluare; Consiliere Psihologica; Reintegrare
Familie; Reintegrare Comunitate; Gazduire pe perioada nedeterminata; educaie
social; Promovare relaii sociale (Socializare)- Timp liber;
Personal: psiholog; educator; pedagog social;
Complexul social  Casa familiala Casa Bucuriei
Copii 0-6 ani; Copii 7-16 ani;

Situatie de dificultate în Familie;

Centre rezidentiale, publice
sau private;

Gazduire pe perioada nedeterminata; Servicii de asigurare a hranei i suplimentelor nutritive (
prepararea, servirea i distribuirea hranei; Promovare relaii sociale (Socializare)- Timp
liber; Promovare relaii sociale (Socializare)- activit"i socio culturale; Consiliere Psihologica;
Personal: psiholog; asistent social;
Fundatia Sfantu Francisc
Copii 0-6 ani; Copii 7-16 ani;

Situatie de dificultate în
Familie; Separare de parinti;

Centre rezidentiale, Centre de
zi, publice sau private;

Tipuri de servicii oferite: Servicii sociale specializate acordate în cadrul Caminului Sf Maria i Casei de
tip familial Sf "tefan, Caminului Sf Elisabeta i Centrului de zi Sf Bernadett
Identificare !i evaluare; Gazduire pe perioada nedeterminata; Servicii de asigurare a hranei !i
suplimentelor nutritive ( prepararea, servirea !i distribuirea hranei; Promovare rela"ii sociale
(Socializare)- Timp liber; Personal; Consiliere Social; Promovare rela"ii sociale (Socializare)activit"i socio culturale; educa"ie social; Reintegrare Familie;
Personal: pedagog social; asistent medical; personal voluntar; asistent social;
Penitenciar Barcea Mare Serviciu specializat la nivel jude"ean
Grupuri;

Delincventa;

Penitenciare;

Tipuri de servicii oferite: Serviciul de asisten psihosocial i Serviciul educaional
Consiliere Psihologica; Consiliere Social; educa"ie social; Orientare Social;
Personal: asistent social; psiholog;
Societatii naionale de Cruce Rosie din România
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Beneficiari /
Tipuri de servicii oferite /

Tipuri de situaii

Tipuri de locaii

Personal
Situatie de dificultate în
Familie;

Grupuri;

Birouri particulare;

Tipuri de servicii oferite:sprijin material i financiar umanitar acordat persoanelor i familiilor cu
venituri insuficiente i msuri de urgenta pentru persoane aflate în dificultate, victime ale dezastrelor
i calamitatilor natural
Informare în domeniu; Identificare !i evaluare; Sprijin de urgenta în vederea reducerii efectelor
situatiilor de criza; Personal;
Personal: personal voluntar;
Centru de ingrijire i asisten" la domiciliu
Familie;

Boala cronica;

La domiciliu;

Tipuri de servicii oferite: Servicii de ingrijire social- medicala de natura medicala;
Personal: asistent medical;

7.3.3. Indicatoriprivindasistenasociallocal
Potrivit bazei de date a Departamentului de Asisten Social i Politici Familiale,
urmtoarele grupuri au fost identificate ca principalele grupuri int pentru îmbuntirea
serviciilor sociale existente:
v

Persoanele cu handicap (copii i aduli);

v

Persoanele vârstnice;

v

Copii i familii în situaii de risc;

v

Copii i tineri aflai în situaii risc de separare de prini; abuz (violen) i neglijare;
neglijare; situaie de dificultate în familie, abandon, srcie, separare de prini;

v

Bolnavi cronici, alte persoane aflate în situaii de nevoie social.

La nivel local, situaia prestaiilor realizate de ctre Serviciul Public Local de Asisten
Social din cardul Consiliului Local Deva se prezint dup cum urmeaz:
Pentru persoanele cu handicap se asigur urmtoarele tipuri de servicii:
v

Efectuarea de anchete sociale necesare pentru a se prezenta la Comisia de expertiz
pentru adulii cu handicap, în vederea stabilirii sau revizuirii gradului de handicap;

v

Acordarea îndemnizaiei lunare pentru persoane cu handicap grav;

v

Efectuarea i întocmirea anchetelor sociale privind minorii infestai cu virusul HIV;

v

Preluarea, verificarea i întocmirea documentaiei necesare pentru obinerea
legitimaiilor de cltorie gratuit i a cardurilor de parcare pe raza municipiului
Deva, pentru persoanele cu handicap.
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Persoanele vârstnice beneficiaz de asisten social la domiciliu constând în:
v

Servicii de supraveghere temporar;

v

Sprijin în realizarea actvitiilor cotidiene;

v

Asisten social, emoional i juridic, în vederea facilitrii integrrii în colectivitate.

Copiilor i familiilor aflate în situaie de risc, bolnavilor cronici, precum i altor persoane
aflate în situaii de nevoie social, li se acord:
v

Ajutoare sociale;

v

Ajutoare de urgen;

v

Alocaii de susinere pentru familiile monoparentale;

v

Alocaii complementare;

v

Sprijin financiar la constituirea familiei;

v

Acordarea trusoului pentru copiii nou-nscui;

v

Acordarea alocaie de nou-nscut;

v

Cazare, hran, asisten medical, consiliere psihologic, juridic pentru
victimele violenei domestice i minori acestora în cadrul Centrului de Urgen pentru
Femeia i Copilul Abuzat.

Pentru copii i tinerii aflai în situaie de risc de separare de prini, abandon, abuz se
efectueaz:
v

Anchete sociale pentru stabilirea unor msuri de protecie;

v

Întocmesc planuri de servicii;

v

Anchete sociale pentru identificarea i monitorizarea copiilor care sunt lipsii de grija
prinilor pe perioada în care prini sunt plecai în strintate.

Numrul ridicat al cererilor depuse pentru acordarea unei locuine sociale de ctre
persoanele care nu au locuin proprietate personal i nici nu au posibilitatea achiziionrii
acesteia, întrucât nu au venituri sau acestea sunt reduse, indic necesitatea construirii de noi
locuine sociale, care s acopere astfel nevoile sociale existente.
Urmare a evalurilor fcute, s-a constatat o cretere a numrului persoanelor strzii, a
persoanelor care locuiesc în spaii improvizate la periferia oraului, fapt care constituie o
problema atât pentru integrarea social a acestora, cât i pentru sigurana cetenilor.
Având în vedere acest flagel social, este mai mult decât oportun înfiinarea unui Adpost
de urgen pe timp de noapte pentru oamenii strzii, unde s poat fi gzduii pe timp de noapte,
mai ales în perioada sezonului rece, când condiiile climaterice pot constitui un real pericol pentru
sntatea acestor persoane.
O alt problem social identificat la nivelul municipiului Deva, o reprezint situaia
persoanelor vârstnice, care au o stare de sntate precar, nu se mai pot gospodri singure, nu
au aparintori sau acetia sunt la rândul lor în imposibilitatea de a le oferi sprijinul optim.
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Existena la nivelul municipiului Deva a unui Centru de zi pentru persoanele vârstnice sau
a unui Cmin pentru persoanele vârstnice, ar constitui o rezolvare a problemelor pentru aceast
categorie social, prin asigurarea de msuri de intergrare social, msuri de prevenire a
marginalizrii sociale, constând în servicii de asisten medical, juridic, psihologic,
supraveghere /cazare.
Datele statistice privind evoluia sistemului de asisten social au fost furnizate de
Direcia de Asisten Social Deva i sunt prezentate în Anexa 4.
Aceste date se refer la modalitatea concret de punere în practic a principalelor
reglementri aferente sistemului de protecie social, astfel:
v

Aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

v

Aplicarea Legii nr. 448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap;

v

Aplicarea O.U.G. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuinei,
precum i a unor facilitati populaiei pentru plata energiei termice;

v

Alte servicii realizate de ctre Serviciul Public Local de Asisten Social.

Aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Pentru punerea în aplicare a Legii 416/2001, au fost acordate urmtoarele tipuri de
ajutoare: social, de urgen, social pentru înclzirea cu lemne i alocaie pentru nounscui
(datele statistice din Tabelul A  Anexa 4).
Astfel, în perioada analizat au fost acordate în total un numr de 12.551 ajutoare, în
valoare de 2.109.349 lei, conform graficului din Figura 7.26. Categoriile de beneficiari ale acestor
ajutoaare au fost reprezentate de familii sau persoane singure. Cei mai muli beneficiari au fost
în anul 2007 (2.313 persoane), iar cei mai puini beneficiari corespund anului 2011 (1.935
persoane).

Fig. 7.27. Evolutia numarului de persoane beneficiare de ajutor social
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Referitor la persoanele care au primit ajutoare de urgen, în perioada analizat s-au
cumulat un numr de 974 persoane, în valoare de 678.185 lei, repartizate conform graficului din
Figura 7.28. Cei mai muli beneficiari au fost în anul 2012 (276 persoane), iar cei mai puini în anul
2009 (84 persoane).

Fig. 7.28. Evolutia numarului de persoane beneficiare de ajutoare de urgenta

Ajutorul social pentru înclzirea cu lemne a fost acordat în total unui numr de 789
persoane, în valoare total de 218.338 lei. Evoluia beneficiarilor acestui ajutor este reprezentat
în graficul din Figura 7.29. Cei mai muli beneficiari, 143 persoane, s-au înregistrat în anul 2010,
iar cei mai puini, 124 persoane, au fost în anul 2008.

Fig. 7.29. Evolutia numarului de persoane beneficiare de ajutor social pentru incalzirea cu lemne

Alocaii pentru nou-nscui au fost acordate numai în intervalul 2007-2010, ceea ce
corespunde unui numr total de 2.062 persoane, în valoare de 449.226 lei. Evoluia în timp a
acestui indicator statistic este conform graficului din Figura 7.30, cu o valoare maxim în anul
2009 (588 persoane) i o minim în anul 2010 (430 persoane).
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Fig. 7.30. Evolutia numarului de persoane beneficiare de alocatie pentru nounascuti

Aplicarea Legii nr. 448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap. De aplicarea Legii 448/2006 au beneficiat dou categorii de persoane:
v

Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav;

v

Persoane cu handicap grav care au beneficiat de îndemnizatii lunare.

Pentru atribuirea celor 13.064 de indemnizaii lunare pentru persoanele cu handicap grav
în perioada de analiz, în valoare total de 11.868.554 lei, au fost executate un numr de 9.611
anchete sociale. Numrul acestor indemnizaii a avut o evoluie diferit în perioada 2007-2009,
fa de situaia înregistrat în perioada 2010-2012, datorat schimbrii cerinelor de încadrare în
condiiile de beneficiar al unei astfel de indemnizaii. Graficul din Figura 7.31 reflect evoluia
acestui indicator statistic (datele statistice din Tabelul B  Anexa 4).

Fig. 7.31. Evolutia numarului de persoane cu handicap grav beneficiare de indemnizatii lunare
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Corespunztor, în perioada de referin a analizei au beneficiat de indemnizaii lunare, în
calitate de asisteni personali pentru persoanele cu handicap grav, un niumr total de 13.001
persoane, în valoare total de 7.548.131 lei. Figura 7.32 reflect evoluia din perioada analizat.

Fig. 7.32. Evolutia numarului de asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav

Aplicarea O.U.G. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuinei, precum
i a unor facilitati populaiei pentru plata energiei termice - De remarcat faptul c, începând cu
noiembrie 2011, în acest caz s-a aplicat Ordonana de Urgen 70/2011.
Sub incidena OUG 5/2003, au fost acordate trei tipuri de ajutoare: pentru energie
termic, pentru gaze natural i pentru lumin (datele statistice din Tabelul C  Anexa 4). Procesul
de acordare a acestor ajutoare a presupus evaluarea cererilor depuse în vederea acordrii
fiecrei categorii de ajutor, cu stabilirea deciziei finale de aprobare sau respingere a acestora. De
remarcat faptul c procentul respingerilor, pe întreaga perioad analizat a fost:
v

0,8% în cazul ajutorului pentru energia termic, respectiv 1,9% dac se iau în
considerare i cererile încetate în perioada respectiv;

v

0,55% în cazul ajutorului pentru gaze naturale, respectiv 1,8% dac se iau în considerare
i cererile încetate în perioada respectiv;

v

1,23% în cazul ajutorului pentru lumin, respectiv 1,76% dac se iau în considerare i
cererile încetate în perioada respectiv.

Numrul relative sczut al cererilor respinse denot popularizarea / cunoaterea corect
a reglementrilor în vigoare, marea majoritate a cererilor înaintate aparinând unor persoane
care se încadrau în condiiile legii privind acordarea ajutoarelor respective.
Numrul total de persoane beneficiare de ajutor pentru energie termic a fost de 27.836,
al celor beneficiare de ajutor pentru gazele naturale a fost de 24.817, iar al beneficiarilor de ajutor
pentru lemne de 55.488 persoane.
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Graficele care exprim evoluia numrului de persoane beneficiare ale celor trei categorii
de ajutoare sunt prezentate în Figurile 7.33, 7.34 i 7.35. Datorit perioadei de acordare a acestor
ajuroare, respectiv din luna noembrie a unui an pân în luna martie a anului urmtor, plus
evidenierea distinct a alocrilor numai pentrulunile de vârf (noiembrie i decembrie), setul de
date este practice dublat. În cadrul graficelor din figurile de evoluie vom preleva numai datele
care se refer la întreaga perioad de acordare a ajutorului (prima perioad menionat), iar
notarea pe axe se va face cu specificarea anului de început al perioadei de iarn.

Fig. 7.33. Evolutia numarului de persoane beneficiare de ajutoare pentru energie termica

Diminuarea continu a numrului de persoane beneficiare de ajutor pentru energie
termic este evident. Astfel, numrul beneficiarilor din ultima iarn a perioadei de analiz (1.112
persoane) reprezint numai 22% din numrul persoanelor care au beneficiat de acest ajutor în
perioada noe 2006  martie 2007 (5.230 persoane).
Evoluia ajutoarelor acordate pentru gazele natural este prezentat în Figura 7.33.

Fig. 7.34. Evolutia numarului de persoane beneficiare de ajutoare pentru gaze naturale
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!i în acest caz este evident reducerea numrului beneficiarilor de acest ajutor social, astfel
c în ultimul an al perioadei de analiz (noiembrie 2011  martie 2012) au beneficiat un numar
de 1.112 persoane, care reprezint numai 26% din numrul persoanelor din prima perioad
analizat, respectiv 4.217 persoane (noiembrie 2006  martie 2007).

Fig. 7.35. Evolutia numarului de persoane care au beneficiat de ajutoare pentru lemne

Dei o evoluie puin mai sinuoas, rezultatul final este o descretere semnificativ a
numrului de personae care au beneficiat de acest ajutor. Astfel, în ultimul an al perioadei de
analiz (noiembrie 2011  martie 2012) au beneficiat un numar de 73 persoane, care reprezint
30% din numrul persoanelor din prima perioad analizat, respective 240 persoane (noiembrie
2006  martie 2007).
Celelalte categorii de ajutoare (datele statistice din Tabelul D  Anexa 4) au vizat:
v

Alocaia de susinere pentru familiile monoparentale, conform O.U.G. nr.105/2003;

v

Alocaia complementar, conform O.U.G. nr.105/ 2003;

v

Îndemnizaia pentru susinerea familiei în vederea creterii copilului, cf.
O.U.G.nr.148/2005;

v

Alocatia de stat, conform Legii nr.61/1993 republicata;

v

Drepturi prevazute de Legea nr. 482/ 2006 privind acordarea de trusouri pentru nounascuti, cu modif i completarile ulterioare i Ordonanta Guv nr.3/2007;

v

Drepturile prevazute de Legea nr.396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la
constituirea familiei;

v

Acordarea gratuita de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni,
conform Legii nr. 321/2001.

La acestea se adaug serviciile sociale oferite pentru:
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v

Servicii sociale acordate beneficiarilor luati în evidena Centrului de urgenta pentru
femeia i copilul abuzat;

v

Servicii sociale acordate la domiciliu persoanelor vârstnice.

7.4.

Zonemarginalizate

Marginalizarea urban se manifest prin concentrarea spa"ial a popula"iei deprivate în
comunit"i situate în anumite zone din interiorul a#ezrilor urbane. Conform studiului
Elaborarea strategiilor de integrare a comunit"ilor urbane marginalizate  Atlasul zonelor
urbane marginalizate din România , exist trei criterii principale pentru definirea #i analiza
diferitelor tipuri de zone marginalizate, #i anume: capitalul uman, ocuparea for"ei de munc #i
calitatea locuirii.
Astfel, o zon dezavantajat pe capital uman include persoane cu un nivel sczut de
educa"ie formal, care pot avea un loc de munc sau nu, dar ale cror condi"ii de locuit sunt
considerate standard pentru zonele urbane din România.
Zonele dezavantaje pe ocuparea for"ei de munc sunt zonele în care locuitorii nu prezint
un deficit educa"ional, îns nu reu#esc s gseasc un loc de munc în sectorul formal, indiferent
de condi"iile lor de locuit.
Zonele dezavantajate pe locuire se refer la cartiere în care o parte important din
locuitori trie#te în locuin"e neadecvate #i poate prezenta sau nu un nivel sczut de educa"ie, îns
majoritatea popula"iei are un loc de munc pe pia"a formal a muncii.
Zonele urbane marginalizate sunt acele zone urbane ce acumuleaz dezavantaje din
perspectiva tuturor criteriilor de mai sus, respectiv al capitalului uman, ocuprii for"ei de munc
#i a locuirii. În cele mai multe cazuri, este vorba de zone intraurbane srace, izolate din punct de
vedere social, adevrate pungi de excluziune social, care concentreaz persoane cu nivel sczut
de educa"ie, stare precar de sntate, numr crescut de copii, cu nivel sczut de ocupare în
sectorul formal #i condi"ii precare de locuire .
Conform Atlasului zonelor urbane marginalizate din România, în Municipiul Deva exist
1,81% popula"ie în zone dezavantajate pe loucire, 1,32% popula"ie în zone dezavantajate pe
ocupare #i 4,14% popula"ie în zone dezavantajate pe capital uman, respectiv 1,85% în zone
marginalizate #i 2,05% popula"ie în zone cu institu"ii sau sub 50 de locuitori, rezultând un total
de 11,17% popula"ie în zone dezavantajate.
Conform aceluia#i document, în Municipiul Deva au fost identificate urmtoarele tipuri
de zone marginalizate:
v

zone de tip ghetou cu blocuri:
o Str. Mrului, Casa Soarelui
o Cartier Gojdu (cmin de nefamili#ti)
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o Cartier Gojdu
o Zona Depozitelor
o 1Mai, Cmin Rempe#
o Zona Liceelor
o Cartierul Dacia
o Cartier Micro 15
v

zone de tip mahala cu case:
o Zona Grigorescu (Gar)
o Zona Sântuhalm

v

zone de tip mahala cu adposturi improvizate:
o Zona Malul Mure#ului
o Zona Micro 15

v

zone de tip locuin"e sociale modernizate:
o Zona Zvoi

Cele mai reprezentative dintre zonele enumerate sunt eviden"iate în hr"ile de mai jos:

Fig. 7.36. Zona marginalizat Str. Mrului, Casa Soarelui, Municipiul Deva
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Fig. 7.37. Zona marginalizat Cartier Gojdu, Municipiul Deva

Fig. 7.38. Zonele marginalizate 1 Mai, Cmin Rempe! !i Zona Liceelor, Municipiul Deva
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Fig. 7.39. Zona marginalizat Cartier Dacia, Municipiul Deva

Fig. 7.40. Zona marginalizat Micro 15 (Cmin Drumuri !i Poduri),Aleea Streiului, Municipiul Deva
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Fig. 7.41. Zona marginalizat Grigorescu (Gar), Municipiul Deva

Fig. 7.42. Zona marginalizat Primverii (Vile Noi), Municipiul Deva

444

STRATEGIA INTEGRAT PENTRU DEZVOLTARE URBAN A MUNICIPIULUI DEVA

Fig. 7.43. Zona marginalizat Zvoi, Municipiul Deva

În ceea ce privete situaia ajutoarelor sociale pentru o parte dintre zonele marginalizate
menionate, aceasta este prezentat în tabelul de mai jos:

Tabel 7.8. Situa"ia ajutoarelor sociale pentru zonele marginalizate din municipiul Deva
Venit Minim
Garantat
(ajutor social)

Alocatie
Sustinere a
Familiei

Ajutor de
Incalzire

Indemnizatii
handicap

REMPES/1 MAI/T. MAIORESCU

23

61

75

20

DACIA/ ROMANILOR

10

12

97

54

GOJDU/ MOTILOR

16

19

18

56

MARULUI/ CASA SOARELUI

0

0

0

0

GRIGORESCU

120

54

133

13

MICRO 15/ CAMIN DRUMURI SI
PODURI/UZO BALCAN

74

0

74

3

ZONA
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PRIMAVERII

40

29

42

4

ZAVOI

35

129

104

37

MALUL MURESULUI

32

0

32

0

350

304

575

187

TOTAL

!inând cont de numrul mare al zonelor marginalizate, precum i de procentul de peste
10% din populaie care locuiete în aceste zone dezavantajate, sunt necesare investiii pentru
regenerarea fizic, economic i social a acestor zone, precum i la crearea de centre
multifuncionale, care s conduc la integrarea i creterea nivelului de via al locuitorilor, prin
aceasta contribuindu-se, totodat, la creterea nivelului de incluziune social i de acces la
infrastructura de utiliti, precum i la îmbuntirea aspectului urbanistic general al oraului.

7.5.

Siguranapopulaiei

7.5.1. SistemuljudiciarînRegiuneaVest
Din punct de vedere al structurii instituionale, judeul Hunedoara este deservit de Curtea
de apel Alba Iulia. Structura ierarhic! a instanelor judec!tore"ti este format! din Tribunalul
Hunedoara "i 6 judec!torii aferente urm!toarelor localit!i: Brad, Deva, Haeg, Hunedoara,
Or!"tie "i Petro"ani.
În anul 2011, în Regiunea Vest au avut loc 9,8% din infraciunile cercetate de poliie, iar
pentru 9,6% din persoanele cercetate au fost pronunate sentine definitive. Analiza comparativ!
a evoluiei ratei infracionalitate-criminalitate sau a infraciunilor reclamate la num!rul de
condamn!ri raportat la 100 mii de locuitori, indic! un trend similar în Regiunea Vest ca "i în
România, cu o descre"tere a fenomenului în perioada 2006-2009 "i o tendin! accentuat! de
cre"tere dup! acest moment.
Din punct de vedere al siguranei cet!enilor, rata infracionalit!ii (num!rul propriu-zis
al infraciunilor înregistrate "i cercetate de poliie la 100.000 de locuitori) la nivel regional este
peste nivelul naional, cea mai sc!zut! fiind în judeul Timi", iar cea mai ridicat! fiind în judeul
Hunedoara.De asemenea, rata criminalit!ii (num!r persoane condamnate definitiv la 100.000
de locuitori) la nivel regional este peste cea de la nivel naional, cea mai ridicat! valoare fiind în
judeul Hunedoara.
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7.5.2. StareadeinfracionalitateînmunicipiulDeva
Datele "i comentariile referitoare la acest subiect, deosebit de important pentru viaa
comunit!ii, au fost funizate de Inspectoratul de Poliie al Judeului Hunedoara - Poliia
municipiului Deva. Aceste date au fost completate numai prin elemente strict tehnice, care
constau în reliefarea evoluiei unor indicatori statistici specifici acestui domeniu de referin!.

7.5.2.1.

Consideratiigenerale

În orice societate, capitalist! sau nu, "i în orice perioada istoric!, crizele economice "i
fînanciare au facut s! creasc! rata infracionalit!ii. România nu face excepie, cu atât mai mult
cu cât aici se adaug! "i o criz! social!, generat! de lipsa de repere valorice recunoscute, acceptate
"ide sc!derea controlului social.
În acest context general, infracionalitatea contra patrimoniului este cea mai influenat!
de efectele s!r!ciei, a veniturilor sigure, iar cre"terea num!rului de furturi era oarecum
previzibila. Totu"i, dintre genurile analizate, furturile din autoturisme "i din locuine ar putea fi
prevenite prin influenarea pozitiv! a comportamentului p!rii v!t!mate "i prin eliminarea
contextului favorabil producerii infraciunii.
Disfuncionalitaile identificate care duc la cre"terea num!rului de infraciuni de furt sunt
"i urm!toarele:
v

neglijena p!rilor v!t!mate, care l!s! ma"inile neasigurate sau las! bunuri de valoare
la vedere, în interiorul ma"inii, ce tenteaz! infractorii. Acest lucru se întâmpl! "i din cauza
faptului c! multe ma"ini au asigur!ri CASGO, iar interesul proprietarului scade;

v

neglijena posesorilor de autovehicule care nu î"i monteaza pe acestea sisteme de
alarmare contra efraciei;

v

u"oara vizibilitate a antenelor autoturismelor care au montate staii de emisie - recepie
fac din acestea inte ale infractorilor;

v

optica parchetelor "i instanelor judec!tore"ti de a dispune cercetarea în stare de
libertate a autorilor de furturi din auto, locuine sau magazine, care încurajeaz! recidiva
"i ofer! posibilitatea infractorilor de a comite în continuare infraciuni;

v

existena unor grup!ri infracionale voiajore sau recent eliberate din penitenciar, care
acioneaz! la nivelul judeului;

v

lipsa preocup!rii proprietarilor de locuine în a folosi corespunz!tor sistemele de paz!,
interfoanelemontate la scara blocurilor, facilitând accesul infractorilor;

v

lipsa de informare corespunz!toare a populaiei în a nu divulga date despre starea
material! a familiei, despre inteniile financiare "i programul cotidian.

În mediul urban, criminalitatea stradal! este o problem! care afecteaza calitatea vieii,
generând un sentiment de insecuritate în rândul populaiei, întrucât are vizibilitate mai mare, iar
consecinele asupra cetaenilor sunt imediate "i directe. Experiena anilor anteriori a reflectat
faptul c! spaiile unde cet!enii se simt celmai puin în siguran! sunt str!zile, în special cele
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secundare, unde exist! baruri "i discoteci, zone comerciale, piee agroalimentare "i parcuri
neiluminate corespunz!tor.
În ceea ce prive"te infraciunile de furt, acestea au deinut întotdeauna cea mai mare
pondere în ansamblul infraciunilor contra patrimoniului. O caracteristic! a furturilor sesizate
este c! se pastreaza aproape la aceea"i valoare pe tot parcursul anului, diferena între luni "i
anotimpuri fiind relativ mic!.
Situaiei socio-economice, una din cauzele criminalit!ii în acest domeniu, i se adaug!
atitudinile favorizatoare ale potenialelor victime: o lips! de reacie la contextul infracional din
anumite perioade de timp "i zone, precum "i neglijena unor proprietari care ignor! cele mai
elementare m!suri de protecie a bunurilor personale.
Pe fondul unei diversific!ri a modurilor de operare utilizate de hoi "i al permanentei
specializ!ri a acestora, se impune "i o preg!tire mai temeinic! a populaiei pentru contracararea
activit!ii infractorilor. Aspectele prezentate denot! necesitatea desfa"ur!rii constante a unor
activitai informativ - preventive pentru promovarea modalit!ilor de reducere a oportunit!ilor
infractorilor "i a prejudiciilor cauzate de aciunile ilegale ale acestora.
#i din cadrul sondajelor de opinie reiese c! grupurile vizate de beneficiari au apreciat
demersurile poliiei ca fiind benefice, avansând propunerea de susinere periodic! a acestor
activit!i preventiv - informative.

7.5.2.2.

Prezentarestatistic

Datele statistice furnizate se refer! la infracionalit!ii sesizate, a dinamicii accidentelor
de circulaie "ia sanciunilor contravenionale în perioada 20102012. Astfel, dinamica
infraciunilor sesizate este reprezentat! conform tabelului urm!tor (Tabel 7.9) "i a graficului din
Figura 7.44.
Tabel 7.9. Evoluia infraciunilor sesizate din municipiul Deva
Infraciuni sesizate

2010

2011

2012

TOTAL

Total infraciuni sesizate, din care:

1.949

2.082

2.011

6.042

de natur judiciar

1.091

1.259

1.292

3.642

de natur economic

78

97

84

259

de alt natur

780

726

635

2.141
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Fig. 7.44. Dinamica infractiunilor sesizate

Ponderea diverselor tipuri de infraciuni în totalul infraciunilor sesizate în anul 2012 este
prezentat în Figura 7.45.

Fig. 7.45. Structura infractiunilor sesizate in anul 2012

Infraciunile de natur judiciar din totalul infraciunilor sesizate reprezint 60,3 % din
acestea, pe principalele genuri situaia fiind reprezentat conform tabelului de mai jos (Tabel
7.10)
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Tabel 7.10. Evoluia infraciunilor de natur juridic din municipiul Deva
Infraciuni de natur judiciar

2010

2011

2012

TOTAL

1.091

1.259

1.292

3.642

I.

TOTAL

1

Omor

-

-

1

1

2

Vtmare corporal

8

11

10

29

3

Lovire

184

156

170

510

4

Lipsire de libertate

2

5

4

11

5

Ameninare

132

98

86

316

6

"antaj

3

3

6

12

7

Viol

2

6

5

13

8

Furt

652

896

917

2.465

9

Tâlhrie

16

18

9

43

10

Ultraj

-

2

4

6

11

U.C.B.M.

3

3

5

11

12

Prostituie

5

4

5

14

13

Alte infraciuni

84

57

70

211

II.

Pondere infraciuni judiciare
din total sesizate

56.0%

60.5%

64.2%

60.3%

În ceea ce privete evoluia infracionalitii stradale sesizate în perioada 2010-2012,
aceasta se prezint conform Tabelului 7.11.
Tabel 7.11. Evoluia infraciionalitii stradale din municipiul Deva
Nrc.

Infracionalitatea stradal

2010

2011

2012

TOTAL

I.

TOTAL

124

140

162

426

1

Tâlhrie

9

10

8

27

2

Tentativ de viol

-

1

-

1

3

Ultraj

-

1

4

5

4

Furt

112

123

143

378

a. Furt din societi comerciale

23

15

26

64

c. Furt din buzunare, poete, geni

8

5

6

19

d. Furt de auto

6

10

11

27
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e. Furt din auto

46

73

71

190

f. Furt de componente din exteriorul auto

25

12

23

60

g. Furt de plcue deînmatriculare

4

8

6

18

1

1

2

4

6

13

5

U.C.B.M.

6

Legea 61/1991 rep.

3

Din cadrul acestor infraciuni vom prezenta separat evoluia infraciunilor din categoria
Furt. Graficul din Figura 7.46 prezint aceast evoluie.

Fig. 7.46. Evolutia infractiunilor sesizate din categoria "Furt"

Ponderea diferitelor categorii de infraciuni de tip Furt la nivelul anului 2012 este
prezentat în graficul din Figura 7.47.

Fig. 7.47. Ponderea infractiunilor de tip "Furt"
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Ponderea cea mai mare este deinut de furturile din interiorul autoturismelor (50%,
respectiv 71 din 143 furturi), urmat de furturile din societile comerciale (18% - 26 din 143
furturi), apoi furturile de componente din exteriorul autoturismelor (16% 23 din 143 furturi).
Celelalte categorii de furturi evideniate  furturi de autoturisme; furturi din buzunare, poete,
geni i furturile de plcue de inmatriculare  ocup în total 16%.
Evoluia evenimentelor rutiere i consecinele acestora în perioada de referin se
prezint conform Tabelului 7.12.

Tabel 7.12. Evoluia evenimentelor rutiere din municipiul Deva
Evenimente rutiere
I. Accidente grave

2010

2011

2012

TOTAL

54

52

45

151

-

Persoane decedate

6

8

9

23

-

Rnii grav

53

48

38

139

-

Rnii u!or

19

12

8

39

87

85

89

261

110

107

104

321

II. Accidente u!oare
-

Rnii u!or

Graficul din Figura 7.48 exemplific modul de evoluie a evenimentelor rutiere, precum !i
a consecinelor acestora, care constau în persoane decedate, rnii grav sau rnii u!or.

Fig. 7.48. Evolutia evenimentelor rutiere si a consecintelor acestora

Situaia sanciunilor contravenionale aplicate în perioada 2010-2012se prezint conform
tabelului urmtor (Tabelul 7.13).
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Tabel 7.13. Evoluia sanciunilor contravenionale din municipiul Deva
Sanciuni
contravenionale

2010

2011

2012

TOTAL

TOTAL

18.325

15.758

17.078

51.161

Legea 61/1991

1.484

1.101

1.756

4.341

Legea 12/1990

221

265

183

669

OUG 195/2002

16.253

14.021

14.820

45.094

OUG 97/2005

119

88

71

278

Legea 333/2003

104

64

65

233

Alte acte normative

144

219

183

546
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Meninerea în
limite rezonabile a
infracionalitii
stradale

Combaterea
infraciunilor
care aduc
atingere vieii i
integritii
persoanei

Combaterea
infraciunilor
contra
patrimoniului
comise cu mod
de operare
deosebit

Diminuarea
riscului rutier

Sigurana rutier

Promovarea unei
culturi de
siguran!" public"
în comunitate
prin intermediul
poliitilor de
proximitate

Sigurana stradal

IMPLEMENTARE
PRIN

Protejarea patrimomului

Creterea
gradului de
siguran în
unitile de
învmânt i
zonele adiacente
acestora

Creterea gradului de
siguran i protecie
pentru ceteni

OBIECTIVE GENERALE PRIORITARE
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7.5.3. Opiniacetenilor
Cercetarea sociologic efectuat pentru cunoaterea punctelor de vedere ale cetenilor
referitoare la viaa comunitii municipilui Deva a vizat i unele aspecte referitoare la învmânt
i activitile culturale.
Rezultatele procentuale pe baza rspunsurilor formulate de ceteni sunt:
Dvs. ca cetean al oraului, cât de mulumit suntei de urmtoarele aspecte, pe o scal
de la 1 la 5 (unde 1 înseamn deloc mulumit i 5 înseamn foarte mulumit- pentru o
prezentare mai eficient a fost redus scala pentru cele 3 categorii menionate în grafic)?

Numrul unitilor de învmânt din
localitate

Dezvoltarea cultural a oraului

11%

18%

18%

71%

39%

43%

Calitatea învmântului

22%

39%

39%

Posibilitile de dezvoltare cultural

21%

40%

39%

Nemuumit

Nici nemulumit, nici mulumit

Mulumit

Numrul unitilor de învmânt din localitate este mai mult decât satisfctor pentru
populaia ora!ului Deva (71% declarând-!i mulumirea fa de acest aspect). Totu!i, posibilitile
de dezvoltare cultural !i calitatea învmântului sunt destul de reduse, lucru semnalat !i de
respondenii la studiu (21% respectiv 22% evaluând negativ aceste aspecte).
Pe de alt parte, analiza sintetic a rezultatelor pe baza mediilor obinute indic faptul c
nivelul mediu de satisfacie fa de indicatorii care definesc dimensiunea învmânt !i
dezvoltare cultural este pozitiv (mediile aritmetice au valori peste 3).
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Dvs. ca cetean al oraului, cât de mulumit suntei de urmtoarele aspecte, pe o scal
de la 1 la 5 (unde 1 înseamn deloc mulumit i 5 înseamn foarte mulumit- pentru o
prezentare mai eficient a fost redus scala pentru cele 3 categorii menionate în grafic
?
De asemenea, s-a urmrit i evidenierea indicatorului gradul de satisfacie fa de
dimensiunea resurse umane i servicii sociale. În acest sens, rezultatele oinute din prelucrarea
rspunsurilor formulate de ceteni se exprim procentual astfel:

Serviciile medicale de urgen existente la
nivel local

32%

Serviciilor de asisten social existente la
nivel local

31%

Activitile de consiliere !i orientare pentru
încadrarea în munc

29%

40%

32%

38%

45%

Nemu"umit

36%

Nici nemul"umit, nici mul"umit

19%

Mul"umit

În general, prerile respondenilor sunt împrite pentru fiecare item cercetat la capitolul
servicii sociale; principala problem care rezult se refer la activitile de consiliere i orientare
pentru încadrarea în munc (45% nemulumii). Serviciile medicale de urgen sunt evaluate întro msur mai mare dintr-o perspectiv pozitiv.
Pentru o analiz sintetic a nivelului de satisfacie fa de categoria indicatorilor referitori
la resurse umane !i servicii sociale remarcm faptul c analiza pe baza valorilor medii obinute
indica o evaluare negativ (2,6) a serviciilor de consiliere !i orientare pentru încadrarea în munc
în timp ce serviciile de asisten social !i medical de urgen obin medii situate în jurul valorii
3 (satisfacie neutr).
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7.6.

AnalizaSWOTEducaie,sntate,asistensocial
PUNCTE TARI

Dezvoltarea echilibrat a învmântului primar i liceal (învmântul primar: de la 3189 elevi
înscrii în 2000 la 2666 elevi în 2012, respecti pentru învmântul liceal:4823 elevi înscrii în 2000 la
4333 elevi înscrii în 2012). Scderea numrului de elvi din înv. primar se datoreaz aspectelor
demografice.
Meninerea constant a numrului de licee, respectiv 10 / 11 în perioada 2000-2012.
Mrirea locurilor disponibile în grdinie; 1355 copii înscrii în 2000 la 1701 copii înscrii în 2012.
Existena specialitilor calificai în domeniul consilierii i orientrii pentru carier în municipiul
Deva i a ONG-urilor profilate pe formarea i reconversia forei de munc.
Existena unui numr mare de furnizori de servicii sociale specializate acreditate la nivelul
municipiului.
Existena unui numr mare de uniti de stat i private de îngrijire a sntii la nivelul municipiului.
Capacitate de primire mare a sistemului medical din municipiu.
Existena unei game largi de servicii pentru vârstnici.
Sectorul ONG puternic dezvoltat în domeniul asistenei persoanelor vârstnice.

PUNCTE SLABE
Diminuarea continu a numrului de uniti de învmânt din municipiu (de la 33 uniti existente
în 2000, la 15 uniti în 2012).
Diminuarea continu a numrului de elevi înscrii în unitile de învmânt (de la 14.357 elevi în
2000 la 10.059 în anul 2012).
Scderea dramatic a numrului de elevi din cadrul învmântului de arte i meserii (de la 1.108
elevi înscrii în 2000 la 59 elevi în 2012), contrar cerinelor de accentuare a învmântului
vocaional stipulate prin documentele strategice ale UE.
Scdere semnificativ i în cadrul învmântului de maitri (de la 120 elevi în 2000 la 34 de elevi în
2012); de asemenea, este o evoluie contrar asigurrii cerinelor de dezvoltare a învmântului
vocaional.
Desfiinarea învmântului universitar (854 studeni înscrii în 2000, la 20 studeni înscrii în 2012).
Exist înc numeroase necesiti de reabilitare i modernizare a reelei de uniti de învmânt
existente.
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Calificarea profesional prin formare iniial nu se mai realizeaz prin sistemul de învmânt public,
care nu mai asigur o acoperire corespunztoare a tuturor domeniilor de calificare (specializri i
meserii).
Numrul mic al ofertelor de formare profesional continu, pentru care instituiile organizatoare
dein autorizaie de funcionare.
Corelarea deficitar a cererii cu oferta de pe piaa de munc.
Ofertanii de formare activeaz izolat, neexistând o ofert global, corelat a acestora i adaptat
nevoilor identificate la nivel local.
Nivelul de calificare certificat al forei de munc, profilul de competene certificate ale
persoanelor aflate în omaj, în cutarea unui alt loc de munc nu corespund cerinelor specifice ale
angajatorilor.
Oferta de calificare sau reconversie nu este suficient de diversificat i nu exist o concuren între
ofertanii de formare, aceast situaie fiind un obstacol pentru o ofert flexibil i adaptat nevoilor
de dezvoltare personal i profesional a clienilor.
Lipsa de parteneriate eficiente între coal i mediul de afaceri.
Insuficiena fondurilor destinate activitilor de formare.
Servicii insuficient diversificate pentru diferitele categorii de persoane defavorizate.
Resurse materiale lips sau insuficiente în spitale.
Existena considerabil de aparatur medical învechit, mai ales în comparaie cu dotrile din alte
ri din cadrul Uniunii Europene.
Emigraia internaional a populaiei cu studii superioare, inclusiv a personalului sanitar, poate
afecta grav performana sistemului sanitar, precum i a altor domenii de activitate.
Scderea fondurilor alocate anumitor aspecte ale integrrii profesionale a omerilor, a combaterii
marginalizrii sociale a acestora.
Msuri ineficiente de combatere a srciei.
Insuficiente servicii pentru tinerii care provin din sistemul de protecie.
Insuficiente cantine sociale.
Insuficiente servicii rezideniale, de zi i de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici.
Insuficiente servicii pentru persoanele cu dizabiliti.
Numrul mare de zone marginalizate/dezavantajate
Procentul mare (peste 10%) al popula!iei dezavantajate
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OPORTUNITI
Disponibilitatea fondurilor UE care pot fi accesate pentru aspectele referite în aceast analiz.
Existena standardelor minime obligatorii în ceea ce privete personalul specializat implicat în
asistarea copiilor.
Dezvoltarea învmântului la distan.
Cadru legislativ flexibil i corelat cu cel european în domeniul calificrilor profesionale prin
sistemul de învmânt.
Existena programelor de finanare din partea Uniunii Europene i finanare naional pentru
resurse umane.
Crearea unui sistem integrat de management al situaiilor de urgen.
Cldiri disponibile pentru atragerea de Universiti care s îi desfoare activitatea pe plan local.
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AMENINRI
Trend ascendent al somajului.
Migraia tinerilor ctre inctituii de învmânt superior din alte orae din ar.
Abandonul colar i prsirea timpurie a colii.
Slaba contientizare a populaiei asistate c pentru ajutorul social poate presta munc în folosul
comunitii.
Instabilitatea politic i economic a rii i a Europei.
Riscul creterii srciei n rândul vârstnicilor.
Instabilitatea locurilor de munc, fenomen care caracterizeaz întreaga economie.
Dificultatea multor familii de a asigura îngrijirea vârstnicilor, concomitent cu întreinerea familiei.
Dificultatea tot mai accentuat de îmbinare a creterii i educrii copiilor în condiiile creteririi
competitivitii pieii muncii.
Nivelul sczut al salariilor din învmânt i cercetare.
Existena depozitului de zgur i cenu din Valea Bejan  suprafaa total a depozitului activ 146 ha.
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PARTEAII

VIZIUNEADEDEZVOLTAREIOBIECTIVELE
STRATEGIEIINTEGRATEDEDEZVOLTARE
URBAN AMUNICIPIULUIDEVA
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8. CONTEXTSTRATEGIC
8.1.

ContextEuropean

Principalul element de fundamentare a strategiilor elaborate pentru perioada urmtoare
în cadrul rilor din Uniunea European îl reprezint documentul Strategia Europa 2020.
Acest document a fost adoptat de Consiliul European la 17 iunie 2010 i reprezint agenda
comun a UE pentru urmtorul deceniu. Strategia pune accentul pe o cretere inteligent,
durabil i favorabil incluziunii, prin care se pot depi deficienele structurale ale economiei
Europei, cu îmbuntirea competitivitii i productivitii, precum i consolidarea unei
economii de pia durabile. Aceste trei prioritati se sprijin reciproc i sunt în msur s ajute
Uniunea European i statele membre pentru realizarea unui nivel ridicat de ocupare a forei de
munc, de productivitate i de coeziune social.
Domeniile cheie ale strategiei sunt exprimate sub forma a cinci obiective principale la
nivelul UE. În plus fa de aceste obiective, au fost adoptate apte iniiative emblematice, cu
scopul de a conduce progresul ctre obiectivele Strategiei Europa 2020.
Astfel, Strategia Europa 2020 îi propune s asigure o cretere economic:
Þ inteligent - prin investi!ii mai eficiente în educa!ie, cercetare "i inovare;
Þ durabil - prin orientarea decisiv ctre o economie cu emisii sczute de
carbon "i o industrie competitiv:
Þ favorabil incluziunii- prin punerea accentului pe crearea de locuri de
munc "i pe reducerea srciei.
Ca urmare, cele cinci obiective vizeaz ocuparea forei de munc, cercetarea, educaia,
reducerea srciei i energia/clima, prin care se satisfac cerinele majore ale celor trei prioriti
menionate deja: creterea economic inteligent; creterea durabil; creterea favorabil
incluziunii sociale.
Sintetic, obiectivele principale se exprim prin:
Þ Ocuparea forei de munc:
v

rata de ocupare a forei de munc de 75 % în rândul populaiei cu vârste
cuprinse între 20 i 64 de ani;

Þ Cercetarea i dezvoltarea:
v

alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare i dezvoltare;

Þ Schimbrile climatice i utilizarea durabil a energiei (obiectivul 20/20/20 în materie
de clim/energie):
v

reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de ser (sau chiar cu 30%, în
condiii favorabile) fa de nivelurile înregistrate în 1990;
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v

creterea ponderii surselor de energie regenerabile în consumul final de
energie pân la 20%;

v

creterea cu 20% a eficienei energetice;

Þ Educaia:
v

reducerea sub 10% a ratei de prsire timpurie a colii;

v

creterea la peste 40% a ponderii absolvenilor de studii superioare în rândul
populaiei în vârst de 30-34 de ani;

Þ Lupta împotriva srciei i a excluziunii sociale:
v

reducerea cu cel puin 20 de milioane a numrului persoanelor care sufer
sau risc s sufere de pe urma srciei i a excluziunii sociale.

Indicatorii de referin prin care s fie facilitat translatarea obiectivelor în valori
cuantificabile, precum i trendul înregistrat în ultima perioad la aceti indicatori, este prezentat
în tabelul urmtor (Tabel 8.1).

Tabel 8.1. Criteriile principale ale Strategiei Europa 2020
Perioada de referin
2005 2008 2009 2010
75% din populaia în vârst de 20-64 de ani ar trebui s fie angajat.
Rata ocuprii forei de munc- % din populaia în
grupa de vârst20-64 ani
vârst de 20-64 68.0 70.3 69.0 68.5
ani
3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare i dezvoltare.
% dinPIB
Cheltuieli interne brute de
1.82 1.92 2.01 2
C&D
Indicatorul

Detalii

2011

Target
2012 2020

68.6

68.5

75%

2.03

(;)

3%

Emisiile de gaze cu efect de ser ar trebui reduse cu 20% fa de 1990;
Ponderea surselor regenerabile de energie în consumul final de energie ar trebui s fie majorat la 20%;
Eficiena energetic ar trebui s se îmbunteasc cu 20%.
Emisiile de gaze cu efect de Indicele 1990 =
83.0
93.22 90.29 83.74 85.72
(;)
80%
ser
100%
3
Ponderea energiei din surse
%
10.4 11.6 12.5
13.0 (;)
8.5
20%
regenerabile în consumul final
brut de energie
Consumul de energie primar Milioane de tone
de echivalent 1702.8 1681.8 1592.4 1644.6 1583.0 (;)
1474
petrol (toe)
Consumul final de energie
Milioane de tone
de echivalent 1191.9 1173.0 1110.1 1152.5 1103.3 (;)
1078
petrol (toe)
Ponderea abandonului colar timpuriu trebuie s fie sub 10% i cel puin 40% din persoanele între
30-34 de ani s fi absolvit studii superioare sau echivalente
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Indicatorul

Perioada de referin
2005 2008 2009 2010

Detalii

2011

Target
2012 2020

Persoanelor care prsesc % din populaia
13.5 12.8 10%
timpuriu educaia !i formarea în vârst de 18-24 15.8 14.8 14.3 14.0
profesional
de ani
Educaiateriar
% din populaia
34.6 35.8 40%
în vârst de 30-34 28.0 31.0 32.2 33.5
de ani
Srcia ar trebui s fie redus cu cel puin 20 de milioane de oameni în afara riscului de srcie sau
excluziune social
Persoanele expuse riscului de srcie sau
mii 123892 115694 113773 116206 119758 124392 (;)
de excluziune social
Persoanele care triesc în gospodrii cu
mii 39112 34269 34223 37857 38527 36936 (;)
intensitate de lucru foarte sczut
Persoanele expuse riscului de srcie
dup transferurile sociale
Oameni lipsii grav material

mii

79070 80661 80179 80718 83413

85267

(;)

mii

51729

39764 40853 43420

51010

(;)

41440

Obiectivele Strategiei Europa 2020:
v

definesc poziia pe care ar trebui s o ocupe Uniunea European în 2020 din punctul de
vedere al unor parametri majori;

v

sunt transpuse în obiective naionale pentru ca fiecare stat membru s îi poat urmri
evoluia;

v

sunt comune i nu presupun repartizarea sarcinilor, urmând a fi realizate prin aciuni la
nivel naional i European;

v

sunt interdependente i se susin reciproc:
o progresele în plan educaional contribuie la îmbuntirea perspectivelor
profesionale i la reducerea srciei.
o mai mult cercetare i inovare i o utilizare mai eficient a resurselor ne ajut
s devenim mai competitivi i ofer condiii favorabile crerii de noi locuri de
munc.
o investiiile în tehnologii ecologice contribuie la combaterea schimbrilor
climatice i creeaz noi oportuniti de afaceri i locuri de munc.

Statele membre au adoptat propriile lor obiective naionale în aceste domenii. Astfel,
pân în anul 2020, România trebuie s ating urmtorii indicatori (Tabel 8.2):
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Tabel 8.2. Obiectivele România 2020 în corelaie cu Europa 2020
Uniunea
European

Obiectivele Strategiei Europa 2020

1

Rata de ocupare a populaiei cu vârsta
de 20-64 ani

2

Investiii în cercetare i dezvoltare

România
Obiectiv 2020

75%

70%

3% din PIB

2% din PIB

Energie i schimbri climatice
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de
ser (fa de anul 1990)

20%

Ponderea
energiei
regenerabile

20%

3
din

surse

Creterea eficienei energetice

20%

19%

Rata prsirii timpurii a colii

10%

11,3%

Rata populaiei cu vârsta de 30-34 ani
absolvent a unei forme de educaie
teriar

40%

26,7%

Pormovarea incluziunii sociale, în
special prin reducerea srciei 
reducerea numrului de personae
aflate în risc de srcie i excluziune
social

Cu cel puin 20
de milioane

Cu cel puin
580.000 de
persoane

Educaie

4

5

"intele valorice ale României pentru indeplinirea obiectivelor Strategiei Europei 2020 au
fost stabilite în urma unor dezbateri ale autoritilor româneti i aprobate apoi de ctre Comisia
European. Acestea au fost incluse în Programul Naional de Reform al României 2011-2013.

Iniiative strategice
Obiectivele sunt reprezentative pentru cele trei prioriti - o cre!tere inteligent, durabil
!i favorabil incluziunii - dar nu sunt exhaustive. Pentru a sprijini realizarea acestora, este necesar
întreprinderea unei game largi de aciuni la nivelul naional, al UE !i internaional. Comisia
European prezint în acest sens !apte iniiative emblematice, al cror scop este de stimulare a
realizrii de progrese în cadrul fiecrei teme prioritare, astfel:
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v

O Uniune a inovrii- pentru a îmbunti condiiile-cadru i accesul la finanrile
pentru cercetare i inovare, astfel încât s se garanteze posibilitatea transformrii
ideilor inovatoare în produse i servicii care creeaz cretere i locuri de munc;

v Tineretul în micare - pentru a consolida performana sistemelor de educaie i pentru
a facilita intrarea tinerilor pe piaa muncii;
v

O agend digital pentru Europa- pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de internet
de mare vitez i pentru a valorifica beneficiile pe care le ofer o pia digital
unic gospodriilor i întreprinderilor;

v

O Europ eficient din punctul de vedere al utilizrii resurselor- pentru a
permite decuplarea creterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini
trecerea la o economie cu emisii sczute de carbon, pentru a crete utilizarea surselor
regenerabile de energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor i a promova
eficiena energetic;

v

O Politic industrial adaptat erei globalizrii - pentru a îmbunti mediul de
afaceri, în special pentru IMM-uri, i a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide
i durabile în msur s fac fa concurenei la nivel mondial;

v O agend! pentru noi competen"e i noi locuri de munc! - pentru a moderniza
pieele muncii i a oferi mai mult! autonomie cet!enilor, prin dezvoltarea
competenelor acestora pe tot parcursul vieii, în vederea creterii ratei de participare
pe piaa muncii i a unei mai bune corel!ri a cererii i a ofertei în materie de for! de
munc!, inclusiv prin mobilitatea profesional!;
v

Platforma european de combatere a srciei - pentru a garanta coeziunea social
i teritorial, astfel încât beneficiile creterii i locurile de munc s fie distribuite
echitabil, iar persoanelor care se confrunt cu srcia i excluziunea social s li se
acorde posibilitatea de a duce o via demn i de a juca un rol activ în societate.

Iniiativele emblematice adreseaz cele trei prioriti ale Strategiei Europa 2020, conform
Tabelului 8.3.
Tabel 8.3. Priorit!ile ini!iativelor emblematice ale Strategiei Europa 2020
Prioriti

Iniiative emblematice

Cretere Inteligent

O Uniune a inovrii

(dezvoltarea unei economii bazate pe cunoatere i
inovare)

Tineretul în micare
O agend digital

Cretere Durabil
(promovarea unei economii mai eficiente din punctul
de vedere al utilizrii resurselor, mai ecologice i mai
competitive)
Cretere Favorabil Incluziunii
(promovarea unei economii cu o rat ridicat a
ocuprii forei de munc, care s asigure coeziunea
social i teritorial)

O Europ eficient
Politica industrial

O agend pentru noi
competen"e
Platforma European de
combatere a srciei
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Un document deosebit de important pentru perioada urmtoare este decizia Uniunii
Europene de stabilire a unui Cadru strategic comun 2014  2020 (CSC) pentru:
v

Fondul european de dezvoltare regional (FEDER);

v

Fondul social european (FSE);

v

Fondul de coeziune (FC);

v

Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR);

v

Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime (EMFF).

Aceste fonduri urmresc obiective politice complementare, iar gestionarea lor este
partajat între statele membre i Comisia European. Ele constituie principala surs de investiii
la nivelul UE pentru a ajuta statele membre s restabileasc creterea economic i s asigure o
redresare bogat în locuri de munc, garantând totodat o dezvoltare durabil, în conformitate
cu obiectivele strategiei Europa 2020.
În scopul de a facilita dezvoltarea contractelor de parteneriat i a programelor,
propunerea prevede adoptarea unui cadru strategic comun. CSC ar trebui s sporeasc coerena
între angajamentele politice asumate în contextul strategiei Europa 2020 i investiiile de pe
teren. El ar trebui s încurajeze integrarea, definind modalitile de colaborare între fonduri. De
asemenea, CSC va constitui o surs de orientare strategic, care va trebui tradus de ctre statele
membre i regiuni în programarea fondurilor aparinând CSC, în contextul necesitilor,
oportunitilor i provocrilor lor specifice.
Tratatul privind func"ionarea Uniunii Europene (TFUE) atribuie obiective clare pentru
aceste instrumente. Comisia European consider c aceste obiective pot fi urmrite în mod mai
eficace dac cele cinci fonduri sunt mai bine coordonate, pentru a evita suprapunerile i a
maximiza sinergiile, dac ele sunt integrate pe deplin în guvernana economic a Uniunii
Europene i contribuie la punerea în aplicare a strategiei Europa 2020, prin implicarea prilor
interesate la nivel naional, regional i local.
Acesta este motivul pentru care Comisia a propus un regulament privind dispoziiile
comune pentru toate cele cinci fonduri. Propunerea prevede o coordonare mult mai strâns a
fondurilor pentru a obine:
v

Concentrarea resurselor asupra obiectivelor strategiei Europa 2020, prin intermediul
unui set comun de obiective tematice la care vor contribui fondurile;

v

Simplificarea prin modaliti de planificare i de punere în aplicare mai coerente;

v

O mai mare atenie acordat rezultatelor, prin intermediul unui cadru i a unei rezerve
de performan;

v

Armonizarea normelor de eligibilitate i extinderea opiunilor simplificate în materie de
costuri, pentru a reduce sarcina administrativ pentru beneficiari i autoritile de
management.

În plus, propunerea prevede adoptarea de contracte de parteneriat, care vor stabili
angajamentele partenerilor la nivel naional i regional. Contractele de parteneriat vor fi corelate
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cu obiectivele strategiei Europa 2020 i cu programele naionale de reform. Acestea vor stabili
o abordare integrat pentru dezvoltarea teritorial, susinut de toate fondurile aparinând
cadrului strategic comun.
Propunerea de regulament privind dispoziiile comune identific unsprezece obiective
tematice. Prin identificarea obiectivelor principale ale strategiei Europa 2020 care urmeaz s fie
abordate în cadrul fondurilor CSC i a gamei de aciuni-cheie care ar putea fi efectuate împreun
în cadrul acestor obiective tematice, CSC poate furniza orientri suplimentare cu privire la modul
cel mai eficient în care fondurile CSC pot fi orientate ctre cretere în contractele de parteneriat
i în programe:
v

FEDER va contribui la toate obiectivele tematice i se va concentra asupra domeniilor
de investiie legate de contextul în care opereaz întreprinderile (infrastructur, servicii
pentru întreprinderi, inovare, TIC i cercetare) i la prestarea de servicii pentru ceteni
în anumite domenii (energie, servicii online, educaie, sntate, infrastructuri sociale i
de cercetare, accesibilitate, calitatea mediului).

v

Fondul de coeziune se va axa pe ameliorarea mediului, dezvoltarea durabil i TEN-T;

v

FSE va fi programat în conformitate cu patru obiective tematice: ocuparea forei de
munc i mobilitatea lucrtorilor; educaie, competene i învare pe tot parcursul
vieii; promovarea incluziunii sociale i combaterea srciei, precum i consolidarea
capacitii administrative. Aciunile sprijinite de FSE vor contribui, totui, i la alte
obiective tematice;

v

Cele ase prioriti ale FEADR vor avea drept obiectiv o cretere inteligent, durabil i
favorabil incluziunii în sectorul agricol, alimentar i forestier, precum i în zonele rurale
în ansamblu. Ele vizeaz transferul de cunotine i inovarea, competitivitatea
agriculturii, gestionarea resurselor naturale i combaterea schimbrilor climatice,
precum i dezvoltarea incluziv a zonelor rurale;

v

Prioritile EMFF, în conformitate cu reforma politicii comune în domeniul pescuitului,
se vor concentra asupra viabilitii i a competitivitii pescuitului i a acvaculturii,
sprijinind, în acelai timp, sustenabilitatea mediului. EMFF va promova coeziunea
social i crearea de locuri de munc în comunitile dependente de pescuit, în special
prin diversificarea activitilor în alte sectoare maritime, precum i prin aciuni în
domeniul politicii maritime integrate.

În temeiul propunerii, regiunile ar urma s concentreze fondurile alocate din FEDER
asupra unui numr limitat de obiective, aliniate Strategiei Europa 2020. De asemenea, resursele
ar urma s fie direcionate ctre domenii precum eficiena energetic i sursele regenerabile de
energie, inovarea i sprijinul pentru întreprinderile mici i mijlocii (IMM-uri)  cel puin 80% din
fonduri, în cazul regiunilor mai dezvoltate i cel puin 50%, în cazul celor mai puin dezvoltate.
Anumite domenii nu vor fi eligibile pentru finanare  de exemplu, producerea, prelucrarea i
comercializarea tutunului i a produselor din tutun sau dezafectarea centralelor nucleare.
FEDER va acorda sprijin specific pentru orae i dezvoltarea urban. De asemenea, o parte
din fonduri ar urma s fie alocat pentru msuri de dezvoltare urban integrat i durabil i
pentru crearea unei platforme de dezvoltare urban care s promoveze schimburile între orae.
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Un suport deosebit de important în asigurarea coerenei privind aplicarea Cadrului
strategic comun 20142020 este furnizat de documentul referitor la Principiul parteneriatului în
implementarea fondurilor care fac obiectul cadrului strategic comun - elemente pentru un cod
european de conduit în materie de parteneriat.
Aciunea în favoarea creterii economice i a crerii de locuri de munc necesit atât
asumarea responsabilitii la cel mai înalt nivel politic, cât i mobilizarea tuturor prilor
interesate din Europa. Parteneriatul a fost identificat, prin urmare, ca fiind un element-cheie
pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020.
Parteneriatul a reprezentat, de asemenea, pentru o lung perioad de timp, unul dintre
principiile cheie pentru implementarea fondurilor care fac obiectul cadrului strategic comun al
Uniunii Europene (fondurile CSC). Principiul parteneriatului presupune o strâns cooperare între
autoritile publice la nivel naional, regional i local în statele membre, precum i cu sectorul
privat i sectorul teriar. Partenerii ar trebui s fie implicai activ pe parcursul întregului ciclu de
programare - pregtire, punere în aplicare, monitorizare i evaluare.
Parteneriatul trebuie s fie privit în strâns legtur cu abordarea bazat pe guvernana
pe mai multe niveluri i cu principiile subsidiaritii i proporionalitii. Guvernana pe mai multe
niveluri reprezint o aciune coordonat a UE, a statelor membre i a autoritilor locale i
regionale, bazat pe parteneriat i vizând elaborarea i punerea în aplicare a politicilor UE.
Conform propunerilor Comisiei pentru fondurile CSC în perioada 2014-2020, statele
membre vor avea obligaia clar de a organiza un parteneriat, dar stabilirea procedurilor specifice
pentru implicarea partenerilor relevani în diferitele etape de programare va fi lsat la
latitudinea autoritilor naionale.
Codul european de conduit în materie de parteneriat (CECP) va stabili cerinele minime
care sunt necesare pentru a se ajunge la un parteneriat de înalt calitate în procesul de
implementare a fondurilor, meninând în acelai timp flexibilitatea aciunilor statelor membre
referitoare la modalitile de organizare a participrii diferiilor parteneri.
Politica agricol comun (PAC) a fost lansat în 1962 i reprezint un parteneriat între
agricultur i societate, între Europa i agricultorii si.
Obiectivele sale principale sunt:
v

Creterea productivitii agricole, pentru a asigura securitatea aprovizionrii cu hran
la preuri rezonabile pentru consumatori;

v

Asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru agricultorii din UE.

În prezent, UE se confrunt cu noi provocri conexe politicii agricole:
v

Securitatea alimentar  la nivel mondial, producia de alimente va trebui s se dubleze
pentru a hrni o populaie mondial de 9 miliarde de oameni în 2050;

v

Schimbrile climatice i gestionarea durabil a resurselor naturale;

v

Susinerea zonelor rurale din întreaga UE i meninerea vitalitii economiei rurale.
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Ca politic comun integrat, PAC este adoptat de toate statele membre UE, gestionat
i finanat la nivel european din resursele bugetului anual al UE. Pe de alt parte, alte domenii
de politic, precum serviciile de sntate i educaia, sunt finanate în mare msur de guvernele
naionale ale statelor membre ale UE. În prezent, cheltuielile anuale cu agricultura i cu
dezvoltarea rural cumuleaz aproximativ 55 miliarde EUR, ceea ce reprezint în jur de 45 % din
bugetul total al UE.
Politica agricol comun 2014  2020 este adaptat pentru a rspunde provocrilor
viitoare. În anii urmtori, PAC va deveni mai echitabil, mai ecologic, mai eficient, dar i mai
inovatoare. Fondurile financiare alocate rii noastre prin PAC sunt substaniale. Astfel, dac
bugetul acordat României în cadrul financiar multianual al Uniunii Europene 2014-2020 este de
39,8 miliarde de euro (în cretere cu 18% fa de bugetul din perioada 2007-2013), prin PAC
România are alocate 17,5 miliarde de euro, ceea ce înseamn o cretere cu 27% fa de alocaia
în exerciiul bugetar 2007-2013, care a fost de 13,8 miliarde euro.
În octombrie 2011, Comisia European pentru dezvoltarea rural a prezentat un set de
propuneri legale pentru perioada 2013-2020, care includ un proiect de regulament prin care se
ofer susinere din partea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR). Aceast
propunere a FEADR st la baza politicii de dezvoltare rurale a PAC i se aliniaz strategiei de
cretere Europa 2020.

Recomandrile Comisiei Europene pentru România (2013)
Comisia European a emis un numr de opt recomandri pentru România, menite s ajute
la îmbuntirea performanei economice, astfel:
Þ Punerea în aplicare a unui program preventiv:
În 2011, autoritile române au negociat cu Comisia European i FMI un program
preventiv de ajustare economic.
Þ Finan!ele publice i un sistem de impozitare sustenabile:
Dei poziia bugetar s-a îmbuntit în România, nivelul redus de respectare a obligaiilor
fiscale constituie o provocare major, iar sustenabilitatea i adecvarea sistemului de pensii
prezint riscuri medii pe termen lung.
Prin urmare, România ar trebui s ia msuri de îmbuntire a colectrii impozitelor, s
egalizeze vârsta de pensionare pentru femei i brbai i s susin reforma pensiilor, promovând
încadrarea în munc a lucrtorilor în vârst.
Þ Reformarea sectorului sanitar:
În sectorul sanitar din România exist inegaliti majore, cauzate în principal de utilizarea
ineficient a resurselor i de un management defectuos.
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România trebuie s depun eforturi mai mari pentru a spori rentabilitatea sistemului,
reducând utilizarea excesiv a internrilor în spitale i îmbuntind asistena primar i
sistemele de trimitere a pacienilor.
Þ Piaa muncii, omajul în rândul tinerilor i srcia:
În 2012, România înregistra o rat sczut de ocupare a forei de munc în general, iar
rata de activitate în rândul tinerilor era printre cele mai mici din UE.
România trebuie s amelioreze calitatea politicilor vizând activarea forei de munc !i s
pun în aplicare, cât mai repede, Planul naional pentru angajarea tinerilor. Numrul persoanelor
expuse riscului de srcie sau de excluziune este, de asemenea, foarte ridicat, copiii fiind printre
cei mai afectai. România trebuie s adopte neîntârziat legislaia restant !i s întreasc legtura
dintre transferurile sociale !i msurile de activare.
Þ Reforma învmântului:
România se confrunt cu o provocare major în ceea ce prive!te cre!terea calitii
sistemului de învmânt !i de formare profesional.
Prsirea timpurie a !colii este o problem important. România ar trebui s pun în
aplicare reformele !i, în acela!i timp, s î!i dezvolte capacitatea administrativ. Învmântul
teriar trebuie adaptat la nevoile pieei muncii, iar accesul persoanelor dezavantajate ar trebui
îmbuntit.
Þ Modernizarea administraiei publice:
Capacitatea administrativ redus este o preocupare major pentru România, care
contribuie la o rat sczut de absorbie a fondurilor UE.
Prin urmare, trebuie consolidat guvernana !i calitatea administraiei publice.
Þ Mediul de afaceri:
Provocrile majore cu care se confrunt România în acest domeniu sunt un mediu de
afaceri slab dezvoltat !i sprijinul sczut acordat cercetrii !i dezvoltrii.
Autoritile române ar trebui s asigure servicii de e-guvernare eficiente !i s fac eforturi
pentru a facilita accesul la finanare !i pentru a reduce numrul de proceduri administrative pe
care trebuie s le îndeplineasc IMM-urile. De asemenea, România ar trebui s amelioreze
eficiena !i independena sistemului judiciar, precum !i eficiena politicilor de prevenire !i
combatere a practicilor de corupie, în special în domeniul achiziiilor publice.
Þ Energie i transporturi:
România înregistreaz un grad sczut de competitivitate !i eficien în sectorul energetic
!i în cel al transporturilor.
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Ea ar trebui s asigure liberalizarea preurilor la gaze !i electricitate, s consolideze
guvernana întreprinderilor de stat !i a organismelor de reglementare !i s finalizeze conexiunile
transfrontaliere. Infrastructura pentru conexiunile de band larg este cea mai slab dezvoltat
din UE, aspect care ar trebui remediat. În sectorul transporturilor, este nevoie de un plan amplu
pe termen lung.

8.2.

ContextNaional
Programul Naional de Reforma (PNR)

Programele naionale de Reform (PNR) reprezint obligaia fiecrui stat membru de a
translata la nivel naional obiectivele cuprinse în documentul Europa 2020. Dup publicarea de
ctre Comisia European a Analizei Anuale a Cre!terii, statele membre au obligaia de a prezenta
versiuni actualizate ale PNR.
Pentru România, PNR reprezint platforma-cadru pentru definirea !i aplicarea politicilor
de dezvoltare economic, în concordan cu politicile Uniunii Europene (UE), care permite
concertarea demersurilor naionale pentru modernizarea economiei i societii româneti i
susine convergena economico-social cu celelalte state membre ale UE. urmrirea aplicrii
aciunilor incluse în PNR este asigurat periodic (trimestrial, anual) pe baza Planului de aciune
pentru implementarea PNR.
Programul Naional de Reform 2011-2013 (PNR) reprezint platforma-cadru pentru
definirea i aplicarea politicilor de dezvoltare economic a României, în concordan cu politicile
Uniunii Europene (UE), având ca prioriti realizarea unei economii inteligente, durabile i
favorabile incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forei de munc, productivitate i de
coeziune social. Utilizarea judicioas a acestui instrument, prin asumarea reformelor necesare
i realiste în contextul european al eforturilor pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa
2020, permite concertarea demersurilor naionale pentru modernizarea economiei i societii
române pentru a susine convergena economico-social cu celelalte state membre ale UE.
Prin PNR au fost fixate inte naionale concrete pentru toate domeniile majore, respectiv
ocuparea forei de munc, cercetaredezvoltareinovare, energie i schimbri climatice,
educaie, combaterea srciei i promovarea incluziunii sociale. Pentru fixarea intelor naionale
au fost avute în vedere circumstanele naionale specifice, precum i perspectivele economiei
româneti. De asemenea, PNR asigur coerena cu principalele aciuni prioritare pentru punerea
în aplicare a angajamentelor asumate de România în cadrul noului Acord de tip preventiv încheiat
cu UE i FMI, respectiv în cadrul Pactului Euro Plus.
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Memorandum privind pregtirea accesrii i implementrii fondurilor europene
în perioada 2014-2020
Guvernul României a adoptat la 13 iunie 2012 un memorandum elaborat de Ministerul
Afacerilor Europene, referitor la aciunile i documentele privind pregtirea accesrii i
implementrii fondurilor europene în perioada 2014-2020.
Documentul conine orientri metodologice pentru programarea fondurilor europene
destinate unei dezvoltari inteligente, durabile i incluzive, precum i precizari pentru organizarea
i funcionarea cadrului partenerial de consultare în vederea elaborrii documentelor de
programare naionale 2014-2020. Orientrile metodologice descriu principalele elemente ale
diverselor tipuri de documente programatice care urmeaz a fi elaborate, precum i etapele
procesului de programare.
Totodat, conform memorandumului aprobat la 13 iunie 2012, organizarea i
funcionarea cadrului partenerial de consultare în vederea elaborrii documentelor de
programare naionale 2014-2020 se va realiza cu respectarea principiului european al
parteneriatului i implicând consultri cu reprezentani ai autoritilor competente naionale,
regionale, locale, cu organizaii ale societii civile, cu parteneri economici i sociali, inclusiv
partenerii din domeniul proteciei mediului sau având responsabiliti pentru promovarea
egalitii i nediscriminrii.
Structura partenerial la nivel naional aprobat prin memorandum este configurat pe
baza a 13 comitete, cu urmtoarea arie de competen:
v

Integratoare  Comitetul Interinstituional pentru elaborarea Acordului de Parteneriat
- CIAP;

v

Pe domenii de intervenie  10 comitete consultative tematice aferente domeniilor
majore de intervenie definite la nivel naional;

v

Pe criterii teritoriale  2 comitete consultative.

Corespunztor seciunilor din cadrul CIAP, sunt organizate Comitete Consultative pentru
diverse domenii de intervenie, astfel:
v

Mediu i schimbri climatice;

v

Competitivitate i eficien energetic;

v

Comunicaii i tehnologia informaional;

v

Educaie;

v

Ocupare, incluziune social i servicii sociale;

v

Servicii de sntate;

v

Turism, cultur i patrimoniul cultural;

v

Dezvoltare rural, agricultur i pescuit;

v

Administraie i buna guvernan;
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v

Transporturi.

Comitetele Consultative reprezentative pentru dezvoltarea regional i dimensiunea
teritorial sunt:
v

Comitetul Consultativ privind Dezvoltarea Regional (CCDR)

v

Comitetul Consultativ privind Coeziunea Teritorial (CCCT).

Rolul acestor comitete consultative este de a stabili i prioritiza investiiile la nivel
sectorial i regional, pe baza documentelor realizate în cadrul mai multor grupuri de lucru
subsecvente. Propunerile formulate de ctre comitetele consultative sunt dezbtute în CIAP, la
nivelul cruia este agreat gruparea domeniilor de intervenie corespunztoare fiecrui
document de programare, precum i principalele elemente privind modalitile de
implementare, monitorizare i evaluare.
Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorial România 2030 (CSDT România 2030) este
un document strategic privind dezvoltarea teritorial durabil i!integrat pe!termen!mediu! i!
lung! a! României.! Conceptul! asigur un cadru de fundamentare a dezvoltrii teritoriale a
României,! în! conexiune! cu! evolu"iile! din! spa"iul! european! i! interna"ional! i! se! bazeaz pe
practicile!curente!în!domeniul!planificrii teritoriale (spre exemplu, din Finlanda, Irlanda, Ungaria,
Olanda! i!Fran"a).!Nota!specific a!acestuia!este!apelul!la!o!viziune!integratoare!a!ac"iunilor!de!
dezvoltare,! în! care! nu! se! propun! solu"ii! generale! pentru! probleme,! ci! solu"ii! care! izvorsc din
nevoile! i!caracteristicile!diferitelor!zone.
Obiectivul general al CSDT este asigurarea integrrii! României! în! structurile! Uniunii!
Europene prin afirmarea identit"ii! regional-continentale, a rolului su! în! regiune,! cre terea!
coeziunii!spa"iale! i!a competitivit"ii! i!asigurarea!unei!dezvoltri!durabile!a!României.!
Obiectivul!general!este!detaliat!în!cinci obiective strategice majore:
v

Racordarea!la!re"eaua!european a!polilor! i!coridoarelor!de!dezvoltare!spa"ial;

v

Structurarea! i!dezvoltarea!re"elei!de!localit"i!urbane;

v

Afirmarea solidarit"ii!urban-rural adecvat categoriilor de teritorii;

v

Consolidarea! i!dezvoltarea!re"elei!de!legturi inter-regionale;

v

Valorificarea!patrimoniului!natural! i!cultural.

CSDT! România! 2030! stabile te! liniile! directoare! de! dezvoltare! teritorial a! României! la!
scar regional, interregional,! na"ional,! prin! integrarea! rela"iilor! relevante! la! nivel!
transfrontalier! i! transna"ional,! corelând! conceptele! de! coeziune! i! competitivitate! la nivelul
teritoriului.
Scopul! CSDT! România! 2030! este! de! a! pune! în! eviden", din perspectiv teritorial
integrat, modalit"ile!de!valorificare!a!poten"ialului!na"ional,!în!vederea!recuperrii decalajelor
de!dezvoltare!fa" de!"rile europene, de a stimula dezvoltarea echilibrat a!României! i!de!a!
consolida!rolul!României!ca!Stat!Membru!al!Uniunii!Europene! i!ca!actor!activ!în!zona!Europei!
Centrale! i!de!Est.!
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Documentul urmre te! maximizarea! impactului! investi"iilor! strine! i! na"ionale,! prin!
orientarea lor ctre! zone! relevante.! Aceast! direc"ionare! se! realizeaz! prin! intermediul!
proiectelor!strategice!na"ionale! i!a!politicilor!publice!elaborate!în!conformitate!cu!obiectivele!
acestuia.

Cadrul naional strategic pentru dezvoltarea durabil a sectorului agroalimentar
!i a spaiului rural în perioada 2014 - 2020 - 2030
Necesitatea Cadrului naional strategic rural este determinat de trei factori majori ai
dezvoltrii agricole:
v

Cerina asigurrii securitii alimentare naionale i garantarea siguranei alimentare a
populaiei României;

v

Resursele naturale, materiale i umane ale agriculturii româneti;

v

Favorabilitatea ecologic a resurselor agricole ale României de a furniza produse
agroalimentare de calitate superioar pe piaa intern i internaional.

Construcia Cadrului naional strategic rural este aezat pe trei piloni: agricultur,!
alimentaie! i mediu, fiecare dintre acestea având importan vital pentru pacea social din
România i pentru ameliorarea continu a vieii rurale româneti.
Prioritile Cadrului! naional! strategic! rural! pentru! perioada! 2014-2030 s-au stabilit
pornind de la funciile spaiului i ale economiei rurale, ale agriculturii româneti, necesitatea
dezvoltrii accelerate a acestora, noul parteneriat între Europa i fermieri, conform reformei PAC
i a bugetului agricol european pentru perioada 2014-2020:
v

Garantarea securitii i siguranei alimentare, prin asigurarea integral a necesarului
intern de produse alimentare de calitate îmbuntit i a unui excedent, fa de
consumul alimentar intern, disponibil pentru export;

v

Asigurarea echilibrului ecologic durabil pe termen lung al spaiului rural, prin investiii
publice, public-private sau private în lucrri de infrastructur de protecie i echipare a
teritoriului (sisteme de irigaii, sisteme hidro-ameliorative de protecie, perdele de
protecie, împdurirea terenurilor degradate i defriate, sporirea gradului de
acoperire verde a teritoriului etc.);

v

Conservarea i protejarea resurselor naturale regenerabile (solul, apa, aerul,
biodiversitatea) i utilizarea durabil a resurselor naturale agricole, în primul rând a
solului, conservarea biodiversitii, aplicarea politicilor de atenuare a efectelor
schimbrilor climatice;

v

Consolidarea exploataiilor agricole, modernizarea tehnologiilor i ameliorarea
general a activitilor agricultorilor;

v

Stimularea formrii exploataiilor agricole privat-familiale comerciale de tip european
prin restrângerea treptat a exploataiilor agricole de subzisten;

v

Dezvoltarea teritorial echilibrat a economiei rurale agricole, extinderea IMM-urilor
rurale agroalimentare i nonagricole i creterea gradului de ocupare a populaiei
rurale, prin angajarea i stabilizarea în rural, cu preponderen a populaiei rurale active
tinere;
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v

Echilibrarea balanei alimentare (i de pli) româneti i creterea exporturilor
agroalimentare româneti;

v

Restrângerea zonelor rurale defavorizate i a srciei rurale severe;

v

Compatibilizarea sistemului naional de învmânt i cercetare tiinific cu cel
european, asigurarea unui parteneriat durabil al acestuia cu sistemul agroalimentar
românesc.

Pentru asigurarea securitii alimentare naionale care garanteaz sigurana alimentar a
populaiei, agricultura României trebuie s se înscrie în urmtorii parametri de performan:
v

Dublarea randamentelor agricole în urmtorii zece ani, comaparativ cu deceniul 20002010;

v

Dublarea valorii produciei vegetale i animale în urmtorul deceniu, fa de cea din
2010;

v

Dublarea valorii produciei agroalimentare procesate fa de anul 2010;

v

Creterea ratei de absorbie a fondurilor europene.

Singura ans a României pentru dezvoltarea agriculturii, prin care s se susin nivelele
de producie propuse în continuare pentru orizonturile 2015, 2020, 2025, 2030, const în:
v

alocarea masiv, dar raional, dac se poate optim, de capital investiional în
infrastructura rural;

v

echiparea teritoriului agricol (circa 1,7 mil. ha irigate, Canalul Siret-Brgan);

v

plantarea perdelelor de protecie a câmpului pe circa un milion de hectare în zonele
cele mai aride;

v

modernizarea exploataiilor agricole;

v

extinderea întreprinderilor de stocare-procesare a produselor agroalimentare (nu
numai cereale);

v

sporirea capitalului de exploatare, atât din surse proprii cât i din credite bancare
avantajoase, acordat fermelor agricole.

Se estimeaz c România are un potenial alimentar, la orizontul 2030, pentru 38,5 mil.
persoane, respectiv un disponibil pentru export i pentru consum nealimentar de materii prime
agricole de circa 49-50 mld. .

Acordul de Parteneriat dintre România i Comisia European 2014-2020.
Documentul a fost transmis informal serviciilor Comisiei Europene în luna octombrie
2013, deoarece la nivelul Uniunii Europene nu erau adoptate înc regulamentele prin care se
stabilete modul de implementare a fondurilor europene în viitoarea perioad de programare.
Acordul! de! parteneriat! dintre! România! "i CE vizeaz utilizarea fondurilor europene în
perioada 2014-2020. În viitoarea perspectiv financiar, România va investi  39.34 miliarde
alocate din fonduri structurale europene (FSE) plus co-finanarea aferent, în conformitate cu
obiectivele tematice ale UE 2020 i prioritile naionale ale României. Acordul de parteneriat
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stabilete modul în care aceste investiii vor fi concentrate pentru a promova competitivitatea,
convergena i cooperarea i s încurajeze o cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii,
prin stabilirea unor prioriti naionale de investiii specifice.
Având în vedere c FSE va fi unul dintre cele mai importante instrumente pentru a face
fa provocrilor principale de dezvoltare ale României, identificate în programul de creditare al
UE/FMI i angajamentele UE 2020, Acordul de parteneriat stabilete modul în care va fi
optimizat utilizarea FSE pentru a realiza valoarea adugat a cheltuielilor publice, prin
integrarea principiilor de parteneriat, egalitatea între femei i brbai, incluziunea social i
dezvoltarea durabil.
Acordul de parteneriat este elaborat într-o manier care ofer un cadru flexibil pentru
România de a reaciona i a reorienta resursele europene, naionale i locale, pentru crearea
condiiilor de cretere economic i ocupare a forei de munc i pentru a maximiza rezultatele
obinute. Prin acest document de programare România vizeaza exploatarea sinergiilor poteniale
dintre FSE i alte surse de finanare UE, printr-o abordare strategic i integrat.
Obiectivul! general! "i! contribuia! strategic! a! Fondurilor! Europene! Structurale! "i! de!
Investiii. #inând cont de situaia i de politicile macroeconomice, alturi de blocajele creterii la
nivel naional, subliniate mai sus, Guvernul României a stabilit anumite prioriti de finanare
pentru utilizarea Fondurilor Europene Structurale i de Investiii în Acordul de Parteneriat 20142020, cu obiectivul global de a reduce disparitile de dezvoltare economic i social între
România i statele membre ale UE.
Acest obiectiv global este o simpl expresie a procesului de convergen economic i
social i reprezint o continuare fireasc a obiectivului Cadrului de Referin Strategic Naional
2007-2013.
Obiectivele de mai sus reflect impactul posibil al FSE, i sunt estimate printr-o modelare
macro-economic, pe baza modelului R-GREM. Modelul a proiectat, de asemenea, creteri
suplimentare semnificative pentru ali parametri macroeconomici cheie, inclusiv ocuparea forei
de munc în sectoare tranzacionabile (producie) i netranzacionabile (servicii) i în formarea
brut de capital (investiii).
Obiectivele, la fel ca i celelalte rezultate macroeconomice, au fost obinute în baza
alocrilor financiare orientative ale Acordului de Parteneriat, plecând de la ipoteza unei rate de
absorbie de 80%. Obiectivele reflect diferena dintre dou scenarii: scenariul de baz (cu
fonduri), cu cheltuielile FSE la nivelul stabilit în AP, i un scenariu fr fonduri, unde se
presupune c nu va exista o intervenie a FSE.
Pentru a îndeplini aspiraiile de cretere economic reflectate în obiectivul global al
acestui Acord de Parteneriat, România se va transforma într-o economie modern i competitiv,
abordând urmtoarele cinci provocri în materie de dezvoltare:
v

Competitivitatea

v

Oamenii i societatea
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8.3.

v

Infrastructura

v

Resursele

v

Administraia i guvernarea

ContextRegional

Strategia pentru Dezvoltare Regional a Regiunii Vest pentru perioada 2014-2020
Aceast strategie reprezint viziunea Regiunii Vest privind dezvoltarea regional i baza
strategic pentru fundamentarea programelor de finanare din fonduri externe/ comunitare,
naionale, regionale i/sau locale.
La elaborarea strategiei s-au avut în vedere unele aspecte evidente cu privire la Regiunea
Vest, i anume:
Þ Pentru majoritatea indicatorilor relevani, cu excepia celor sociali, Regiunea Vest rmâne
o regiune mai puin dezvoltat în contextul Uniunii Europene.
Ca atare, Regiunea Vest continu s necesite o gam larg de intervenii i politici publice
specifice obiectivului convergen, care continu s acopere principalele domenii de dezvoltare
economic, în special competitivitatea întreprinderilor, dezvoltarea economiei rurale, precum i
infrastructura cheie i serviciile conexe - de transport, mediu, sntate, educaie i formare.
Þ Regiunea Vest nu este o regiune omogen.
Problemele de coeziune economic i social sunt datorate disparitilor care exist între
mediul urban i cel rural, precum i între cele patru judee ale regiunii. În special dou orae
Timioara i Arad, fiecare în parte i mai ales împreun sunt motorul de dezvoltare ecomomic i
social pentru întreaga regiune. Pentru cele dou orae provocarea este clar: ele trebuie s
devin competitive pe plan internaional, comparabil cu regiuni similare din Europa Central i
cu cele din urm Europa de Vest.
Acest deziderat implic o intervenie energic i bine direcionat în ceea ce privete
structura ecomomic, dinamismul i progresul general. În acelai timp, judeele Cara-Severin i
Hunedoara urmresc constant creterea gradului de competitivitate prin valorificarea
potenialului local i diversificarea activitilor economice, fiind înc dominate de un caracter
industrial intensiv, dar redus în termeni de competitivitate i productivitate.
Þ Activitatea economic din Regiunea Vest este concentrat în câteva sectoare care
reprezint circa jumtate din cifra de afaceri, fora de munc i productivitatea regiunii.
O comparaie internaional sugereaz c nivelurile de productivitate din Regiunea Vest
sunt înc sczute fa de valorile europene. Dei productivitatea medie din Regiunea Vest (12.799
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