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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE

1. Introducere
Proiectul „Strategia de Dezvoltare a Serviciilor
Sociale la nivelul UAT Municipiul Câmpulung”
este conceput ca instrument de lucru extrem
de complex și cuprinzător, util pentru luarea
deciziilor la nivelul comunității din momentul
recepționării și acceptării lui de către
autorităţile locale până la sfârșitul perioadei
avute în vedere. În aceeași măsură, poate
constitui bază pentru proiecte viitoare
pornindu-se de la analiza realizării obiectivelor
propuse, realismului acestora, al eficienţei lor,
a posibilităţilor de continuare, perfecționare,
eventual înlocuire.
Analiza poate constitui punct de reper pentru
deciziile autorităţilor locale ca sursă de
informaţii și ghid de soluţii pentru probleme
din domeniul socio-economic care necesită
rezolvarea în timp util și eficient.

utile pentru cunoașterea situaţiei prezente și
pentru formularea unor previziuni.
În referire la anumite secvențe de conținut s-ar
putea crede că prezintă un exces de informaţii,
că nu toate pot fi necesare și utile dar, în final,
se observă că într-un moment sau altul al
demersului orice informaţie poate fi importantă.
Culegerea informaţiilor necesare demersului
solicită răbdare și eforturi deopotrivă, deoarece
sursele de informare sunt diverse, iar deţinătorii
informaţiilor manifestă cooperare în mod
diferențiat. Astfel, în contextul actual,
determinarea și profesionalismul executantului,
dar și al colaboratorilor, trebuie apreciate în
mod cu totul deosebit.

Trebuie subliniat faptul că analiza, pentru a
constitui o bază solidă și realistă în formularea
unor concluzii și în propunerea de soluţii, nu se
poate face fără o documentare cât mai
completă, exhaustivă, dacă se poate. La
fiecare dintre capitolele/ domeniile studiului se
poate observa efortul depus de realizatori
pentru culegerea a cât mai multe informaţii
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Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale

1.1. Conceptul de Strategie de Dezvoltare a Serviciilor Sociale
Misiunea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor
Sociale o reprezintă dezvoltarea unui sistem
funcțional de servicii sociale la nivel local care
să aibă drept scop sprijinirea persoanelor
vulnerabile pentru depășirea situațiilor de
dificultate, prevenirea și combaterea riscului
de excluziune socială, creșterea calității vieții
și promovarea incluziunii sociale a acestora.
Strategia stabilește cadrul general al direcțiilor
de acțiune pentru crearea unui sistem real și
eficient de servicii sociale, în interiorul căruia
planurile de acțiune se vor dezvolta coordonat și
integrat. Serviciile sociale reprezintă un pilon
important al sprijinului pentru incluziunea socială
a grupurilor vulnerabile.

Totodată, aceste servicii își vor demonstra
eficacitatea atât timp cât relația „nevoile
grupurilor vulnerabile”–„oferirea de servicii
sociale” va fi echilibrată, generând astfel un
răspuns complex și integrat în care misiunea
serviciilor sociale se regăsește sub umbrela
incluziunii sociale.
Sistemul local de servicii sociale cuprinde
ansamblul serviciilor sociale funcționale la
nivelul comunității, sistem prin care autoritatea
publică locală intervine pentru prevenirea,
limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori
permanente ale situațiilor care pot genera
marginalizarea sau excluziunea socială a
persoanei, familiei, grupurilor sau comunităților.
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1.2. Metodologia cadru de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale
Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale
este reglementată prin Legea Asistenței
Sociale nr. 292/2011. Astfel, art.112, alin(3) al
legii menționate anterior stipulează următorul
conținut legislativ: „În domeniul organizării,
administrării și acordării serviciilor sociale,
autoritățile administrației publice locale au
următoarele atribuții principale:
a. Elaborează, în concordanţă cu strategiile
naţionale şi nevoile locale identificate, strategia
judeţeană, respectiv locală de dezvoltare a
serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung,
după consultarea furnizorilor publici şi privaţi, a
asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor
reprezentative ale beneficiarilor şi răspund de
aplicarea acesteia;
b. În urma consultării furnizorilor publici şi
privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a
organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor
elaborează planurile anuale de acţiune privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din
bugetul Consiliului Judeţean/ Consiliului Local/
Consiliului General al Municipiului Bucureşti
care cuprind date detaliate privind numărul şi
categoriile de beneficiari, serviciile sociale
existente, serviciile sociale propuse pentru a fi
înfiinţate, programul de contractare a serviciilor

din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele
de finanţare;
c. Iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de
prevenire şi combatere a situaţiilor de
marginalizare şi excludere socială în care se pot
afla anumite grupuri sau comunităţi;
d. Identifică familiile şi persoanele aflate în
dificultate, precum şi cauzele care au generat
situaţiile de risc de excluziune socială;
e. Realizează atribuţiile prevăzute de lege în
procesul de acordare a serviciilor sociale;
f. Încheie, în condiţiile prevăzute de lege,
contracte de parteneriat public-public şi publicprivat pentru sprijinirea financiară şi tehnică a
autorităţilor administraţiei publice locale de la
nivelul judeţului pentru susţinerea dezvoltării
serviciilor sociale;
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g. Propun înfiinţarea serviciilor sociale de
interes judeţean sau local;
h. Colectează, prelucrează şi administrează
datele şi informaţiile privind beneficiarii,
furnizorii publici şi privaţi şi serviciile
administrate de aceştia;
i. Monitorizează şi evaluează serviciile sociale;
j. Elaborează şi implementează proiecte cu
finanţare naţională şi internaţională în domeniul
serviciilor sociale;
k. Elaborează proiectul de buget anual pentru
susţinerea serviciilor sociale în conformitate
cu planul anual de acţiune şi asigură
finanţarea/ cofinanţarea acestora;
l. Asigură informarea şi consilierea beneficiarilor,
precum şi informarea populaţiei privind
drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;

m. Furnizează, administrează sau, după caz,
contractează serviciile sociale adresate copilului,
familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor
vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de
beneficiari prevăzute de lege fiind responsabile de
calitatea serviciilor prestate;
n. Planifică şi realizează activităţile de
informare, formare şi îndrumare metodologică
în vederea creşterii performanţei personalului
care administrează şi acordă servicii sociale;
o. Colaborează permanent cu organizaţiile
societăţii civile care reprezintă interesele
diferitelor categorii de beneficiari;
p. Organizează şi realizează activităţile
specifice
contractării
serviciilor
sociale
acordate de furnizorii publici şi privaţi;
q. Încheie, în condiţiile legii, contracte şi
convenţii de parteneriat, contracte de finanţare,
contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea,
administrarea, finanţarea şi cofinanţarea de
servicii sociale;
r. Monitorizează financiar şi tehnic contractele
prevăzute la lit. q);
s. Îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de
reglementările legale în vigoare”.
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Obiectivul general

al strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale este de a
implementa măsuri și acțiuni sociale pentru garantarea dreptului fiecărei persoane/
colectivități aflate într-o situație de nevoie socială, datorată unor motive de natură
economică, fizică, psihică sau socială de a beneficia de servicii sociale
corespunzătoare și nediscriminatorii.
Realizarea obiectivului necesită mobilizarea tuturor resurselor existente în municipiu,
responsabilizarea și implicarea factorilor relevanți prin dezvoltarea de parteneriate eficiente
în vederea dezvoltării capacităților individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor
sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune
socială.

Strategia are o abordare particulară datorită următorilor factori:
» Identificarea resurselor financiare pentru implementarea strategiei nu se poate
realiza decât în cadrul unor planuri anuale;
» Responsabilitatea comunității și implicarea populației caracterizează gradul de
dezvoltare al serviciilor sociale;
» Construcția instituțională nu este suficientă pentru garantarea unui sistem
eficient de servicii sociale;
» Complexitatea nevoilor sociale și diversitatea categoriilor de potențiali beneficiari.
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Prin intermediul Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale se propune
asigurarea în cadrul UAT Municipiul Câmpulung a unui sistem de servicii sociale cu
caracter proactiv, care să aibă o abordare integrată a nevoilor persoanei în relație cu
situația socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social de viață
al acesteia.
Elaborarea strategiei pornește de la premisa că oferta actuală de servicii sociale
furnizate la nivel local trebuie să fie diversificată din cauza dimensiunilor crescânde ale
segmentului social îndreptățit să fie asistat, iar fondurile alocate cu această destinație
să fie distribuite pe principiile eficienței și eficacității.
Pentru fundamentarea elaborării Raportului Intermediar al Strategiei de Dezvoltare a
Serviciilor Sociale din cadrul UAT Municipiul Câmpulung 2017-2021 au fost necesare:
» Realizarea cercetării prin anchetă pe bază de chestionar asupra beneficiarilor de
servicii și prestații sociale din comunitatea Câmpulung și asupra aparatului
administrativ, asistenților sociali și medicali, cadrelor didactice, reprezentanților
Poliției Locale și ai cultului religios din comunitate.
» Realizarea documentării detaliate asupra tuturor resurselor existente la nivelul
UAT Municipiul Câmpulung, Județul Argeș.
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2. Metodologia cadru de elaborare a strategiei
Strategia reprezintă cadrul care orientează
alegerile care determină natura și direcția unei
comunități. Astfel, ajută la stabilirea direcției
unitare pentru comunitate în termenii
obiectivelor sale operaționale și furnizează
baza alocării resurselor necesare pentru
orientarea strategiei spre atingerea scopului
principal și a obiectivelor stabilite.
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale
reprezintă instrumentul participativ care
condiționează implicarea întregii comunități și
are drept scop asigurarea dezvoltării
economico-sociale.
De asemenea, strategia de dezvoltare a
serviciilor sociale este un demers pe termen
scurt, mediu și lung, reprezentând o modalitate
de protecție pentru viitorul comunității locale.
Trebuie menționat faptul că strategia de
dezvoltare a serviciilor sociale reprezintă
instrumentul principal pentru luarea unor
decizii în domeniul social care are la bază
evaluări anterioare cu caracter justificativ.
Construirea strategiei se realizează cu ajutorul
datelor colectate în teren și al analizei

documentelor oficiale întocmite de specialiști
din domenii diferite.
Planificarea strategică reprezintă procesul
sistematic prin care comunitatea agreează
anumite priorități esențiale pentru îndeplinirea
misiunii ei și se află în concordanță cu evoluția
mediului înconjurător. Realizarea planificării
este constituită din proiectarea și trasarea
obiectivelor care vor fi menționate în strategia
de dezvoltare a serviciilor sociale.
Planificarea reprezintă un proces continuu
care nu are finalitate decât după ce strategia a
fost implementată cu succes cu ajutorul
organizării, coordonării și controlului. Controlul
furnizează informații în legătură cu eficiența
planurilor de acțiune și asigură date de intrare
în noul proces de planificare.
Ciclicitatea procesului de planificare este
reprezentată
de
stabilirea
obiectivelor,
planificarea propriu-zisă pentru atingerea
acestora, un proces de autocontrol și un
sistem periodic de revizuire, ultimii pași fiind
evaluarea rezultatelor și decizia de a reîncepe
exercițiul de programare.
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Planificarea Strategiei de Dezvoltare a
Serviciilor Sociale din UAT Municipiul
Câmpulung se focalizează pe următoarele
caracteristici:
» Vizează dezvoltarea domeniului serviciilor
sociale, sprijinindu-se atât pe practicile
existente, cât și pe introducerea de noi
oportunități de acțiune;
» Abordează problemele la nivel macro și nu
se concentrează pe cazurile izolate;
» Aduce elemente noi în domeniul tehnic,
managerial și financiar adaptând experiențe
care s-au dovedit de succes;
» Operează într-un teritoriu bine definit din
punct de vedere spațial și administrativ;
» Generează resurse stabilind o legătură
directă între planificare și implementare.
Pentru analiza situației socio-economice din
unitatea administrativ-teritorială s-a apelat la
constituirea unui Comitet consultativ și a unui
Comitet de coordonare. Comitetul consultativ
este reprezentat de cetățenii municipiului, iar
Comitetul de coordonare este însăși
Administrația Publică Locală, respectiv UAT
Municipiul Câmpulung.
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Etapele DE
planificării

1. Identificarea actorilor locali

7. Scop și obiective

2. Constituirea grupului de lucru

8. Stabilirea direcțiilor strategice

3. Analiza documentelor de la
nivelul municipiului Câmpulung

9. Identificarea domeniilor prioritare
de acțiune

4. Analiza documentelor strategice

10. Stabilirea planului de acțiune

5. Culegerea informațiilor

11. Implementarea acțiunilor

6. Analiza SWOT

12. Redactarea documentului final
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2.1. Actorii care participă la procesul de planificare
Dezvoltarea documentului de planificare
strategică este un proces consultativ de mare
anvergură care implică o mare varietate de
grupuri pe care le putem exprima sub forma a
două concepte dominante:
I. Societatea locală respectiv totalitatea
persoanelor care trăiesc în municipiu,
împreună cu societatea civilă formată din
cetățeni asociați sub diferite forme, care au
aceleași interese și care își dedică timpul,
cunoștințele și experiența pentru a-și promova
și apăra drepturile și interesele.
II. Statul reprezentat în cadrul comunității prin
Administrația Publică Locală.
Administrația Publică Locală din municipiul
Câmpulung este alcătuită din Consiliul Local,
reprezentând autoritatea deliberativă și Primar
exponentul autorității executive.
Consiliul Local este constituit dintr-un număr
de consilieri pe care legea îl determină în
funcție de numărul populației unității
administrativ-teritoriale. Consilierii sunt aleși
prin vot universal, egal, direct, secret și liber în
condițiile stabilite de legea privind alegerile
locale. De asemenea, Consiliul Local are

inițiativă și hotărăște, cu respectarea legii,
problemele de interes local cu excepția celor
care sunt date prin lege în competența altor
autorități publice locale sau centrale.
Primarul este autoritatea executivă a
colectivității locale care îndeplinește în același
timp și rolul de reprezentant al statului în
unitatea administrativ-teritorială în care este
ales. În exercitarea atribuțiilor sale, primarul
este abilitat să emită dispoziții cu caracter
normativ sau individual, dispoziții ce devin
executorii numai dacă sunt aduse la
cunoștința publică sau după ce au fost
comunicate persoanelor îndrituite, după caz.
Primarul, viceprimarul, secretarul municipiului,
împreună cu aparatul de specialitate al
Primarului constituie Primăria municipiului,
instituție publică cu activitate permanentă, care
asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor
Constituției, ale legilor țării, ale decretelor
Președintelui
României,
ale
hotărârilor
Guvernului, ale actelor emise de ministere și alte
autorități ale administrației publice centrale, ale
hotărârilor Consiliului Județean, ale Consiliului
local și soluționează problemele curente ale
colectivității.
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2.2. Motivația studiului
Raportul Intermediar al Strategiei de Dezvoltare
a Serviciilor Sociale din cadrul UAT Municipiul
Câmpulung
pentru perioada 2017-2021
reprezintă rezultatul demersului de analiză al
informaţiilor obiective obţinute din surse
oficiale (surse statistice) și al informaţiilor
subiective obţinute în urma anchetelor pe bază
de chestionar (realizate la nivelul beneficiarilor
de servicii și prestații sociale, la nivelul
aparatului administrativ, al cadrelor didactice,
asistenților sociali, medicali și reprezentanților
culturilor bisericești), date trecute prin filtrul
catalizator al Consultantului.
Necesitatea realizării documentului rezidă din
faptul că este un instrument tehnic de utilitate
publică, o paletă largă de actori sociali fiind
interesaţi de existenţa, eficacitatea și
beneficitatea acestuia. Strategia de dezvoltare
a serviciilor sociale poate fi utilizată în
corespondență cu mediul căruia se adresează:
» Pentru Comunitate și Societatea civilă
strategia reprezintă documentul care furnizează
informaţii cu privire la dezvoltarea socială a
unităţii administrativ-teritoriale;
» Pentru
Autoritățile
Publice
Locale
reprezintă un ghid de lucru ce conţine direcţiile
de urmat în dezvoltarea socio-economică
a municipiului;

» Pentru factorii de decizie locali reprezintă
un îndrumător care conţine acţiunile punctuale
ce pot fi întreprinse pentru atingerea
obiectivelor strategice.

2.3. Tema de studiu
Analiza de prefezabilitate privind promovarea
proiectelor de dezvoltare durabilă pentru
perioada următoare converge către viziunea de
dezvoltare socială în contextul economic mai
larg al comunităţii prin elaborarea Strategiei de
Dezvoltare a Serviciilor Sociale din UAT
Municipiul Câmpulung.

2.4. Importanța studiului
Importanţa studiului pentru comunitate
rezidă în măsura în care dimensiunea
practică a dezvoltării strategice a fost
transpusă în documentele programatice de
la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, în
general, și în Strategia de Dezvoltare a
Serviciilor Sociale a UAT Municipiul
Câmpulung pentru perioada 2017-2021, în
particular, inclusiv în portofoliul de proiecte
prioritare aferent, în concordanţă cu politicile
europene şi naţionale.
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2.5. Scop, misiune și viziune
Strategia îşi propune asigurarea la nivelul
unității administrativ-teritoriale a cadrului de
acțiune în concordanță cu prioritățile județene,
naționale și europene în domeniu, menit să
contribuie la îmbunătățirea situației sociale și
economice a grupurilor vulnerabile din
municipiul Câmpulung.
În perioada următoare, prioritățile de acțiune
ale aparatului administrativ din municipiul
Câmpulung se obiectivează astfel:
» Dezvoltarea serviciilor comunitare integrate;
» Implementarea unui pachet minim de
servicii sociale adresat copiilor care provin din
familii defavorizate;
» Promovarea participării persoanelor cu
dizabilități la viața comunității, trecerea de la
îngrijirea realizată în instituții de profil la
îngrijirea prin familie, în comunitate;

» Prevenirea oricărei forme de violență
asupra copiilor, precum și îmbunătățirea
structurii și calității serviciilor sociale;
» Promovarea participării active a tuturor
grupurilor vulnerabile, inclusiv a persoanelor de
etnie romă, pentru succesul implementării
politicilor guvernamentale de incluziune
socială a persoanelor aflate în situații de risc.
Municipiul Câmpulung
are în vedere
implementarea unui sistem de asistență
socială descentralizat, proactiv și eficient, cu
accent pe întărirea capacității și rolului familiei,
orientat spre îngrijirea în cadrul comunității a
persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate.

SCOP
MISIUNE
VIZIUNE
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2.6. Premisele strategiei
A. Reforma sistemului de servicii sociale prin
transformarea dintr-un sistem pasiv într-un
sistem proactiv.
B. Schimbarea accentului de pe asistenţa
acordată individului pe construirea măsurilor
de protecţie socială în jurul protecţiei familiei,
prin creşterea gradului de securitate socială,
dar și a responsabilităţii individuale printr-o
politică socială centrată pe copil şi familie,
care să încurajeze o îmbătrânire demnă şi
bazată pe un sistem integrat de servicii şi
beneficii sociale pentru grupurile vulnerabile.
C. Promovarea responsabilității sociale prin
conștientizarea cu privire la importanța și
beneficiile implicării sociale a individului în
comunitate.
D. Utilizarea fondurilor europene pentru
reformarea sistemului de asistență socială
prin sprijinirea incluziunii sociale și combaterea
discriminării.
E. Consolidarea cooperării dintre sectorul
public și organizații neguvernamentale prin
realizarea de parteneriate durabile constituite în
folosul comunității.

Obiectivul general al strategiei îl reprezintă
diversificarea şi dezvoltarea serviciilor de
asistenţă socială prin asigurarea aplicării
politicilor sociale din domeniul protecţiei
copilului, familiei, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a altor
persoane, grupuri sau comunităţi în vederea
asigurării de servicii sociale de calitate, care
să aibă o abordare integrată a nevoilor în
relaţie cu situaţia economică, starea de
sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social
al beneficiarilor.
În aceeași măsură, strategia se focalizează pe
protejarea, apărarea şi garantarea tuturor
drepturilor omului şi drepturilor copilului aşa
cum sunt menţionate în Declaraţia Universală
a Drepturilor Omului şi Convenţia ONU cu
privire la drepturile copilului, în contextul
ansamblului
drepturilor
şi
libertăţilor
fundamentale ale omului. Implementarea
strategiei va asigura creşterea calităţii vieţii
copiilor şi persoanelor aflate în situaţii de risc,
urmărindu-se ca toate serviciile să respecte
standardele minime naţionale prevăzute prin
reglementări legale care pot fi verificate în
mod periodic într-un sistem competent,
coerent şi unitar.
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Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale
subliniază rolul primordial al familiei în creşterea,
îngrijirea şi educarea copilului, în asistenţa
persoanei cu handicap, a persoanei vârstnice
sau a oricărei alte persoane aflată în situaţie de
risc de excludere socială. Eforturile societăţii
trebuie îndreptate în direcţia întăririi şi susţinerii
familiei în asumarea responsabilităţilor.
Totodată, se recunoaşte că responsabilizarea
familiei în spiritul noului pachet legislativ în
domeniul asistenţei sociale nu se poate realiza
fără o abordare sistematică a problemelor cu
care se confruntă copiii şi familiile acestora.

Principii și valori
Profunzimea strategiei o constituie bunăstarea
beneficiarilor, asigurarea accesului la o gamă
largă de servicii şi beneficii sociale adaptate
nevoilor individuale şi de grup. Întregul sistem
de asistenţă socială al municipiului Câmpulung
trebuie să fie întemeiat şi să funcţioneze în
acord cu următoarele valori şi principii
generale:
a. Solidaritatea socială potrivit căreia întreaga
comunitate participă la sprijinirea persoanelor
vulnerabile care necesită suport şi măsuri de
protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea
unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării
incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie.

b. Subsidiaritatea conform căreia, în situaţia
în care persoana sau familia nu îşi poate
asigura integral nevoile sociale, intervin
colectivitatea locală şi structurile ei asociative
şi complementar, statul, prin furnizorii publici
şi privaţi existenţi la nivel local și judeţean.
c. Universalitatea prin care fiecare persoană
are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile
prevăzute de lege.
d. Respectarea demnităţii umane potrivit căreia
fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea
liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt
respectate statutul individual, social, dreptul la
intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz
fizic, psihic, intelectual, politic sau economic.
e. Abordarea individuală conform căreia
măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate
situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ.
Principiul ia în considerare caracterul şi cauza
unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile
individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi
nivelul de integrare socială a persoanei. Suportul
adresat situaţiei de dificultate individuală constă
în măsuri de susţinere acordate membrilor
familiei beneficiarului.
f. Parteneriatul prin care autorităţile publice
centrale şi locale, instituţiile publice şi private,
organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de
cult recunoscute de lege, precum şi membrii
comunităţii stabilesc obiective comune,
conlucrează şi mobilizează toate resursele
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necesare pentru asigurarea unor condiţii de
viaţă decente şi demne pentru persoanele
vulnerabile din comunitate.
g. Participarea beneficiarilor este principiul
potrivit căruia aceștia iau parte la formularea şi
implementarea politicilor cu impact direct
asupra lor, la realizarea programelor
individualizate de suport social şi se implică
activ în viaţa comunităţii prin intermediul
formelor de asociere sau în mod direct, prin
activităţi voluntare desfăşurate în folosul
persoanelor vulnerabile.
h. Transparenţa reprezintă principiul potrivit
căruia este asigurată creşterea gradului de
responsabilitate al Administraţiei Publice
Locale în raport cu cetăţeanul şi, în aceeași
măsură, se asigură stimularea participării
active a beneficiarilor la procesul de luare a
deciziilor la nivel de comunitate locală.
i. Nediscriminarea conform căreia persoanele
vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de
protecţie socială fără restricţie sau preferinţă
în raport de rasă, naţionalitate, origine etnică,
limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori
orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică,
dizabilitate, boală cronică necontagioasă,
infectare HIV sau apartenenţă la o anumită
categorie defavorizată.
j. Eficacitatea potrivit căreia utilizarea
resurselor publice are în vedere îndeplinirea
obiectivelor programate pentru fiecare dintre

activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în
raport cu efectul proiectat.
k. Eficienţa presupune faptul că utilizarea
resurselor publice are la bază respectarea
celui mai bun raport cost-beneficiu.
l. Respectarea dreptului la autodeterminare
conform căruia fiecare persoană are dreptul de
a face propriile alegeri, indiferent de valorile
sale sociale, asigurându-se că acestea nu
ameninţă drepturile sau interesele legitime ale
altor persoane.
m. Activizarea conform căreia măsurile de
asistenţă socială au ca obiectiv final
încurajarea ocupării, în scopul integrării/
reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii
persoanei şi întărirea nucleului familial.
n. Caracterul unic al dreptului la beneficiile de
asistenţă socială potrivit căruia pentru aceeaşi
nevoie sau situaţie de risc social se poate
acorda un singur beneficiu de acelaşi tip.
o. Proximitatea potrivit căreia serviciile sunt
organizate cât mai aproape de beneficiar pentru
facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât
mai mult posibil în propriul mediu de viaţă.
p. Dreptul la liberă alegere a furnizorului de
servicii conform căruia beneficiarul sau
reprezentantul legal al acestuia, acolo unde
este cazul, au dreptul de a alege liber dintre
furnizorii acreditaţi.
q. Complementaritatea şi abordarea integrată
conform cărora pentru asigurarea întregului
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potenţial de funcţionare socială a persoanei ca
membru deplin al familiei, comunităţii şi
societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu
nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu o
gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul
economic, educaţional, de sănătate, cultural etc.
r. Concurenţa şi competitivitatea prin care
furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi
trebuie să se preocupe permanent de creşterea
calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de
tratament egal pe piaţa serviciilor sociale.
s. Egalitatea de şanse potrivit căreia
beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au
acces în mod egal la oportunităţile de
împlinire, dezvoltare personală, dar şi la
măsurile şi acţiunile de protecţie socială.

t. Confidenţialitatea conform căreia, pentru
respectarea vieţii private, beneficiarii au
dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra
datelor personale şi informaţiilor referitoare la
viaţa privată şi situaţia de dificultate în care se
află la un anumit moment.
u. Echitatea potrivit căreia toate persoanele care
dispun de resurse socio-economice similare
pentru aceleaşi tipuri de nevoi beneficiază de
drepturi sociale egale.
v. Focalizarea presupune că beneficiile de
asistenţă socială şi serviciile sociale se
adresează celor mai vulnerabile categorii de
persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi
bunurile acestora.

Principii și valori
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2.7. Grupul țintă al strategiei
Grupul vulnerabil desemnează conform Legii
asistenței sociale nr. 292/ 2011 „persoane sau
familii care sunt în risc de a-și pierde
capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de
trai din caza unor situații de boală, dizabilitate,
sărăcie, dependență de droguri sau de alcool,
ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate
economică și socială”.
Înainte de a trece la descrierea grupurilor care
au stat la baza analizei, se vor defini principalii
termeni utilizați în acordarea serviciilor sociale:
» Beneficiile de asistență socială sunt măsuri
de redistribuire financiară/ materială destinate
persoanelor sau familiilor care întrunesc
condițiile de eligibilitate prevăzute de lege;
» Beneficiarul reprezintă persoana care
primește beneficii de asistență socială și/ sau,
după caz, servicii sociale;
» Comunitatea locală reprezintă membrii
organizați ai colectivității locale, formele de
asociere ale acestora, instituțiile administrației
publice locale, precum și alte instituții și
servicii publice ori private de interes local.
» Deficiența este consecința pierderii sau a
unei anormalități a structurii corpului ori a unei
funcții fiziologice;

» Dizabilitatea este termenul generic
pentru afectări, limitări ale activității și
restricții în participare, în contextul
interacțiunii dintre individul care are o
problemă de sănătate și factorii contextuali
în care se regăsește, respectiv factorii de
mediu și personali;
» Dezvoltarea comunitară este procesul prin
care comunitatea își identifică problemele
prioritare, se implică și cooperează în rezolvarea
lor folosind preponderent resurse interne;
» Nevoia socială reprezintă ansamblul de
cerințe indispensabile fiecărei persoane
pentru asigurarea condițiilor strict necesare
de viață, în vederea asigurării participării
sociale sau, după caz, a integrării sociale;
» Nevoia specială este ansamblul de cerințe
indispensabile pentru asigurarea integrării
sociale a persoanelor care, din cauza afecțiunilor
de sănătate, genetice sau al afecțiunilor
dobândite pe parcursul vieții, prezintă o
dizabilitate, precum și integrarea persoanelor
care, din diverse motive de natură socială, sunt
dezavantajate în dezvoltarea personală;
» Procesul de incluziune socială definește
întreg ansamblul de măsuri și acțiuni
multidimensionale din domeniile protecției
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sociale, ocupării forței de muncă, locuirii,
educației, sănătății, informării, comunicării,
mobilității, securității, justiției și culturii,
destinate combaterii excluziunii sociale și
asigurării participării active a persoanelor la
toate aspectele economice, sociale, culturale
și politice ale societății;
» Procesul de integrare socială este
reprezentat de interacțiunea dintre individ sau
grup și mediul social, prin intermediul căreia
se realizează un echilibru funcțional al părților;
» Protecția socială se definește în contextul
principiilor, valorilor și tradițiilor ce guvernează
relațiile sociale dintre indivizi, grupuri,
comunități și instituții în statele Uniunii
Europene și reprezintă un ansamblu de măsuri
și acțiuni care au drept scop asigurarea unui
anumit nivel de bunăstare și securitate socială
pentru întreaga populație și în mod special
pentru anumite grupuri sociale;
» Serviciile comunitare sunt serviciile sociale
care fac parte dintr-o unitate administrativteritorială organizată la nivel de comună, oraș
sau municipiu și privesc serviciile acordate la
domiciliu și în centre de zi, precum și serviciile
rezidențiale adresate exclusiv cetățenilor din
unitatea administrativ-teritorială respectivă;
» Situația de dificultate reprezintă situația în
care se află o persoană care, la un moment
dat, pe parcursul ciclului de viață, din cauze
socio-economice, de sănătate și/ sau care

rezultă din mediul social de viață dezavantajat
și-a pierdut sau limitat propriile capacități de
integrare socială; în situația de dificultate se
pot afla familii, grupuri de persoane și
comunități ca urmare a afectării majorității
membrilor lor;
» Societatea civilă este constituită din
persoane asociate sub diferite forme, pe baza
unor interese comune și care își dedică
timpul, cunoștințele și experiența pentru a-și
promova și apăra drepturile și interesele.
Formele asociative pot fi, în principiu,
asociații și fundații, organizații sindicale și
patronale, organizații culturale și de cult,
precum și grupuri comunitare informale.
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Grupul țintă al SDSS

Grupul țintă
al Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale este constituit din copii, tineri, adulți și
bătrâni care se află într-o situație de dificultate din cauza situației socio-materiale
sau medicale precare.

Domeniul protecției copiilor

Domeniul protecției adultului
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„Copilăria este șuvoiul de apă care izvorăște
limpede și curat din adâncurile ființei și la care
omenirea aleargă fără încetare să-și
potolească setea idealurilor sale de dragoste,
de bunătate, de frumusețe, de perfecțiune”
spunea Francesco Orestano. Pornind de la
acest citat, analiza prezentă va viza toți copiii
de pe raza municipiului Câmpulung care se află
în risc de abandon școlar, cei aflați în plasament
familial, copiii care au săvârșit o faptă penală,
precum și cei care prezintă dizabilități.
a. Copii cu dizabilități
Din acest grup fac parte copiii încadraţi într-un
grad de handicap, copiii din învăţământul
special, cei integraţi în învăţământul de masă
copii infectați cu HIV sau bolnavi SIDA, precum
şi cei cu boli cronice grave (de exemplu cancer).

Domeniul protecției copilului

Abordarea acestui grup de copii se bazează pe
Clasificarea Internaţională a Funcţionării,
Dizabilităţii şi Sănătăţii aprobată în anul 2001
de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii.
O problemă actuală pentru copiii cu dizabilități
rezidă din imposibilitatea de a urma cursuri în
școlile publice. În Declarația de la Salamanca se
menționează că „școala obișnuită, cu o
orientare incluzivă reprezintă mijlocul cel mai
eficient de combatere a atitudinilor de
discriminare, un mijloc care creează comunități
primitoare, construiesc o societate incluzivă și
oferă educație pentru toți”. Declarația adoptată
de reprezentanții a 88 guverne și 25 organizații
internaționale subliniază și următorul aspect:
„copiii cu cerințe speciale trebuie să aibă acces
în școlile obișnuite (școlile publice), iar aceste
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școli trebuie să-și adapteze procesul didactic
conform unei pedagogii centrate asupra
copilului, capabilă de a veni în întâmpinarea
nevoilor de cunoaștere ale fiecărui elev în parte.”
Considerând școala principală instanță de
socializare
a
copilului
(familia
fiind
considerată prima instanță de socializare),
integrarea școlară reprezintă o particularizare
a procesului de integrare socială a acestei
categorii de copii, proces care are o importanță
fundamentală în facilitarea integrării ulterioare
în viața comunitară prin formarea de conduite
și atitudini, a unor aptitudini și capacități
favorabile acestui proces.
Persoanele care pot identifica și orienta copilul
cu dizabilități sunt profesioniștii care
îndeplinesc diferite roluri sau funcții în
comunitatea respectivă: asistentul social,
medicul de familie, cadrul didactic etc. Este de
dorit ca acești specialiști să cunoască legislația
și să informeze corect părinții atunci când
sesizează anumite probleme sau stabilesc
diagnosticul unui copil. În identificarea copiilor
cu dizabilități, un rol important îl are și familia.
Procedura de evaluare a copilului nu poate
începe fără acordul părinților sau al
reprezentantului legal.

b. Copii ai căror părinți sunt plecați în
străinătate
Părinții care au copii minori în îngrijire și decid
să plece la muncă în străinătate au obligația
de a anunța Serviciul Public de Asistență
Socială sau Compartimentul de Asistență
Socială din localitatea în care au stabilit
domiciliul, precum și de a desemna persoana
în întreținerea și îngrijirea căreia vor rămâne
copiii
(bază
legală:
Ordinul
nr.219/
15.06.2006).
Situațiile în care copiii sunt privați de prezența
unui părinte sau adult de referință (bunici activi
și implicați, alte rude apropiate) care să-i
supravegheze, protejeze și să îi susțină mai
ales la nivel afectiv în acțiunile pe care ei le
întreprind, pot avea asupra acestora efecte
negative atât la nivel emoțional, cât și la nivel
comportamental.
La nivel emoțional, copiii privați de prezența
părinților pot prezenta următorul registru de
stări/ manifestări:
» Lipsiți de speranță, de certitudinea unui
viitor împlinit și fericit;
» Fără nici un fel de susținere și încurajare în
orice activitate (includem aici și participarea la
activitățile școlare);
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» Fără susținere în perioadele considerate
decisive pentru ei (examenul de capacitate,
examenul de bacalaureat, alegerea unei
facultăți etc.);
» Retrași și cu tendințe de izolare, lipsiți de
dorința de a comunica cu ceilalți.
Din complexitatea efectelor comportamentale
ale separării îndelungate a copiilor de părinți
putem menționa: abandon școlar, participare
școlară scăzută, izolare și comunicare
deficitară, tendința de asociere în grupuri
deviante, uneori chiar infracționale.
Este adevărat faptul că nu toate familiile sărace,
cu mulți copii, mamele minore sau mamele
solitare, care trăiesc într-un mediu plin de
prejudecăți ajung să-și abandoneze copilul/
copiii, însă se află într-o situație de risc social
pronunțat care poate conduce în final la
abandonul acestora.
c. Copii cărora li s-a instituit tutelă
Orice copil care este, temporar sau definitiv,
lipsit de ocrotirea părinților săi sau care, în
vederea protejării intereselor sale, nu poate fi
lăsat în grija acestora, are dreptul legal la
protecție alternativă. Protecția prevăzută
anterior include, pe lângă măsurile de protecție
specială, și instituirea tutelei.

Tutela se instituie în situația în care ambii
părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din
exercițiul drepturilor părintești, li s-a aplicat
pedeapsa interzicerii drepturilor părintești, puși
sub interdicție, declarați judecătorești morți sau
dispăruți, precum și în cazul în care, la încetarea
adopției, instanța judecătorească hotărăște că
este în interesul copilului instituirea tutelei.

Domeniul protecției adultului
În referire la domeniul protecției adultului,
beneficiarii sunt persoanele adulte care se află
în situații de risc de marginalizare socială,
familiile monoparentale, persoanele care suferă
de anumite boli grave și aparținătorii acestora,
persoanele adulte cu dizabilități, victimele
violenței în familie, victimele traficului de
persoane etc.
a. Persoanele adulte cu dizabilități
Categoria persoanelor adulte cu dizabilități
include toate persoanele care au fost încadrate
într-un grad de handicap de către Comisia de
evaluare din cadrul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului,
indiferent dacă sunt instituționalizate sau sunt
în familie. Dizabilitatea reprezintă afectarea
uneia sau mai multor funcții esențiale ale ființei
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umane, de natură să diminueze libertatea de
expresie sau de acțiune a acesteia. Nu este
vorba aici de liberul arbitru, ci de libertatea de
mișcare și de acțiune restricționată de
disfuncțiile simțurilor de distanță, ale
facultăților de mobilitate și deplasare, precum și
ale instanțelor cognitive.
Excluziunea socială a persoanelor cu dizabilități
nu înseamnă doar mai puține resurse materiale,
ci mai ales dificultățile sau imposibilitatea lor de
a participa în mod efectiv la viața economică,
socială, politică și culturală sau chiar alienare și
distanțare față de societatea obișnuită.
Pentru integrarea persoanelor cu dizabilități
este necesară rezolvarea respingerii sociale pe
care aceste persoane o întâmpină din partea
societății. Persoanele cu dizabilități au dreptul
să beneficieze de șanse egale privind accesul
și participarea la educație și formare
profesională. Programele de formare trebuie
concepute astfel încât pentru atingerea
acelorași obiective educaționale să fie adoptate
strategii diferite, în funcție de particularitățile
fiecărei persoane care prezintă dizabilități.
Unul dintre obiectivele principale în domeniul
persoanelor cu dizabilități este orientarea
acestora spre o viață independentă, prin
acumularea de abilități necesare pentru a
performa în sarcinile cotidiene.

b. Familiile monoparentale
Din punct de vedere sociologic, familia
monoparentală poate fi definită ca grup social
constituit pe baza relațiilor de rudenie, între unul
dintre părinți (cel singur) și copilul sau copiii săi,
grup caracterizat prin stări afective, aspirații și
valori comune. Familia monoparentală poate fi
rezultanta unor experiențe diferite, dintre care
enumerăm:
» Divorțul;
» Decesul unuia dintre parteneri;
» Cupluri necăsătorite care au copii;
» Mame adolescente care dau naștere unui
copil, fără a se căsători cu tatăl copilului;
» Decizia unor femei (de regulă cu vârsta
peste 30 ani) de a avea un copil în afara unei
căsătorii legale.
A trăi într-o familie în care unul din părinți
lipsește presupune confruntarea cu probleme
majore care țin atât de interacțiunea familiei cu
mediul exterior, cât și de relațiile dintre membrii
familiei, de interacțiunile din interiorul familiei
ca subsistem social.
c. Victimele violenței în familie
Violența în familie reprezintă perpetuarea
oricărei forme de abuz fizic, psihologic,
emoțional sau sexual de către unul sau ambii
parteneri asupra unuia sau mai multor membri
constitutivi ai familiei. Violența poate fi fizică,
verbală, emoțională, psihică, economică sau
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sexuală. Cea mai frecventă cauză care duce la
violența în familie este modelul parental.
Deseori se întâmplă ca acest comportament
agresiv să fie preluat de copiii crescuți în
familia violentă. Profilul agresorului adult este
conturat de modul în care se desfășoară
relațiile în familie.
Sindromul post-traumatic include reacții de tip
fiziologic, emoțional și comportamental ca
efecte ale agresiunii trăite și al periculozității
recidivei. Victimele violenței în familie dezvoltă
diverse probleme ce pot îmbrăca una dintre
următoarele forme:
» Stimă de sine scăzută;
» Depresie, stres major, frustrare;
» Control de sine scăzut;
» Sentimente de neputință;
» Disponibilitate către adicții și boli psihice;
» Sentiment cronic de vinovăție;
» Relații distructive.
Asistenții sociali din cadrul serviciilor de
asistență socială au sarcina identificării
situațiilor de risc în dezvoltarea formelor de
violență în familie, a intervenției în cazurile de
violență, a dezvoltării planului de servicii pentru
familiile care se confruntă cu forme de
violență, a constituirii echipei de management
de caz, a monitorizării cazurilor de violență în
familie și a desfășurării, împreună cu actorii

sociali și membrii comunității, a programelor de
prevenire și combatere a violenței.
d. Persoanele/ familiile beneficiare de venit
minim garantat (VMG)
În această categorie se încadrează familiile și
persoanele singure care au dreptul la un venit
minim garantat, ca formă de asistență socială.
Termenul de familie desemnează soțul și soția
sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți aflați în
întreținerea acestora, care locuiesc și
gospodăresc împreună. Se consideră familie și
persoana care locuiește împreună cu copiii
aflați în întreținerea sa și se află în una dintre
următoarele situații:
» Este necăsătorit(ă);
» Este văduv(ă);
» Este divorțat(ă);
» Al cărei soț/ soție este declarat/ declarată
dispărut/
dispărută
printr-o
hotărâre
judecătorească definitivă;
» Nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una
dintre situațiile prevăzute anterior.
e. Familiile care beneficiază de ajutorul
pentru încălzirea locuinței
Modalitatea de acordare a ajutoarelor pentru
încălzirea locuinţei este reglementată juridic de
Ordonanța
Guvernului
nr.27/2013
prin
completarea și modificarea Ordonanţei de
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Urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind
măsurile de protecţie socială în perioada
sezonului rece, cu modificările și completările
ulterioare.
Beneficiază de ajutoare familiile ori persoanele
singure, cetăţeni români, precum şi cetăţeni
străini ori apatrizi, cărora li s-a acordat, în
condiţiile legii, o formă de protecţie şi au
domiciliul/ reședinţa în România, care nu îşi
pot asigura din bugetul propriu acoperirea
integrală a cheltuielilor legate de încălzirea
locuinţei şi ale căror venituri sunt situate în
limitele prevăzute de lege.
f. Familiile care beneficiază de alocația de
susținere a familiei
Prin Legea nr.277/2010 se instituie alocația
pentru susținerea familiei ca formă de sprijin
pentru familiile cu venituri reduse care au în
creștere și îngrijire copii în vârstă de până la
18 ani, denumită în continuare alocație.
Beneficiază de alocație de susținere acea
familie formată din soț, soție și copiii aflați în
întreținerea acestora, care locuiesc împreună.
Alocația se acordă lunar, pe baza cererii și
declarației pe propria răspundere întocmite de
reprezentantul familiei și înregistrată la primăria
comunei/ orașului în a cărei rază teritorială
familia își are domiciliul ori reședința. În

vederea soluționării cererii pentru acordarea
alocației primarul dispune, în mod obligatoriu,
verificarea prin anchetă socială la domiciliul
sau, după caz, la reședința solicitantului, a
situației ce rezultă din înscrisuri.
g. Familiile care se află în divorț
Disoluția familiei sau divorțul este un fenomen
psiho-social complex care în forma sa finală se
soldează cu desfacerea căsătoriei. În procesul
de divorț sunt angrenați partenerii de cuplu, dar
și descendenții acestora, respectiv copiii.
Divorțul are un impact negativ, de cele mai ori
deosebit de grav, pentru copiii cuplului, care
devin „martori tăcuți” la toată disputa dintre
părinții lor, în fazele pre și post divorț. Există
cazuri în care copiii devin element de negociere
între părinți, fiind „ademeniți” într-o tabără sau
cealaltă. Proiectați în viitor, fără unul dintre
părinți, ei vor avea mijloacele de existență
diminuate,
devin
mai
liberi,
mai
nesupravegheați, posibil atrași de alte medii
exterioare familiei, dar și mai expuși la
vicisitudinile vieții cotidiene.
Angrenarea părintelui care îl are în încredințare
într-o altă relație poate genera alte traume
psihice sau fizice, generate de relațiile cu
mama, tatăl, sora sau fratele vitreg. Relaţiile cu
părintele cu care nu mai locuieşte sunt rare,
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sporadice, de cele mai multe ori după
programul impus de instanţa de judecată. Sunt
şi situaţii mai grave în care dispare orice
contact cu acesta.
Stabilitatea familiei şi rata de divorţialitate sunt
influenţate de factori de natură politică,
macroeconomici,
macrosociali,
obiceiuri,
tradiţii, norme şi cutume, motivul pentru care
fenomenul înregistrează conotaţii diverse la
nivel regional şi statal şi a avut varii evoluţii dea lungul timpului.

democratic pentru toți cetățenii și construirea
unei societăți civile reale. De asemenea,
populația de etnie romă deține în general
condiții mai precare în dotarea locuinței
comparativ cu populația majoritară a
României, fapt ce se datorează și dificultăților
economice cu care etnia romă se confruntă și
datorită modului tradițional de viețuire al
romilor.

h. Persoanele de etnie romă
Romii reprezintă cea mai săracă și mai
vulnerabilă etnie din România. Principalele
probleme cu care se confruntă persoanele de
etnie romă sunt următoarele:
» Venituri insuficiente;
» Lipsa pregătirii profesionale;
» Nivel de educație formală scăzut;
» Situație de șomaj;
» Acces limitat la serviciile publice.
Datele recensământului realizat în anul 2011
evidențiază că doar o treime dintre romi își
declară adevărata etnie, fapt ce indică teama
acestora de a nu fi discriminați. Putem spune
că a devenit obligatorie cunoașterea și
rezolvarea problemelor acute ale acestei
minorități pentru a se putea crea un mediu
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE

În elaborarea Strategiei de Dezvoltare a
Serviciilor Sociale din cadrul UAT Municipiul
Câmpulung am luat în considerare, ca
instrument orientativ, Strategia Europa 2020
care se bazează pe următoarele obiective
principale în domeniul social:
» 75% din populaţia cu vârsta cuprinsă între
20-64 ani ar trebui să aibă un loc de muncă;
» 3% din PIB-ul Uniunii Europene ar trebui
investit în cercetare-dezvoltare (C-D);
» Rata abandonului şcolar timpuriu ar trebui
redusă sub nivelul de 10% şi cel puţin 40% din
generaţia tânără ar trebui să aibă studii
superioare;
» Numărul persoanelor ameninţate de sărăcie
ar trebui redus cu 20 de milioane.
Obiectivele enunțate anterior sunt interconectate
și fiecare stat membru adaptează Strategia

3.1. Context european

Europa 2020 la situaţia sa specifică,
propunând ca obiectivele Uniunii Europene să
fie transpuse în obiective şi traiectorii
naţionale.
Platforma Europeană pentru combaterea sărăciei
și a excluziunii sociale reprezintă un cadru
european pentru coeziune socială și teritorială
din 2010 și constituie instrumentul de sprijin
pentru obiectivele sociale ale Uniunii Europene
și Strategiei Europa 2020, având ca scop
promovarea și concentrarea acțiunilor în jurul
țintei europene de combatere a sărăciei,
mobilizarea de noi actori și consolidarea
angajamentului politic.
Documentul promovează o abordare integrată
a luptei împotriva sărăciei, bazată pe 5 domenii
principale de acțiune, după cum urmează:
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Domenii de acțiune
1. Abordarea integrată a politicilor de incluziune pentru:

» Creșterea accesului la ocupare, al asigurării protecției sociale și al accesului la
serviciile esențiale;
» Elaborarea de politici educaționale pentru tineri și integrarea migranților.

2. Utilizarea mai eficientă a fondurilor structurale prin:
» Ghidarea resurselor necesare către incluziunea socială;
» Facilitarea accesului la finanțare pentru organizațiile mici și grupurile care se
confruntă cu dezavantaje multiple.

3. Promovarea inovării sociale în scopul asigurării unei expertize europene în:
» Definirea de principii comune în elaborarea, implementarea și evaluarea
experimentelor sociale;
» Utilizarea instrumentelor financiare existente, pentru a sprijini inovarea și
experimentarea socială.

4. Realizarea de parteneriate efective cu societatea civilă și sprijin pentru
economia socială prin:
» Adaptarea cadrului legal și administrativ al Uniunii Europene în vederea
consolidării potențialului economiei sociale;
» Susținerea sectorului economiei sociale pentru stimularea implicării societății
civile, cooperarea cu partenerii sociali și sprijinirea dezvoltării economiei sociale.

5. Accelerarea procesului de coordonare a politicilor la nivelul statelor membre
ale uniunii prin asumarea țintei de reducere a sărăciei care va îmbunătăți
angajamentul politic și va responsabiliza statele membre în acest sens.
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Dezvoltat rapid după anul 1990, sistemul de
asistenţă şi protecţie socială a avut inițial
caracter fragmentar fiind constituit mai ales în
jurul unor situaţii de criză, fără priorităţi
clar stabilite. Astfel, sistemul a urmărit
asigurarea unei protecţii minimale, iar
legislaţia adoptată în această perioadă a avut
în vedere dezvoltarea unui sistem de beneficii
pentru depăşirea perioadei de tranziţie către o
economie de piaţă.
De
asemenea,
descentralizarea
rapidă
înregistrată îndeosebi după anul 1997 a
generat incoerenţă organizaţională, costuri
sociale ridicate şi a scăzut capacitatea de
supervizare şi control, în mod simultan
funcţionând mai multe instituţii de coordonare
sectoriale cum sunt copiii în dificultate,
persoanele vârstnice, cele cu dizabilități etc.

3.2. Context național

Adoptarea Legii nr.705/2001 privind sistemul
naţional de asistenţă socială a constituit pasul
decisiv în crearea coerenţei legislative şi
instituţionale, deschizându-se calea reformei şi
dezvoltării sistemului naţional de asistenţă şi
protecţie socială.
Coordonarea activităţii de asistenţă socială era
subscrisă Ministerului Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse căruia îi erau subordonate
instituţii precum Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului, Autoritatea
Naţională pentru Persoanele cu Dizabilități,
Agenţia Națională pentru Protecţia Familiei,
dar, totodată, existau şi o serie de comisii
organizate la nivelul instituţiilor prefectului şi al
instituţiilor descentralizate.
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La nivel local implementarea măsurilor de
asistenţă şi protecţie socială se realizează în
principiu de personalul cu atribuții în asistență
socială din cadrul Serviciilor Publice de
Asistență Socială/ Compartimentelor de
Asistență Socială. Astfel, Autorităţile Publice
Locale au responsabilităţi accentuate atât în
stabilirea drepturilor de asistenţă socială, cât şi
în furnizarea suportului financiar şi a serviciilor.
În acelaşi timp se consolidează rolul consiliilor
judeţene în dezvoltarea activităţii de asistenţă
socială la nivel judeţean şi în organizarea şi
susţinerea activităţilor de asistenţă socială la
nivel local.
Activitatea de protecţie a drepturilor copilului
şi a persoanelor cu dizabilități este apanajul
direcţiilor generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului din subordinea consiliilor
judeţene. În plus, ţinând cont de integrarea
României în Uniunea Europeană, componentele
sistemului trebuie să îşi redefinească rolurile şi
să îşi asume responsabilităţi noi, care să aibă
ca rezultat integrarea optimă a cetăţenilor în
comunitatea apartenentă.
Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale
reprezintă instrumentul de organizare şi
evaluare a progresului sectorului public de
asistenţă socială în acord cu principiile şi

obiectivele
cuprinse
în
documentele
comunitare, naţionale şi regionale.
Domeniul asistenţei şi protecţiei sociale este
un domeniu cu implicaţii foarte puternice în
viaţa economico-socială, în cadrul căruia se
pot distinge mai multe problematici sau
subdomenii, dintre care cele mai importante
sunt: protecţia copilului, protecţia persoanelor
adulte cu dizabilități, protecţia persoanelor
vârstnice, protecţia victimelor violenţei în
familie, prevenirea şi combaterea consumului
de droguri (tutun, alcool, stupefiante) şi
egalitatea de şanse.
Asistenţa socială este parte a protecţiei
sociale şi are drept obiectiv protejarea
persoanelor care, din motive de natură
economică, fizică, psihică sau socială, nu au
posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să
îşi dezvolte propriile capacități şi competenţe
pentru a se integra social.
Accesul la beneficii şi servicii sociale
reprezintă un mijloc de întărire a coeziunii
sociale şi de reducere a excluderii sociale.
Gradul de civilizaţie şi dezvoltare a societăţii se
măsoară şi prin sistemul de protecţie socială
existent, prin măsura în care mecanismele de
redistribuire a veniturilor şi sistemul serviciilor
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sociale reuşesc să asigure un nivel de trai
acceptabil şi şanse egale de participare la viaţa
socială pentru toţi cetăţenii. Evoluţia economică
românească din ultima perioadă, influenţată de
criza economică mondială, a afectat profund
societatea, scăderea veniturilor, disponibilizările,
nivelul ridicat de stres, problemele cotidiene,
apariţia violenţei având repercusiuni asupra
calităţii vieţii.
Excluziunea socială este un proces cu efecte
sociale negative din cauza paralizării
capacităților de redresare. Sărăcia extremă
generează la nivelul tinerei generații, prin
permanentizare şi reproducere, excluziune
socială greu reversibilă.
Grupurile cu risc ridicat de excluziune socială
sunt reprezentate în principal de: copii şi tineri
ajunși în stradă, tinerii care părăsesc centrele

de plasament, familii dezorganizate, persoane
vârstnice, cele cu dizabilități fără susținători
legali şi cu un grad mare de dependenţă sociomedicală, victimele violenței în familie,
persoane fără adăpost, persoane cu adicții
(consum de alcool, droguri și alte substanțe
toxice, internet, jocuri de noroc), victime ale
traficului de persoane, persoane private de
libertate, persoane sancționate cu măsură
educativă/ pedeapsă neprivativă de libertate
aflate în supravegherea serviciilor de
probațiune, persoane cu afecțiuni psihice,
persoane din comunități izolate, șomeri de
lungă durată, precum şi o parte semnificativă a
populației de romi care acumulează dizabilități
sociale de tipul educație scăzută, lipsă de
calificare, o istorie de neparticipare la economia
formală, număr mare de copii, lipsa locuinței și
a proprietăților funciare pentru cei care trăiesc
în mediul urban.

FACTORI DE EXCLUZIUNE SOCIALĂ:
Servicii sociale insuficiente

Instabilitate economică

Erodarea rapidă a veniturilor
Accentuarea polarizării veniturilor
Reducerea locurilor de muncă
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Adoptarea Legii asistenţei sociale nr.292/
2011 creează cadrul legal şi instituţional care
definesc reforma în domeniu.
Principiile, valorile şi regulile generale
reglementate de actul normativ conturează
sistemul naţional de asistenţă socială cu cele
două componente majore, respectiv sistemul
de beneficii de asistenţă socială şi sistemul de
servicii sociale.
Beneficiile sociale au impact direct asupra
beneficiarilor reprezentând sume acordate
lunar, în conformitate cu prevederile și cerințele
legale, care vizează combaterea riscului de
sărăcie (ajutorul social) sau susţinerea familiilor
cu copii (alocaţia de stat pentru copii, alocaţia
pentru susţinerea familiei, indemnizaţia pentru
creşterea copilului).
Beneficiile de asistenţă socială se stabilesc în
raport cu indicatorul social de referinţă prin
aplicarea unui indice social de inserţie. O
atenţie sporită se acordă în noua lege a
asistenţei sociale serviciilor de îngrijire
personală ce se adresează persoanelor
dependente care, ca urmare a pierderii
autonomiei funcţionale din cauze fizice,
psihice
sau
mintale,
necesită
ajutor
semnificativ pentru a realiza activităţi.

Acordul de Parteneriat 2014-2020 (AP),
aprobat în data de 6 august 2014 stabileşte
priorităţile de intervenţie ale Instrumentelor
Structurale ale Uniunii Europene.
Pentru realizarea viziunii strategice a AP, în
cadrul politicii de coeziune, Comisia Europeană
a alocat României pentru perioada 2014-2020
o sumă de aproximativ 30,72 miliarde euro.
Elaborarea planurilor naţionale şi a strategiilor
sectoriale au ca scop promovarea incluziunii
sociale şi necesită o coordonare mult mai
strânsă între toţi partenerii. Dacă în procesul
de elaborare a planurilor există un relativ
consens, atunci se va ajunge la un grad mult
mai ridicat de atingere a obiectivelor propuse.
În acest sens, cele mai importante acţiuni ce
pot contribui la îmbunătăţirea procesului de
incluziune socială sunt:
» Creşterea cooperării interinstituţionale în
domeniul incluziunii sociale printr-o clară
distribuţie a resurselor şi responsabilităţilor;
» Promovarea de dezbateri publice la
intervale bine stabilite privind teme prioritare
din domeniul incluziunii sociale implicând un
număr mare de participanţi din toate sferele
de activitate, precum şi reprezentanţi ai
clasei politice;
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» Dezvoltarea comunitară cu scopul de a
susţine nivelul local în dezvoltarea propriului
mecanism de elaborare a planurilor de incluziune
socială, de a putea evalua nevoile reale cu care
se confruntă, precum şi de a avea un mecanism
real de evaluare şi monitorizare;
» Nevoia de a ne baza pe date şi indicatori
atunci când evaluăm politicile şi monitorizăm
programele de incluziune socială;
» Elaborarea de studii şi cercetări prin care
să se analizeze situaţia curentă şi să se
elaboreze recomandări pe teme prioritare din
domeniul incluziunii sociale, identificate la
nivel naţional;
» Organizarea de sesiuni de formare a
personalului din administraţiile locale şi
naţionale care au responsabilităţi în
promovarea incluziunii sociale.
Planul Național de Dezvoltare (PND) analizează
situaţia sistemului de asistenţă socială în cadrul
mai larg al incluziunii sociale și atrage atenţia
asupra creşterii „presiunii” populaţiei vârstnice
asupra populaţiei adulte-potenţial active,
schimbare demografică care va avea un impact
deosebit asupra sistemului de asistenţă socială.
Conform aceluiaşi document programatic
naţional, acţiunile indicative în domeniul
asistenţei sociale vizează construirea şi/ sau
reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu

echipamente
a
diferitelor
tipuri
de
infrastructuri de asistenţă socială necesare
desfăşurării activităţii lor, profesionalizarea
resurselor umane, intensificarea eforturilor
pentru
integrarea
socio-profesională
a
grupurilor vulnerabile.
Problemele-cheie identificate în PND sunt
slaba incluziune a grupurilor vulnerabile pe
piaţa muncii şi necesitatea dezvoltării unui
sistem de servicii sociale la domiciliu,
asigurarea unui număr suficient de instituţii de
îngrijire şi asistenţă, precum şi creşterea
calităţii serviciilor acordate.
În elaborarea Strategiei de Dezvoltare a
Serviciilor Sociale din UAT Municipiul
Câmpulung au fost luate în considerare ţintele
valorice ale României pentru obiectivele
Strategiei Europa 2020 în domeniul social.
Rata de ocupare asumată de România trebuie
să ajungă la 70% pentru grupa de vârstă 20-64
ani până în anul 2020.
Măsurile vizate în acest sens sunt grupate pe
4 direcţii de acţiune:
1. Creşterea calităţii serviciilor de ocupare,
dezvoltarea parteneriatelor cu instituţii de
învăţământ, furnizori de servicii de ocupare
şi formare;
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2. Asigurarea unei interacţiuni eficiente între
sistemul de asistenţă socială şi sistemul de
ocupare a forței de muncă;
3. Consolidarea competenţelor profesionale
ale forţei de muncă prin stimularea formării
profesionale continue;
4. Integrarea pe piaţa muncii a persoanelor
rezidente în mediul urban, a tinerilor şi a
femeilor vulnerabile sub aspect social.

resurselor şi prioritizarea investiţiilor;
» Deschiderea universităţilor spre societate şi
dezvoltarea de parteneriate cu mediul
economic și social;
» Creşterea gradului de participare al tinerilor
din grupurile defavorizate în programe de
pregătire la nivel universitar şi dezvoltarea
învăţării pe tot parcursul vieţii prin programe la
nivel postliceal şi universitar.

În domeniul educaţiei, România îşi propune
dezvoltarea pe doi piloni:
I. Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii de
până la 11.3% în anul 2020 prin:

În ceea ce priveşte incluziunea socială şi
reducerea sărăciei, se vizează reducerea
numărului de persoane aflate în risc de sărăcie
şi excluziune socială cu 580.000 persoane
până în anul 2020, prin următoarele măsuri:
a. Revizuirea şi implementarea programului de
acordare a ajutorului social astfel încât să fie
garantat un venit minim oricărui cetăţean;
b. Sprijinirea
focalizată
a
celor
mai
sărace familii;
c. Dezvoltarea serviciilor sociale destinate
creşterii calităţii vieţii persoanelor care aparţin
grupurilor vulnerabile;
d. Crearea cadrului adecvat în vederea
facilitării accesului şi a participării grupurilor
vulnerabile pe piaţa muncii;
e. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii
în domeniul social;
f. Îmbunătăţirea accesului la servicii de
sănătate a persoanelor vulnerabile.

» Asigurarea accesului egal la educaţie şi
formare profesională;
» Asigurarea calităţii şi creşterea eficacităţii
sistemului naţional de învăţământ;
» Asigurarea unui sistem de educaţie
echitabil, stabil, predictibil şi sustenabil;
» Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii;
» Deschiderea şcolii spre comunitate şi
mediul de afaceri şi dezvoltarea de
parteneriate cu toţi actorii interesaţi.
II. Creşterea ponderii populaţiei cu vârsta de
30-34 ani cu nivel de educaţie terţiară prin:
» Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei
în învăţământul superior;
» Finanţarea sistemului de învăţământ superior
în funcţie de performanţă prin concentrarea
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Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a
Serviciilor Sociale din UAT Municipiul
Câmpulung s-a realizat în concordanţă cu
legislaţia naţională în vigoare, respectiv:
» Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu
modificările și completările ulterioare;
» Legea nr.448/2006, actualizată, privind
protecţia
şi
promovarea
drepturilor
persoanelor cu handicap cu modificările şi
completările ulterioare;
» Legea nr.272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului.
» Legea
nr.76/2002
privind
sistemul
asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă.
» Legea nr.17/2000, republicată şi actualizată,
privind asistența socială a persoanelor
vârstnice, în concordanță cu legislaţia
europeană;
» Legea nr. 17/2000 privind asistența socială
a persoanelor vârstnice.
» Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat
pentru copii, republicată.
» Hotărârea de Guvern nr.1434/2004 privind
atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare
și funcționare ale Direcției generale de
asistență socială și protecția copilului
republicată.
» Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/
2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul
administrației publice centrale și pentru

modificarea și completarea unor acte
normative;
» Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/
2016 pentru modificarea și completarea Legii
nr.17/2000 privind asistența socială a
persoanelor vârstnice.

3.3. Contextul judeţean
Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din
cadrul UAT Municipiul Câmpulung reprezintă
instrumentul de organizare şi evaluare a
dezvoltării sectorului public de asistenţă
socială, în colaborare cu sectorul privat de
asistenţă socială și în acord cu principiile şi
obiectivele
cuprinse
în
documentele
comunitare, regionale şi naţionale.
Astfel, autorităţile publice şi private judeţene,
respectiv cele locale au responsabilităţi în
stabilirea drepturilor de asistenţă socială, cât
şi în furnizarea suportului financiar şi în
servicii. În acelaşi timp se consolidează rolul
Consiliului Judeţean în dezvoltarea activităţii
de asistenţă socială la nivel judeţean şi în
organizarea şi susţinerea activităţilor de
asistenţă socială la nivel local. Activitatea de
protecţie a drepturilor copilului şi a
persoanelor cu dizabilităţi este apanajul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
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Protecţia Copilului,
Consiliului Judeţean.

aflată

în

subordinea

Protecţia socială are drept obiectiv protejarea
persoanelor care, din motive de natură
economică, fizică, psihică sau socială, nu au
posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să
îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe
pentru a se integra social, de a realiza un
echilibru între individ – grup - comunitate şi a
reduce sau înlătura excluziunea socială. Legea
asistenţei sociale nr.292/2011 creează cadrul
general al sistemului de asistenţă socială.
Principiile şi valorile conturează sistemul
naţional de asistenţă socială pe două
componente majore, respectiv: sistemul de
beneficii de asistenţă socială şi sistemul de
servicii sociale constituite ca măsuri unitare,
complementare şi corelate, care sunt ajustate
la nevoile beneficiarilor.
Serviciile sociale reprezintă activităţile sau
ansamblul de activităţi realizate în funcţie de
nevoile particulare ale fiecărei categorii de
beneficiari. Acestea pot avea atât un impact
direct cu adresabilitate pe individ sau familie,
cât și un impact indirect atunci când se
adresează unui grup sau comunității.

Beneficiile sociale sunt măsuri non-contributive
de redistribuție financiară destinate persoanelor/
familiilor care îndeplinesc condițiile de
eligibilitate prevăzute de Legea nr.292/2011. La
nivelul judeţului Argeş furnizorii de servicii
sociale sunt reprezentați generic de:
» Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş;
» Serviciile Publice de Asistenţă Socială din
cadrul primăriilor din mediul rural şi urban;
» Organizaţii neguvernamentale;
» Biserica;
» Persoane fizice autorizate în condiţiile legii.
Viziunea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor
Sociale la nivelul judeţului Argeş pentru
perioada 2014-2020, se bazează pe analiza
exhaustivă a situaţiei actuale şi a prognozelor
de evoluţie a Regiunii Sud-Muntenia şi este
fundamentată pe principiile integrării şi
corelării cu politicile naţionale şi regionale.
Implementarea intervenţiilor adecvate pentru
îmbunătăţirea nivelului de viaţă al grupurilor
vulnerabile la nivelul județului are la bază
următoarele principii generale de acțiune:
» Principiile universale privind drepturile şi
libertăţile persoanei promovate de Convenţia
pentru drepturile omului şi Convenţia pentru
drepturile copilului;
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» Nediscriminarea şi egalitatea de şanse;
» Abordarea sistemică, subsidiaritatea şi
solidaritatea;
» Intervenţia intersectorială şi interdisciplinară;
» Promovarea parteneriatelor, cu accent pe
cele de tip public-privat;
» Implicarea beneficiarilor;
» Promovarea responsabilităţii familiei şi
comunităţii;
» Promovarea economiei sociale.
Obiectivul general strategic îl reprezintă
asigurarea unor servicii sociale adaptate
cerinţelor beneficiarilor ce fac parte din grupul
ţintă al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Argeş prin identificarea şi
planificarea acţiunilor şi resurselor necesare
atingerii obiectivului general.
Obiectivele specifice, care vor permite
atingerea obiectivului general strategic propus
sunt următoarele:
1. Consolidarea capacităţii sistemului de
servicii sociale a judeţului Argeş până în anul
2020, prin perfecţionarea procedurilor şi
mecanismelor de cooperare interinstituţională
existente, ce vizează principalii actori implicaţi
(DGAPSC, APL, OPA, SD etc), astfel încât acest
sistem să ofere servicii sociale la un standard
ridicat şi să acopere în mod cât mai eficient
necesităţile grupului ţintă vizat;

2. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor
sociale comunitare adresate grupurilor
vulnerabile existente la nivelul judeţului Argeş,
astfel încât până în anul 2020 gradul de
acoperire cu servicii destinate nevoilor
potenţialilor beneficiari să fie de 90%;
3. Promovarea unui model de dezvoltare
socio-economică la nivelul județului Argeş care
să stimuleze economia socială, să faciliteze
incluziunea socială şi profesională a grupurilor
defavorizate/ marginalizate, astfel încât până
în anul 2020 să se reducă numărul persoanelor
vulnerabile cu 40%.
Unitățile protejate autorizate sunt operatori
economici de drept public sau privat care
angajează persoane cu dizabilități. Unitățile
protejate pot fi:
» Cu personalitate juridică - operatorii economici
cu personalitate juridică, indiferent de forma
de proprietate și organizare, care au cel puțin
30% din numărul total de angajați cu contract
individual de muncă persoane cu dizabilități;
» Fără personalitate juridică, cu gestiune
proprie, sub formă de secții, ateliere sau alte
structuri în cadrul instituţiilor publice.
La nivelul anului 2017 în județul Argeş
funcționau 21 de unități protejate care aveau
în portofoliu următoarele tipuri de activități:
vânzare/intermediere, de telecomunicaţii, de
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inginerie şi consultanţă tehnică legate de
acestea, lucrări de amenajări interioare şi
exterioare, fabricarea de echipamente
casnice neelectrice, activităţi de fotocopiere,
de pregătire a documentelor şi alte activităţi
specializate de secretariat, fabricarea de
articole confecţionate din textile, fabricarea
de îmbrăcăminte pentru lucru ș.a.
În conformitate cu Legea nr.197/2012, la
nivelul județului Argeș, în luna iulie 2017 erau
acreditați 86 furnizori de servicii sociale, astfel:
» Asociația Altmed Royal Vitas;
» Asociaţia Arina;
» Asociația Autism, Terapie, Sport și Arte Argeș;
» Asociaţia Caritas Câmpulung;
» Asociația Casa Bunicilor - Sfântul Augustin;
» Asociația Casa Orizont;
» Asociația Căminul Casa Kevin;
» Asociația Căminul Sfânta Elena Alzheimer;
» Asociaţia
Căminul
Sfântul
Gheorghe
Biruitorul;
» Asociația Clinica Copiilor;
» Asociația Cronos Răsărit de Soare;
» Asociaţia Dăruind Vei Dobândi XXI;
» Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapați
Fizic România - Filiala Argeș;
» Asociația Doctor Georgescu;
» Asociația Femeilor Piteștene Ana;
» Asociaţia Handicapaţilor Neuromotor Argeş;
» Asociaţia Happy Care Center;

» Asociaţia Hercules;
» Asociația Lasă-mă să-ți aud glasul;
» Asociația Manor;
» Asociația Minți Sănătoase;
» Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu
Autism din România - Filiala Argeș;
» Asociaţia Nevăzătorilor din România - Filiala
Județeană Argeș;
» Asociaţia Paraschiva;
» Asociația Prietenii Persoanelor cu Autism
(A.P.P.A.);
» Asociația Salvaţi Copiii România Filiala Argeş;
» Asociația Sfântul Dimitrie Bascov;
» Asociația Sfinții Spiridon și Irina Pitești;
» Asociaţia Sisters of Charity of Saint Paul;
» Asociația Somebody Cares;
» Asociaţia Terapie Ocupațională Pentru Copii
și Adulți Argeș;
» Asociația Vasarely Life Care;
» Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului
Piteşti;
» Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş;
» Fundaţia Consorţiul pentru Dezvoltare
Locală Mioveni;
» Fundația Duras Diurpaneus;
» Fundația Solidaritatea Argeșeană;
» Fundația Umanitară de Orientare și
Integrare Socială HAND – ROM;
» Penitenciarul Colibaşi;
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» Primăria Comunei Mihăiești - Compartiment
Asistență Socială;
» Primăria Albeştii de Argeş;
» Primăria Comunei Albeștii de Muscel Compartiment Asistenţă Socială;
» Primăria Comunei Aninoasa - Compartiment
Asistenţă Socială;
» Primăria Comunei Bascov - Compartiment
Asistență Socială;
» Primăria Comunei Bălilești - Compartiment
Asistență Socială;
» Primăria Comunei Bârla;
» Primăria Comunei Berevoești - Serviciul
Public de Asistenţă Socială;
» Primăria Comunei Bogați - Compartiment
Asistenţă Socială;
» Primăria Comunei Boțești;
» Primăria Comunei Bughea de Sus Compartiment Asistenţă Socială;
» Primăria Comunei Cățeasca - Compartiment
Asistență Socială;
» Primăria Comunei Cicănești - Compartiment
registrul agricol, asistență socială și urbanism;
» Primăria
Comunei
Ciofrângeni
Compartiment Asistență Socială;
» Primăria
Comunei
Ciomăgești
Compartiment Asistenţă Socială;
» Primăria Comunei Corbeni - Compartiment
Asistenţă Socială;
» Primăria Comunei Corbi - Compartiment
Asistenţă Socială;

» Primăria Comunei Drăganu - Compartiment
Asistență Socială;
» Primăria Comunei Godeni;
» Primăria Comunei Izvoru - Serviciul Public
Local de Asistență Socială;
» Primăria Comunei Leordeni - Compartiment
Asistenţă Socială;
» Primăria Comunei Lereşti - Serviciul Public
de Asistenţă Socială;
» Primăria Comunei Mărăcineni - Serviciul
Public de Asistență Socială;
» Primăria Comunei Merișani - Compartimentul
Asistență Socială;
» Primăria Comunei Micești - Serviciul Public
de Asistenţă Socială;
» Primăria Comunei Morărești - Compartiment
Asistență Socială;
» Primăria Comunei Mozăceni - Compartiment
Asistenţă Socială;
» Primăria Comunei Mușătești - Compartiment
Asistenţă Socială;
» Primăria Comunei Nucșoara - Compartiment
Asistenţă Socială;
» Primăria Comunei Oarja - Compartiment
Asistență Socială;
» Primăria Comunei Popești - Compartiment
Asistenţă Socială;
» Primăria Comunei Recea - Compartimentul
de Asistență Socială;
» Primăria Comunei Rucăr - Compartimentul
Asistență Socială, Autoritate Tuteleră și
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Monitorizare Romi;
» Primăria Comunei Schitu-Golești - Serviciul
Public de Asistență Socială Schitu-Golești;
» Primăria Comunei Slobozia - Compartiment
Asistenţă Socială;
» Primăria Comunei Ștefan cel Mare Compartiment Asistență Socială;
» Primăria Comunei Teiu - Compartiment
Asistenţă Socială;
» Primăria Orașului Costești - Serviciul Public
de Asistență Socială;
» Primăria Orașului Mioveni - Compartiment
Asistență
Socială
și
Compartiment
Administrație Publică, Autoritate Tutelară;

» Primăria Orașului Ștefănești - Serviciul
Public de Asistență Socială ;
» S.C. Centrul de Îngrijire Bătrâni Sf.
Parascheva S.R.L.;
» S.C. Comef Auto Prompt S.R.L.;
» Direcția de Asistență Socială Câmpulung;
» Serviciul Public de Asistenţă Socială Curtea
de Argeş;
» Unitatea de Asistență Medico Socială
Dedulești;
» Unitatea de Asistență Medico Socială Rucăr;
» Unitatea de Asistență Medico Socială Șuici.
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În ceea ce privește serviciile sociale licențiate la nivelul anului 2017 în județul Argeş, menționăm
următoarele:
Denumire serviciu social
Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități vizuale
Locuinţă protejată nr. 1 Buzoeşti
Locuinţă protejată nr. 2 Buzoeşti
Locuinţă protejată nr. 3 Buzoeşti
Locuinţă protejată nr. 4 Buzoeşti
Centrul de zi Hercules
Centru de orientare consiliere şi asistenţă
educaţională - Albeşti de Argeş
Centrul de zi Paraschiva
Centrul de zi "Creştem împreună" Piteşti
Componenta asistență maternală
Complexul de tip familial Casa noastră Pitești,
apartamentul 2
Complexul de tip familial Casa noastră Pitești,
apartamentul 5
Complex de servicii pentru copii cu handicap
Trivale - Piteşti - Centrul de tip rezidențial și
respite care pentru copii cu dizabilități
Complex de servicii pentru copii cu handicap
Trivale - Piteşti - Centrul de zi și recuperare
pentru copii cu dizabilități
Centrul rezidențial pentru copii cu dizabilități și
respite care din cadrul Centrului de copii Sfântul
Andrei Pitești, județul Argeș
Centru de recuperare pt. copii cu dizabilități și
îngrijire la domiciliu din cadrul Centrului de copii
Sfântul Andrei Pitești, județul Argeș

Denumire furnizor de servicii sociale
Asociaţia Nevăzătorilor din România - Filiala
Judeţeană Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Asociaţia Hercules
Asociația Lasă-mă să-ți aud glasul
Asociația Paraschiva
Asociația Salvaţi Copiii România filiala Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş

54

MUNICIPIUL CÂMPULUNG
Denumire serviciu social
Complexul de tip familial Valea Mare, Căsuța de
tip familial nr. 3
Complexul de tip familial Valea Mare, Căsuța de
tip familial nr. 2
Complexul de tip familial Valea Mare, Căsuța de
tip familial nr. 1
Complexul de tip familial Casa noastră Pitești,
apartamentul 4
Complexul de tip familial Casa noastră Pitești,
apartamentul 3
Complexul de tip familial Casa noastră Pitești,
apartamentul 1
Centrul de îngrijire și asistență Bascovele
Locuință protejată Vulturești din cadrul
Complexului de servicii pentru persoane cu
dizabilități Vulturești
Complexul de servicii pentru persoane cu
dizabilități Vulturești - Centrul de Recuperare și
Reabilitare Neuropsihică Vulturești
Centrul de zi Sfântul Nicolae Pitești
Serviciul de prevenire a abandonului prin
planning familial - Complexul de servicii
comunitare Câmpulung
Serviciul de consiliere, de monitorizare și
asistență a femeii gravide - Complexul de servicii
comunitare Câmpulung
Centrul de primire în regim de urgență a
victimelor violenței familiale - Complexul de
servicii comunitare Câmpulung
Centrul de pregătire și sprijinire a reintegrării sau
integrării copilului în familie - Complexul de
servicii comunitare Câmpulung
Serviciul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii
- Complexul de servicii comunitare Câmpulung

Denumire furnizor de servicii sociale
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
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Denumire serviciu social
Centrul maternal - Complexul de servicii
comunitare Câmpulung
Centrul de evaluare și primire în regim de
urgență Pitești
Centrul de pregătire și sprijinire a integrării
și/sau reintegrării copilului în familie din cadrul
Complexului de servicii pentru copilul în
dificultate Rucăr
Centrul de servicii recuperare neuromotorie de
tip ambulatoriu Pitești
Centrul de integrare prin terapie ocupațională
Tigveni
Locuință protejată nr. 1 Tigveni din cadrul
Complexului de locuințe protejate Tigveni, jud.
Argeș
Locuință protejată nr. 2 Tigveni din cadrul
Complexului de locuințe protejateTigveni, jud.
Argeș
Unitatea de îngrijire la domiciliu a persoanelor
vârstnice Alături de tine
Centrul de zi din cadrul Complexului de Servicii
pentru Copilul în Dificultate Rucăr
Centrul de tip Rezidenţial din cadrul Complexului
de Servicii pentru Copilul în Dificultate Rucăr
Complex de tip familial Valea Mare - Casuţă de
tip familial nr.4
Centru de zi pentru copii cu dizabilităţii "Şanse
egale" Domneşti
Cantină socială
Centrul de zi "Şanse Egale"
Serviciul educație și asistență psihosocială
Centru de îngrijire copii
Centrul de îngrijire copii tip after school - Centrul
de zi

Denumire furnizor de servicii sociale
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş
Fundaţia Consorţiul pentru Dezvoltare Locală
Mioveni
Fundaţia Consorţiul pentru Dezvoltare Locală
Mioveni
Penitenciarul Colibaşi
Primăria Albeştii de Argeş
Primăria Comunei Bârla
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Denumire serviciu social
Centrul de îngrijire copii sat Urechești comuna
Cicănești
Centru îngrijire copii sat Godeni, comuna Godeni
Centrul de asistență după programul școlar tip
after school - (Centru de zi)
Centrul de zi Alba ca zăpada şi cei 60 de pitici,
comuna Mărăcineni, judeţul Argeş
Centrul de zi Sfântul Justinian
Centrul de consiliere socio-educativă Acces
Centrul de zi pentru recreere pensionari

Denumire furnizor de servicii sociale
Primăria Comunei Cicănești - Compartiment
registrul agricol, asistență socială și urbanism
Primăria comunei Godeni
Primăria Comunei Lereşti - Serviciul Public de
Asistenţă Socială
Primăria Comunei Mărăcineni - Serviciul Public de
Asistență Socială
Serviciul Public de Asistenţă Socială Curtea de
Argeş
Serviciul Public de Asistenţă Socială Curtea de
Argeş
Serviciul Public de Asistenţă Socială Curtea de
Argeş
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3.4. Contextul local
În mod generic, apariția unei probleme
sociale este legată de manifestarea
neconcordanței între o situație socială
existentă și normele sociale.
Problema socială reprezintă o situație
indezirabilă considerată astfel de către un
segment important al comunității, suficient
de serioasă pentru a necesita o acțiune
colectivă. Cauzele problemei se corelează cu
motivele, cu acțiunea sau inacțiunea
oamenilor, priviți ca entități singulare, a
comunității sau societății, în condițiile unor
factori favorizanți de ordin economic, social,
cultural, de natură ecologică.

În referire la diversitatea de cauze, motive,
factori favorizanți ai problemelor sociale cu
incidență la nivelul unei comunități putem
menționa:
» Lipsa/ limitarea resurselor bugetare pentru
finanțarea unor investiții creatoare de locuri
de muncă;
» Cadrul legislativ într-o continuă schimbare;
» Copii care contribuie la întreținerea
familiei și nu au timp de studiu;
» Absenteismul și abandonul școlar;
» Apartenența copiilor la familii dezorganizate;
» Necunoașterea drepturilor sociale de către
membrii comunității;
» Lipsa specialiștilor în domeniul psihosocial care pot oferi servicii adaptate
problemelor
manifestate
de
membrii
comunității, copii și adulți deopotrivă
(asistent social, psiholog, logoped etc.).
În
organigrama
Unității
Administrativ
Teritoriale Municipiul Câmpulung este
reprezentată Direcția de Asistenţă Socială,
unul dintre furnizorii de servicii sociale din
comunitate.
Principalele
atribuții
ale
personalului de specialitate la nivelul
comunității sunt:
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» Efectuează plăţile privind ajutorul social, alocaţia pentru nou născuţi, ajutoarele de urgenţă,
ajutoarele de deces, indemnizaţiile pentru persoanele cu handicap, salariile asistenţilor
personali şi salariile îngrijitorilor;
» Primeşte, verifică şi înregistrează dosarele de ajutor social;
» Efectuează anchetele sociale privind acordarea ajutoarelor sociale şi a ajutoarelor de urgenţă;
» Primeşte, verifică şi înregistrează dosarele privind plata alocaţiei pentru nou născuţi;
» Primeşte, verifică şi înregistrează dosarele privind plata ajutorului pentru încălzire;
» Primeşte, verifică, înregistrează şi trimite la D.M.S.S. Argeş cererile de acordare a alocaţiei de
stat pentru copii;
» Întocmeşte lunar lista persoanelor beneficiare de ajutor social care au dreptul la asistenţă
medicală gratuită;
» Eliberează adeverinţe şi alte documente solicitate de beneficiarii de ajutor social;
» Evaluează starea de dependenţă socială a persoanelor cu handicap şi întocmeşte ancheta
socială necesară pentru completarea dosarului de încadrare într-un grad de handicap, atât
pentru bolnavii minori, cât şi pentru bolnavii adulţi;
» Primeşte, verifică şi înregistrează dosarele de încadrare în funcţia de asistent personal;
» Asigură îngrijirea temporară sau permanentă la domiciliul persoanelor vârstnice;
» Acordă consiliere juridică şi administrativă;
» Monitorizează situaţia copiilor şi identifică copiii aflaţi în dificultate luând măsuri de
protecţie a lor;
» Acţionează pentru prevenirea abandonului copilului, clarificarea situaţiei juridice a acestuia,
inclusiv naşterea;
» Exercită dreptul de a reprezenta copilul şi de a administra bunurile acestuia în condiţiile
prevăzute de lege;
» Organizează şi susţine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;
» Acordă sprijin familiilor cu copii în întreţinere;
» Sprijină accesul în instituţii de asistenţă socială destinate mamei şi copilului.
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4.1. Privire de ansamblu asupra municipiului Câmpulung
Municipiul Câmpulung este situat în zona de
N-E a judeţului Argeş, la o distanţă de 55 Km faţă
de municipiul Piteşti, pe valea râului Târgului şi
DN 73, sub culmile munţilor Iezer şi Păpuşa.
Suprafața municipiului Câmpulung este de 3.559
ha, dintre care 1.251 ha teren intravilan.
Localitatea Câmpulung are ca vecini:
» La Nord - comunele Lereşti şi Valea Mare
Pravăț;
» La sud - comuna Schitu-Goleşti;
» La est - comunele Mioarele şi Poienari;
» La vest - comunele Bughea de Sus, Bughea
de Jos şi Godeni.
Municipiul este situat într-o poziţie geografică
favorabilă, în depresiunea subcarpatică ce-i
poartă numele şi mărgineşte capătul
sud-vestic al unei străvechi porţi de vie
circulaţie, al drumului comercial între Muntenia
şi
Transilvania–culoarul
transcarpatic
Câmpulung–Rucăr–Bran–Braşov.
Astfel, existenţa în această zonă a culoarului
deschis între masivele Piatra Craiului şi Leaota
a unit vechea capitală Câmpulung de cetatea
Braşovului influenţând foarte mult dezvoltarea
economică a zonei.

Din punct de vedere istoric municipiul
Câmpulung este cunoscut drept prima
reședință domnească din Țara Românească,
aici având originea primul document cunoscut
în limba română–Scrisoarea lui Neacșu.
Prima atestare documentară datează din 1300
(alte
surse menționează anul 1292),
Câmpulungul fiind cel mai vechi oraș din Țara
Românească.
Municipiul Câmpulung dispune de un bogat
patrimoniu cultural fiind înzestrat cu
monumente istorice şi culturale, precum:
necropola de la „Apa Sărată”, sectorul nordic al
limesului transalutan, castrul de pământ
Jidava, muzeul municipal care oferă o imagine
cuprinzătoare a străvechii capitale a Ţării
Româneşti, monumentul lui Negru Vodă,
crucea jurământului şi cele 36 cruci votive şi
Palatul Tudor Muşatescu.
De asemenea, la nivelul municipiului există
locaşuri
de
cult
importante
precum:
Mânăstirea Negru Vodă, Ansamblul Bărăţiei,
Biserica Fundeni, Biserica Miresei Flămânda,
Biserica Marina, Biserica Schei sau Biserica
Sfântului Nicolae - Nicuţ.
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4.2. Suprafaţa fondului funciar
În urma datelor furnizate de Institutului
Național de Statistică pentru anul 2014, se
observă faptul că suprafața totală a fondului
funciar a municipiului Câmpulung, județul
Argeş înregistra o valoare de 3.559 hectare.
De asemenea, suprafaţa agricolă totală
înregistrată din cadrul municipiului era de
1.778 hectare.

Păşune

Fâneţe

909 ha

410 ha

Cea mai mare suprafaţă este reprezentată de
terenurile ocupate cu păşune (909 hectare).
Urmează suprafeţele ocupate de fâneţe (410
hectare) şi terenurile ocupate de livezi şi
pepiniere pomicole (319 hectare). Pe de altă
parte, cele mai mici suprafeţe sunt ocupate de
terenurile arabile, mai exact 140 hectare. Se
remarcă faptul că nu există terenuri ocupate cu
vii şi pepiniere viticole la nivelul municipiului
Câmpulung.

Terenuri ocupate
de livezi şi
pepiniere
pomicole
319 ha

Terenuri
arabile
140 ha
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Suprafața neagricolă totală din municipiul
Câmpulung în anul 2014 era de 1.781 hectare.
Cea mai mare suprafață neagricolă a
municipiului Câmpulung era reprezentată de
terenuri ocupate cu construcţii (1.166 hectare),
urmată de suprafeţele ocupate de păduri şi
altă vegetaţie forestieră (326 hectare).

Terenuri
ocupate de
construcţii
1.166 ha

Păduri şi altă
vegetaţie
forestieră
326 ha

Terenurile ocupate de căi de comunicaţii şi căi
ferate prezintă o suprafaţă de 187 hectare.
Cele mai mici suprafeţe neagricole sunt
ocupate de terenuri degradate şi neproductive
(51 hectare) şi de terenurile ocupate cu ape şi
bălţi (51 hectare).

Terenuri
ocupate de căi
de comunicaţii
şi căi ferate
187 ha

Terenuri
degradate şi
neproductive
51 ha

Terenuri
ocupate cu
ape şi bălţi
51 ha
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4.3. Structura şi evoluţia populaţiei
Problemele sociale sunt extrem de diverse și
complexe însă prezintă o serie de elemente
comune, iar pentru o mai bună cunoaștere
trebuie să fie identificate toate aspectele
legate de populația prezentă în municipiul
Câmpulung, județul Argeş.

De asemenea, în perioada 2010-2017 atât
numărul bărbaţilor, cât şi cel al femeilor,
prezintă un trend descrescător.
Astfel, comparativ cu anul 2010, la nivelul
anului 2017 numărul total al bărbaţilor a
scăzut cu 9,4% în timp ce numărul total al
femeilor a scăzut cu aproximativ 7%.

Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional
de Statistică, în anul 2017 în municipiul
Câmpulung, judeţul Argeş erau 36.516
persoane. Comparativ cu anul 2016, în anul
2017 numărul total al persoanelor a înregistrat
o scădere cu 439 persoane, de la 36.955
persoane în anul 2016, la 36.516 persoane în
anul 2017.
În perioada analizată, valoarea înregistrată
pentru numărul total al bărbaților din
municipiul Câmpulung a fost cu aproximativ
4% mai scăzută comparativ cu valoarea
înregistrată pentru numărul total al femeilor.

Gen

52,1%

47,9%
Femei

Bărbaţi
Sursa datelor: INS, prelucrări Ascedo

Anul
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Bărbaţi

19.215

18.839

18.638

18.369

18.115

17.884

17.650

17.417

Femei

20.531

20.306

20.128

19.862

19.631

19.462

19.305

19.099

Total

39.746

39.145

38.766

38.231

37.746

37.346

36.955

36.516
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Piramida vârstelor din municipiul Câmpulung în anul 2007, respectiv anul 2017
Analizând structura populaţiei din anul 2007,
pot fi observate o serie de procese
demografice. Astfel, indicele de îmbătrânire
demografică înregistrat în anul 2007 este de
0,8, acest indice reprezentând capacitatea sau
incapacitatea unei comunităţi de a se regenera
demografic.

Prin comparaţie cu media naţională care
pentru acest indice este egală cu 0,9, în
municipiul Câmpulung se înregistrează o
valoare mai redusă. Cele mai ridicate valori din
anul 2007 au fost înregistrate atât în rândul
femeilor, cât şi bărbaţilor, cu vârsta cuprinsă în
intervalul 35-39 ani.

Piramida vârstelor din municipiul Câmpulung
- Anul 2007 85 ani și peste
80 - 84 ani
75 - 79 ani
70 - 74 ani
65 - 69 ani
60 - 64 ani
55 - 59 ani
50 - 54 ani
45 - 49 ani
40 - 44 ani
35 - 39 ani
30 - 34 ani
25 - 29 ani
20 - 24 ani
15 - 19 ani
10 - 14 ani
5 - 9 ani
0 - 4 ani
2500

72
178
326
544
750
790

180
325
540
742
917
932

1.319
1.692
1.588
1.303
1.867
1.544
1.682
1.704
1.616
1.023
842
798
2000

1500

1000

500
Bărbați

1.301
1.736
1.820
1.481
2.265
1.543
1.574
1.653
1.533
992
792
763
0

500
1000
Femei

1500

2000

2500

Sursa datelor: INS, prelucrări Ascedo
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Prin comparaţie cu anul 2007, structura
populaţiei în anul 2017 a suferit anumite
schimbări. Astfel, dacă în anul 2007 indicele de
îmbătrânire demografică era de 0,8, la nivelul
anului 2017 indicele de îmbătrânire demografică
a fost de 0,7, fapt ce indică o scădere a
populaţiei cu vârsta peste 65 ani în ultimii 10 ani.

valoare mai scăzută faţă de media naţională,
care pentru acest indice este egală cu 1. Cele
mai mari valori au fost înregistrate în rândul
bărbaţilor şi femeilor cu vârsta cuprinsă între
45-49 ani.
Baza piramidei vârstelor indică o natalitate mai
scăzută în anul 2017 comparativ cu anul 2007,
numărul copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-4
ani scăzând cu 24,3%.

De asemenea, indicele de îmbătrânire de la
nivelul municipiului Câmpulung înregistrează o

Piramida vârstelor din municipiul Câmpulung
- Anul 2017 85 ani și peste
80 - 84 ani
75 - 79 ani
70 - 74 ani
65 - 69 ani
60 - 64 ani
55 - 59 ani
50 - 54 ani
45 - 49 ani
40 - 44 ani
35 - 39 ani
30 - 34 ani
25 - 29 ani
20 - 24 ani
15 - 19 ani
10 - 14 ani
5 - 9 ani
0 - 4 ani
2000

145
260
440
561

306
458
675
766

999
1.393
1.350
1.173
1.745
1.384
1.369
1.277
1.408
983
-825

1.144
1.529
1.621
1.350
2.144
1.458
1.326
1.249
1.314
965
761
738
683
612

759
777
569
1500

1000

500
Bărbați

0

500

1000

1500

2000

2500

Femei
Sursa datelor: INS, prelucrări Ascedo
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4.4. Indicatori demografici
Natalitatea reprezintă elementul dinamic, activ
al bilanţului natural şi cunoaşte o mai mare
variabilitate în timp şi spaţiu deoarece este
suficient de uşor de controlat. Rata natalităţii
este dată de raportul dintre născuţii vii şi
populaţia medie a teritoriului respectiv.
Conform datelor oficiale, în anul 2016 în
municipiul Câmpulung rata de natalitate
înregistrează valoarea de 6,3‰, ceea ce
semnifică faptul că la 1.000 de locuitori revin
6,3 născuţi vii.
Valoarea înregistrată este mai mică decât
valoarea înregistrată la nivel judeţean (8,2‰).
Rata mortalităţii reprezintă raportul dintre
numărul deceselor şi populaţie. În anul 2016
rata mortalităţii în municipiul Câmpulung
(9,1‰) este mai scăzută comparativ cu
valoarea înregistrată la nivel judeţean (11,6‰).
Rata de nupţialitate este definită drept raportul
dintre numărul căsătoriilor dintr-un an şi
populaţia totală a respectivului an. La nivelul
anului 2016 rata de nupţialitate înregistrează
valoarea de 6,1‰, această valoarea fiind mai
ridicată decât cea de la nivel judeţean (5,8‰).

Rata de divorţialitate reprezintă raportul dintre
numărul căsătoriilor desfăcute în cursul unui
an calendaristic şi populaţia totală a
respectivului an.
Rata de divorţialitate înregistrată la nivelul
anului 2016 la nivelul municipiului este 1,2‰,
mai scăzută decât cea de la nivel judeţean
care a fost de 1,3‰.
Raportul de masculinitate este raportul dintre
numărul total al bărbaţilor şi cel al femeilor. În
anul 2017 la nivelul municipiului la 100 de
femei revin 91 bărbaţi. În urma datelor
furnizate de Institutul Naţional de Statistică se
observă faptul că la nivel judeţean la 100 de
femei revin 94 de bărbaţi, iar la nivel naţional la
100 femei revin 95 de bărbaţi.
Raportul de dependenţă demografică este
reprezentat de numărul persoanelor de vârsta
dependentă (0-14 ani şi peste 65 ani), raportat
la populaţia în vârstă de muncă (15-64 ani)
exprimat la 100 de persoane.
În anul 2017, în municipiul Câmpulung raportul
de dependenţă demografică era de 37,2%.
Astfel, erau aproximativ 37 persoane în vârstă
de dependenţă la fiecare 100 de persoane cu
vârstă de muncă.
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Natalitate, mortalitate și spor natural

Natalitatea este definită de numărul nașterilor
din cadrul populației într-un anumit interval de
timp. Ea este influențată de continua
dezvoltare economică a populației, de modul
de instruire a femeii, precum și de cadrul
legislativ care poate descuraja natalitatea.
Mortalitatea reprezintă numărul deceselor din
cadrul populației într-un anumit interval de
timp. Ea este influențată de factori socioeconomici, respectiv gradul de dezvoltare
economică a populației, starea de sănătate,
asistența sanitară etc.
Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional
de Statistică, în municipiul Câmpulung în
perioada 2010-2016 se înregistrează o
oscilaţie a numărului de născuţi vii. Cel mai
mare număr de născuţii vii se înregistrează în

anul 2010 (276 născuţii vii), iar cel mai scăzut
număr se înregistrează în anul 2012 (221
născuţi vii). Pe de altă parte, în anul 2016
numărul copiilor născuţi vii a scăzut cu 15,6%
comparativ cu anul 2010.
La nivel judeţean, în perioada 2010-2016
numărul copiilor născuţi vii înregistrează un
trend oscilant. Cel mai mare număr de născuţi
vii se înregistrează în anul 2010 şi anume
5.911 născuţi vii.
Totodată, cel mai scăzut număr se
înregistrează la nivelul anului 2014-5.176
născuţi vii. În ceea ce priveşte anul 2016,
numărul născuţilor vii a scăzut cu aproximativ
10% comparativ cu anul 2010. De asemenea, la
nivel naţional numărul născuţilor vii a scăzut
cu 10,3% în anul 2016 faţă de anul 2010.
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În ceea ce privește datele despre copiii născuţi
morţi în perioada analizată, la nivelul anilor
2010, 2013, 2014 şi 2015 nu au fost
înregistrate cazuri de născuţi morţi. În anii
2011 şi 2012 s-a înregistrat 1 născut mort,
respectiv 2 născuţi morţi. Comparativ cu anul
2011, la nivelul anului 2016 numărul născuţilor
morţi s-a triplat. La nivel judeţean, în anul 2016
numărul născuţilor morţi a crescut comparativ
cu anul 2010 cu 14,3%.

2016 numărul născuţilor vii cu reşedinţa în
România înregistrează o scădere cu
aproximativ 0,8%. În anul 2016, la nivelul
judeţului Argeş numărul născuţilor vii cu
reşedinţa în România a înregistrat valoarea de
5.308 născuţi vii. De asemenea, potrivit datelor
furnizate de Institutul Național de Statistică, la
nivelul municipiului Câmpulung numărul
născuților vii cu reședința în România a fost de
234 născuți vii.

La nivelul anului 2016, în municipiu numărul
născuţilor vii (233) a fost mai scăzut decât
numărul persoanelor decedate (338) ceea ce
indică un spor natural negativ, spor ce se va
reflecta asupra perioadei 2016-2020.

Persoane decedate cu reşedinţa în România

Născuţii vii cu reşedinţa în România
În urma datelor furnizate de Institutul Naţional
de Statistică, în România în anul 2016 s-au
înregistrat 188.415 de născuţi vii cu reşedinţa
obişnuită în România, 54,6% dintre aceştia fiind
din mediul urban. La nivel naţional numărul
născuţilor vii cu reşedinţa obişnuită în
România a înregistrat o creştere în anul 2016
cu 4,3% comparativ cu anul 2012.
La nivelul regiunii Sud-Muntenia, numărul
născuţilor vii cu reşedinţa obişnuită în
România în anul 2016 înregistrează valoarea
de 25.866. Comparativ cu anul 2012, în anul

Potrivit informațiilor furnizate de INS, la nivelul
anului 2016 s-au înregistrat 256.476 persoane
decedate cu reşedinţa în România, dintre care
46,9% provin din mediul urban. Ponderea
înregistrată în mediul urban este inferioară
ponderii înregistrate în mediul rural, respectiv
53,1% persoane decedate cu reşedinţa în
România. La nivelul judeţului Argeş valoarea
înregistrată pentru persoanele decedate cu
reşedinţa în România este de 7.477 persoane.
În ceea ce priveşte valoarea înregistrată la
nivelul municipiului Câmpulung (336 persoane
decedate cu reşedinţa în România), se poate
preciza faptul că aceasta reprezintă 0,1% din
valoarea naţională şi 4,5% din valoarea
judeţeană. Comparativ cu anul 2012, în anul
2016 numărul persoanelor decedate cu
reşedinţa în România a scăzut cu 4%.
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Mortalitatea infantilă
Mortalitatea infantilă este indicatorul de bază
al stării economico-sociale și de mediu al unei
comunități, care ia în calcul numărul deceselor
copiilor cu vârsta sub 1 an. Raportarea la 1.000
născuți vii din aceeași perioadă de timp (de
regulă 1 an) și din același teritoriu exprimă rata
mortalității infantile, care reprezintă imaginea
intensității mortalității infantile.
Acest
indicator
este
o
componentă
semnificativă a mortalității generale și cel mai
bun indicator al dezvoltării sociale și
economice. Într-o mare măsură șansele de
supraviețuire ale unui nou născut în primul an
de viață determină speranța de viață la naștere
a unei populații.
Împreună, mortalitatea infantilă și speranța de
viață la naștere (durata medie a vieții) sunt cei
mai sensibili și mai frecvent utilizați indicatori
care caracterizează nivelul de dezvoltare
socio-economică și, totodată, starea de
sănătate a populației.
Potrivit datelor puse la dispoziţie de Institutul
Naţional de Statistică, în România, în perioada
2010-2016, numărul persoanelor decedate cu
vârsta sub 1 an a înregistrat un trend
descendent. Astfel, la nivel naţional, în anul
2010 numărul persoanelor decedate cu vârsta
sub 1 an era de 2.078 persoane.

Anual
numărul
persoanelor
decedate
înregistrează scăderi, ajungând în anul 2016 la
1.386 persoane. Raportat la anul 2010, în anul
2016 numărul persoanelor decedate sub 1 an a
scăzut cu 33,3%.

Rata mortalităţii infantile
La nivel naţional, în perioada anilor 2010-2016,
rata mortalităţii infantile a urmat un trend
descendent. Astfel, dacă în anul 2010 rata
mortalităţii infantile înregistra o valoare de
9,8‰, la nivelul anului 2016 rata indicatorului a
scăzut la 7,3‰.
La nivelul regiunii Sud-Muntenia rata
mortalităţii infantile în perioada 2010-2016
prezintă un trend descrescător. Evaluând
valoarea indicatorului pentru anul 2016, se
observă scăderi cu 30,3 puncte procentuale
faţă de anul 2010.
La nivel județean, în perioada 2010-2016 rata
mortalității infantile prezintă o oscilaţie a
valorilor înregistrate. Cea mai ridicată valoare
a ratei mortalităţii infantile la nivel judeţean
este înregistrată în anul 2010 - 11,2‰, iar cea
mai scăzută valoare este înregistrată în anul
2015 - 6,8‰. Comparativ cu anul 2010, în anul
2016 valoarea înregistrată pentru rata
mortalității infantile înregistrează o scădere cu
33 puncte procentuale.
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Numărul căsătoriilor şi al divorţurilor din municipiul Câmpulung
Căsătoria este uniunea liber consimţită între
un bărbat şi o femeie încheiată potrivit
dispoziţiilor legale cu scopul de a întemeia o
familie şi care este reglementată de normele
imperative ale legii. Studiul nupţialităţii
prezintă o importanţă deosebită în demografie
deoarece reprezintă o premisă importantă
pentru fenomenul de natalitate, fiind un
eveniment
demografic
care
generează
schimbări profunde în structura socială cu
implicaţii importante la nivelul bugetelor de stat,
a sistemului de pensii şi a politicilor publice.

Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional
de Statistică se poate preciza că la nivelul
municipiului Câmpulung numărul căsătoriilor
în perioada 2010-2016 urmează un trend
descendent. Cea mai mare valoare a numărului
de căsătorii a fost înregistrată în anul 2010
(247 căsătorii), iar cea mai scăzută valoare a
fost înregistrată în anul 2011 (195 căsătorii).
Comparativ cu anul 2010, numărul căsătoriilor
la nivelul anului 2016 a scăzut cu 8,1%.

Numărul căsătoriilor din municipiul Câmpulung
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Sursa datelor: INS, prelucrări Ascedo
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Divorţul reprezintă o modalitate de desfacere
pe cale legală a unei căsătoriei care se poate
efectua prin intermediul a trei tipuri de
proceduri legale: pe cale administrativă, pe
cale notarială și în instanţă. Analiza
fenomenului de divorţialitate prezintă o mare
importanţă socială şi demografică mai ales
prin implicaţiile ulterioare evenimentului
deoarece divorţurile anulează parţial aportul
nupţialităţii
la
constituirea
condiţiilor
prezumate desfăşurării normale a procesului
de reproducere a populaţiei.

Analiza datelor indică faptul că la nivelul
municipiului
Câmpulung
divorţurile
au
înregistrat o evoluţie oscilantă. În anul 2011 a
fost înregistrat cel mai mare număr de
divorţuri, şi anume 81. Pe de altă parte, cel mai
mic număr de divorţuri a fost înregistrat în anul
2014, mai exact 47 divorţuri.
În ceea ce priveşte evoluţia numărului de
divorţuri se poate observa că la nivelul anului
2016, numărul divorţurilor a scăzut comparativ
cu anul 2010 cu 19,3%.

Numărul divorţurilor din municipiul Câmpulung
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Populaţia pe religii din cadrul municipiului
Câmpulung
Religia reprezintă un sistem de credințe sau de
dogme creștine și de practici privind
sentimentul divinității și care îi unește, în
aceeași comunitate spirituală și morală, pe toți
cei care aderă la acest sistem, totalitatea
instituțiilor și organizațiilor corespunzătoare,
confesiune, credință.
Pentru o bună evidențiere a apartenenței
religioase a populației din municipiul
Câmpulung s-au luat în considerare rezultatele
obținute în urma Recensământului populaţiei şi
al locuinţelor din anul 2011. Astfel, conform
datelor furnizate se observă faptul că la nivelul
municipiului Câmpulung predomină populaţia
de religie ortodoxă (90,4%).

Religie

90,4%
Ortodoxă

Potrivit informaţiilor puse la dispoziţie se
poate preciza că există persoane (6,1%) care
nu au dorit să îşi declare religia.
De asemenea, există persoane care aparţin şi
altor confesiuni religioase precum: creştină
după evanghelie (1,1%), penticostală (0,8%),
romano-catolică (0,4%), evanghelică (0,3%),
adventistă de ziua şaptea (0,3%), martorii lui
Iehova, baptistă (0,2%), creştină de rit vechi
(0,1%), greco-catolică (0,03%), reformată
(0,02%), evanghelică de confesiune augustană
(0,02%), musulmană (0,01%). Pe de altă parte,
există persoane au declarat că sunt atei (0,1%),
respectiv sunt fără religie (0,1%).

Populaţia pe etnii din municipiul Câmpulung
Grupurile etnice sunt grupurile sociale cu
tradiții culturale comune care au sentimentul
identității ca subgrup în cadrul societății
dominante. Membrii grupurilor diferă de ceilalți
membri prin anumite trăsături culturale
specifice: limbă distinctivă, religie, tradiții
folclorice (obiceiuri, îmbrăcăminte), tradiții
culturale, comportament sau mod de viață.
Ceea ce este specific și, totodată, important
este sentimentul identității și autoaprecierea
etniilor ca fiind diferiți de majoritate,
conștientizând deosebirea dintre noi (imaginea
de sine) și ei (imaginea celorlalți).

Sursa datelor: RPL, prelucrări Ascedo
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Printre caracteristicile etniei se pot menționa:
» Etnia este un grup relativ mare de oameni;
» Etnia este o parte dintr-un grup larg;
» Etnia poate fi particularizată în raport cu
diferite grupuri prin intermediul trăsăturilor
proprii, reale sau imaginare.
Pentru analizarea grupurilor etnice din
municipiul Câmpulung, judeţul Argeş au fost
luate în considerare rezultatele obţinute în
urma Recensământului populaţiei şi al
locuinţelor din 2011. În urma informaţiilor puse
la dispoziţie se poate menţiona că la nivelul
municipiului predomină populaţia de etnie
română (92%). Totodată, 6% din persoane nu
au dorit să-şi declare apartenenţa de etnie.

De asemenea, există persoane care aparţin
altor etnii precum: romi (1,79%), maghiari
(0,1%), italieni (0,02%), ucraineni (0,01%),
germani (0,01%).
Conform Recensământului există persoane care
au declarat că aparțin altei etnii, ponderea
acestora fiind de 0,02%.

Situaţia
şomerilor
Câmpulung

din

municipiul

Șomerii sunt persoanele care în cursul
perioadei de referință îndeplinesc simultan
următoarele condiții:

» Sunt în căutarea unui loc de muncă de la
vârsta de minimum 16 ani şi până la
îndeplinirea condiţiilor de pensionare;

» Starea de sănătate şi capacităţile fizice şi

Etnie

psihice le fac apte pentru prestarea unei
munci;

92%

» Nu au loc de muncă, nu realizează venituri
sau realizează, din activităţi autorizate potrivit
legii, venituri mai mici decât salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare;
» Sunt disponibile să înceapă lucrul în

Română

Sursa datelor: RPL, prelucrări Ascedo

perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un
loc de muncă.
Conform datelor furnizate se poate preciza că
în perioada 2010-2016, în municipiul
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Câmpulung numărul şomerilor prezintă un
trend oscilant. Comparativ cu anul 2010, în
anul 2016 se poate observa că numărul
şomerilor a scăzut cu 71 puncte procentuale.

La nivelul anului 2016, 54,7% dintre şomeri erau
bărbaţi, iar 45,3% dintre şomeri erau femei.

Şomeri
54,7%
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Populaţia activă cuprinde, din punct de vedere
economic, persoanele care furnizează forța de
muncă disponibilă pentru producția de bunuri
și servicii în timpul perioadei de referință,
incluzând populația ocupată și șomerii.

În ceea ce priveşte anul 2016, se observă
faptul că s-a înregistrat cea mai mică valoare a
numărului de şomeri din perioada de timp
analizată, atât în rândul bărbaţilor (192
şomeri), cât şi în rândul femeilor (159 şomeri).
De asemenea, comparativ cu anul 2010, la
nivelul anului 2016 numărul şomerilor bărbaţi a
scăzut cu 69%, iar numărul şomerilor femei a
scăzut cu 73%.

Analiza repartiției șomerilor în funcție de gen
evidenţiază faptul că la nivelul municipiului
Câmpulung, în perioada 2010-2016, numărul
șomerilor bărbaţi este mai mare decât numărul
șomerilor femei.

Cele mai ridicate valori ale numărului de
șomeri atât bărbaţi, cât și femei au fost
înregistrate în anul 2010. Astfel, în acest an
numărul șomerilor bărbaţi era de 620, iar
numărul șomeri femei era de 591.

2016

351

Sursa datelor: INS, prelucrări Ascedo
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Cheltuieli cu protecția socială a șomerilor

Cheltuielile anuale cu protecția socială a
șomerilor sunt formate din:
» Indemnizația de şomaj;
» Cheltuieli pentru formarea profesională;
» Plata absolvenților;
» Plăţi pentru stimularea absolvenţilor;
» Plățile cu privire la stimularea șomerilor
care se angajează înainte de expirarea
perioadei de șomaj;
» Plățile
efectuate
pentru
stimularea
mobilității forței de muncă;
» Plăţile pentru stimularea angajatorilor care
încadrează şomeri din categoria defavorizaţi;
» Plăţile compensatorii efectuate în cadrul
programelor de restructurare, privatizare şi
lichidare;
» Combaterea marginalizării sociale;
» Alte cheltuieli.

Indemnizaţia de şomaj (conform Legii
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
cu modificările şi completările ulterioare)
reprezintă o compensaţie parţială a veniturilor
asiguratului ca urmare a pierderii locului de
muncă sau a veniturilor absolvenţilor
instituţiilor de învăţământ care nu s-au putut
încadra în muncă.
La nivelul judeţului Argeş în anul 2016 s-au
acordat indemnizaţii de şomaj pentru şomeri
cu experienţă în muncă în valoare de
13.657.724 milioane RON, iar pentru şomerii
fără experienţă în muncă indemnizaţii în
valoare de 971.596 milioane RON.
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Cheltuielile pentru formarea profesională
reprezintă
cheltuielile
efectuate
pentru
calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi
specializarea persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă. Formarea profesională se
realizează prin cursuri, stagii de practică şi
specializare, organizate pe niveluri de
pregătire, pe baza planului naţional de formare
profesională. În anul 2016 în cadrul judeţul
Argeş s-au acordat pentru cheltuielile cu
formarea profesională a şomerilor 253.427
milioane RON, cu 14,6% mai mult comparativ
cu anul 2010.
Plata absolvenţilor reprezintă suma acordată
angajatorilor care au încadrat în muncă, pe
durata nedeterminată, absolvenţi ai unor
instituţii de învăţământ. Angajatorii care
încadrează în muncă pe durată nedeterminată
absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ
primesc lunar pe o perioadă de 12 luni pentru
fiecare absolvent încadrat o sumă în cuantum
de 900 RON.
În anul 2016 a fost acordată o sumă pentru plata
absolvenţilor în valoare de 835.183 milioane
RON ,cu 59% mai mult faţă de anul 2010.
Plăţile pentru stimularea absolvenţilor
reprezintă (conform O.U.G. 144/2005 cu
modificările şi completările ulterioare) prime

neimpozabile egale cu salariul de bază minim
brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data
încadrării. În ceea ce priveşte anul 2016, au
fost acordate 39.581 milioane RON pentru
stimularea absolvenţilor, cu 37,7% mai puţin
comparativ cu anul 2010.
Plăţile pentru stimularea şomerilor care se
angajează înainte de expirarea perioadei de
şomaj reprezintă sumele plătite în completarea
veniturilor salariale şomerilor (cu experienţă în
muncă şi absolvenţilor instituţiilor de
învăţământ) şi sunt reglementate de Legea
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
cu modificările şi completările ulterioare).
Analiza plăţilor efectuate pentru stimularea
absolvenţilor evidenţiază faptul că în anul 2016
în judeţul Argeş s-au efectuat plăţi în valoare
de 39.581 milioane RON, cu 37,7% mai puţin
raportat la anul 2010 (63.507 milioane RON).
Plăţile pentru stimularea mobilităţii forţei de
muncă reprezintă sumele acordate ca prime
de încadrare persoanelor şomere care se
încadrează în muncă înainte de expirarea
perioadei în care beneficiază de indemnizaţie
de şomaj, într-o localitate situată la o distanţă
mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au
domiciliul sau reşedinţa.
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De asemenea, se acordă prime de instalare a
persoanelor şomere care se încadrează în
muncă înainte de expirarea perioadei în care
beneficiază de indemnizaţie de şomaj într-o
altă localitate situată la o distanţă mai mare de
50 km faţă de localitatea în care îşi au
domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui
fapt, îşi schimbă domiciliul. La nivelul judeţului,
în perioada 2010-2016, se observă un trend
descendent al plăţilor efectuate pentru
stimularea mobilităţii forţei de muncă. Astfel,
de la plăţi efectuate pentru stimularea
mobilităţii forţei de muncă în valoare de
305.909 milioane RON în anul 2010 s-a ajuns
la nivelul anului 2016 la plăţi în valoare de
43.500 RON.
Plăţile pentru stimularea angajatorilor care
încadrează şomeri din categoria defavorizaţi
reprezintă sumele acordate angajatorilor care
au încadrat în muncă, pe durata nedeterminată,
absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap.
Astfel, angajatorii care încadrează în muncă pe
durată nedeterminată absolvenţi din rândul
persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru
fiecare absolvent, o sumă în cuantum de 900
RON pe o perioadă de 18 luni. În ceea ce
priveşte plăţile pentru stimularea angajaţilor,
se observă faptul că în anul 2016 la nivelul
judeţului Argeş a fost alocată o sumă în
valoare de 2.077.181 milioane RON, mult mai

mare decât valoarea plăţilor efectuate în anul
2010 (859.199 milioane RON).
Plăţile compensatorii efectuate în cadrul
programelor de restructurare, privatizare şi
lichidare
reprezintă
sumele
acordate
persoanelor cărora li s-au desfăcut contractele
individuale de muncă ca urmare a concedierilor
colective (O.G. nr.7/1998 privind unele măsuri de
protecție socială a personalului militar și civil,
care se vor aplica în perioada restructurării
marilor unități, unităților și formațiunilor din
compunerea Ministerului Apărării Naționale și
O.U.G. nr.98/1999 privind protecția socială a
persoanelor ale căror contracte individuale de
muncă vor fi desfăcute ca urmare a
concedierilor colective cu modificările și
completările ulterioare). În perioada 2010-2016
la nivelul judeţului Argeş nu s-au acordat astfel
de plăţi compensatorii.
Combaterea marginalizării sociale presupune
ajutarea indivizilor sau grupurilor cu acces
limitat la resursele economice, politice,
educaţionale
şi
comunicaţionale
ale
colectivităţii, conform Legii nr.116/2002
privind prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale cu modificările şi completările
ulterioare. La nivelul anului 2016 au fost
efectuate cheltuieli pentru combaterea
marginalizării sociale în valoare de 203.199

79

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE
milioane RON, în timp ce la nivelul anului 2010
au fost efectuate cheltuieli în valoare de
62.444 milioane RON.
Alte cheltuieli cuprind sumele acordate sub
forma de credite întreprinderilor mici şi mijlocii
pentru înfiinţarea de noi locuri de muncă,
precum şi cele necesare administrării fondului
pentru plata indemnizaţiei de şomaj. La nivelul
anului 2016, au fost efectuate alte cheltuieli în
valoare de 8.073.205 milioane RON, cu 81,2%
mai puţin decât în anul 2016.

Numărul salariaţilor
Piața muncii este formată din totalitatea
relațiilor de vânzare-cumpărare a factorului
muncă, în interacțiunea lor și în strânsă
legătură cu spațiul economic în care are loc.
Pe piața muncii se întâlnesc, se confruntă și se
negociază ofertanții de muncă cu cei ce au
nevoie de factorul muncă. Economia
românească se confruntă cu probleme
serioase în domeniul utilizării forţei de muncă,
cu o serie de distorsiuni pe piaţa muncii care
se traduc prin coexistenţa unui deficit de forţă
de muncă pe anumite ramuri economice sau
zone geografice, cu slaba utilizare a acesteia
pe întreg ansamblu. Potrivit definiției oferite de
Institutul Național de Statistică, conform
metodologiei anchetei statistice asupra forței
de muncă în gospodării, populația ocupată

cuprinde toate persoanele de 15 ani și peste
care au desfășurat o activitate economică
producătoare de bunuri sau servicii de cel
puțin o oră în scopul obținerii unor venituri sub
formă de salarii, plată în natură sau alte
beneficii.
La nivel național, populația ocupată urmează
un trend oscilant în perioada 2010-2016,
înregistrând cea mai ridicată valoare în anul
2010-8.712.829 persoane. Comparativ cu anul
2010, în anul 2016 valoarea înregistrată pentru
acest indicator a scăzut cu 3% ajungând la
valoarea de 8.448.777 persoane. De
asemenea, în ceea ce privește populația
ocupată în funcție de gen, se poate menționa
că valorile înregistrate pentru populația
ocupată de gen masculin sunt mai ridicate
decât cele înregistrate pentru populația
ocupată de gen feminin. În anul 2016, la nivel
național valoarea înregistrată pentru populația
ocupată reprezentată de bărbaţi–4.806.101
este mai mare cu 13.8% comparativ cu
valoarea
înregistrată
pentru
populația
reprezentată de femei - 3.642.676.
Rata de ocupare a resurselor de muncă
reprezintă conform definiției oferite de
Institutul Național de Statistică raportul,
exprimat procentual, dintre populația ocupată
civilă și resursele de muncă. În perioada 2010-
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2015, la nivel național rata de ocupare a
resurselor de muncă prezintă o oscilaţie a
valorilor înregistrate. Cea mai ridicată pondere
a fost înregistrată în anul 2014–66,9% iar cea
mai scăzută pondere se înregistrează în anii
2010 şi 2011, respectiv 59,6%. Comparativ cu
anul 2010, în anul 2015 rata de ocupare a
resurselor de muncă a crescut cu 12 puncte
procentuale. De asemenea, rata de ocupare a
resurselor de muncă în perioada 2010-2015
din judeţul Argeş urmează un trend oscilant.
Astfel, comparativ cu anul 2010, în anul 2015
rata de ocupare a resurselor de muncă a
crescut cu 11%.
Conform definiției oferite de Institutul Național
de Statistică numărul mediu al salariaților
cuprinde totalitatea persoanelor angajate cu
contract de muncă/ raport de serviciu pe
perioadă nedeterminată (inclusiv lucrătorii
sezonieri, managerul sau administratorul), al
căror contract de muncă/ raport de serviciu nu
a fost suspendat în anul de referință. La nivel
naţional, în perioada 2010-2015 numărul
mediu de salariaţi prezintă un trend oscilant.
Cea mai mare valoare a numărului mediu de
salariați este înregistrată în anul 2015
(4.611.395 salariaţi), iar cea mai mică valoare
este înregistrată în anul 2011 (4.348.739
salariaţi). Raportat la anul 2010, în anul 2015
numărul mediu al salariaţilor este cu 5,4% mai

mare. În ceea ce privește analiza judeţului
Argeş, în perioada anilor 2010-2015 numărul
mediu al salariaţilor prezintă un trend
crescător. Astfel, dacă la nivelul anului 2010
numărul mediu al persoanelor salariate era de
123.836, la nivelul anului 2015 numărul acestora
a crescut cu 10 puncte procentuale ajungând la
valoarea de 136.505 persoane salariate.
La nivelul municipiului Câmpulung în perioada
2010-2015, numărul mediu al salariaţilor
urmează un trend oscilant. Astfel, comparativ
cu anul 2010 când numărul mediu al salariaților
înregistra o valoare de 7.220 persoane, în anul
2015 valoarea înregistrată pentru acest indicator
a crescut cu 20,4% ajungând la valoarea de
8.689 persoane salariate.

Număr salariaţi
0
2010
2011

5000

10000

7.220
7.930

2012

8.257

2013

8.260

2014

8.124

2015

8.689
Sursa datelor: INS, prelucrări Ascedo
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5.1. Infrastructura şcolară
În acest subcapitol se va realiza analiza
infrastructurii de învățământ de la nivelul
municipiului Câmpulung, judeţul Argeş în ceea
ce privește unitățile de învățământ.
Educația este percepută în prezent ca o funcție
vitală a societății contemporane, deoarece prin
educație societatea își perpetuează existența.
Pentru asigurarea actului educațional este
necesar ca infrastructura școlară să satisfacă
nevoile elevilor și profesorilor.

au fost înregistrate în municipiul Câmpulung
16 unităţi de învăţământ dintre care: 2 unităţi
destinate învăţământului preşcolar, 5 unităţi
destinate învăţământului primar şi gimnazial
(inclusiv învăţământului special), 8 unităţi
destinate învăţământului liceal şi 1 unitate
destinată învăţământului postliceal (inclusiv
învăţământului special).
Ponderea acestora reprezintă 7,5% din totalul
unităţilor înregistrate în judeţul Argeş.

Totodată, prin intermediul educației se pune
accent pe oameni, se urmărește dezvoltarea
unor calități umane și explorarea unor noi
orizonturi. Finalitatea în educație îmbină
viziunea pe termen scurt cu cea pe termen lung.

În anul 2016 la nivelul municipiului erau
înregistrate 331 săli de clase (cabinete
şcolare/ amfiteatre), 57 laboratoare şcolare,
145 săli de gimnastică, 19 ateliere şcolare şi
13 terenuri de sport.

Calitatea educaţie desemnează un complex de
principii şi practici ce traversează întregul
mediu
educaţional,
în
totalitatea
componentelor sale, orientat spre obţinerea de
rezultate superioare, raportate la standarde şi
spre satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor
beneficiarilor educaţiei.

De asemenea, la nivelul unităților școlare din
municipiu existau 841 calculatoare, numărul
acestora fiind scăzut comparativ cu populația
școlară, deoarece fiecare calculator era folosit,
în medie, de aproximativ 9 elevi.

În urma datelor furnizate de Institutul Naţional
de Statistică, se observă faptul că în anul 2016

De asemenea, numărul calculatoarelor din
unitățile școlare aferent anului 2015 reprezintă
8,3% din numărul total al calculatoarelor de la
nivelul judeţului Argeş.
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Prezentarea școlilor din municipiul Câmpulung

În anul şcolar 2017, în municipiul Câmpulung funcţionau următoarele unități de învățământ:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Şcoala Gimnazială „Oprea Iorgulescu”, Câmpulung;
Şcoala Gimnazială „C.D. Aricescu”, Câmpulung;
Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel”, Câmpulung;
Şcoala de Muzică, Câmpulung;
Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I”, Câmpulung;
Colegiul Tehnic Câmpulung;
Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”, Câmpulung;
Seminarul Teologic Ortodox „Iustin Patriarhul”, Câmpulung;
Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung;
Liceul Teoretic „Dan Barbilian”, Câmpulung;
Liceul Tehnologic Auto, Câmpulung;
Grădiniţa cu Program Prelungit „Sfânta Marina”, Câmpulung;
Grădiniţa cu Program Prelungit „Sfântul Nicolae”, Câmpulung.
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5.2. Populaţia şcolară pe nivele de educaţie
Școala reprezintă acea instituție care participă
în mod esențial la educația tinerelor generații,
la transmiterea valorilor culturale și morale, la
dezvoltarea intelectuală a elevilor, la
transmiterea de cunoștințe.
Conform datelor furnizate de Institutul
Naţional de Statistică, se observă faptul că
valoarea numărului de copii înscrişi în grădiniţe
a scăzut în anul 2016, comparativ cu anul 2010
cu 42,1%. De asemenea, un trend descendent îl
prezintă şi studenţii şi cursanţii înscrişi în
învăţământul superior (licenţă, master, cursuri
postuniversitare,
doctorat
şi
programe
postdoctorale) numărul acestora scăzând în
anul 2016 comparativ cu anul 2014 cu 43,9%.

Populaţia şcolară

Pe de altă parte ceilalţi elevi înscrişi, pe
celelalte nivele de educaţie înregistrează un
trend oscilant. Din totalul populaţiei şcolare de
la nivelul municipiului Câmpulung în anul 2016
cele mai mari valori au fost înregistrate de
elevii înscrişi în învăţământului liceal (3.148
elevi) şi elevii înscrişi în învăţământul primar şi
gimnazial (inclusiv învăţământul special) mai
exact 3.119 elevi.
În ceea ce priveşte, numărul copiilor înscrişi în
grădiniţe la nivelul municipiului în anul 2016,
acesta este 787 copii. Valori mai reduse au
fost înregistrate în anul 2016 în rândul elevilor
înscrişi în învăţământul profesional (361 elevi),
respectiv elevi înscrişi în învăţământul postliceal,
inclusiv învăţământul special (156 elevi).
Anul

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Copii înscrişi în grădiniţe

1.360

1.334

1.156

1.035

929

850

787

Elevi înscrişi în învăţământul primar şi
gimnazial (inclusiv învăţământul special)

3.344

3.159

3.327

3.305

3.294

3.180

3.119

Elevi înscrişi în învăţământul liceal

3.899

4.257

3.832

3.592

3.391

3.235

3.148

Elevi înscrişi în învăţământul profesional

232

37

123

129

225

288

361

Elevi înscrişi în învăţământul postliceal
(inclusiv învăţământul special)

120

120

141

131

143

187

156

Studenţi înscrişi licenţă

2.173

573

319

291

298

287

288

Total

11.128

9.480

8.898

8.483

8.280

8.027

7.859
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Absolvenţii reprezintă acele persoane-elevi/
studenţi care au terminat un ciclu, respectiv, o
formă de învățământ.
Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional
de Statistică, se poate preciza faptul că
numărul
absolvenţilor
din
municipiul
Câmpulung prezintă un trend oscilant în
perioada 2010-2015.
În ceea ce priveşte absolvenţii din
învăţământul primar şi gimnazial (inclusiv
învăţământul special) se observă faptul că la
nivelul anului 2015 numărul absolvenţilor a
fost de 430, cu 16,5% mai puţin comparativ cu
anul
2010.
De
asemenea,
numărul
absolvenţilor din învăţământul liceal şi
profesional în anul 2016, comparativ cu anul
2010, a scăzut cu 20% respectiv 73,4%.
Absolvenţi

Pe de altă parte absolvenţii învăţământului
postliceal (inclusiv învăţământul special) s-a
dublat la nivelul anului 2015 comparativ cu
anul 2010.
Numărul
absolvenţilor
de
învăţământ
universitar cu diplomă (licenţă, master, cursuri
postuniversitare,
doctorat
şi
programe
postdoctorale) înregistrat la nivelul anului 2015
a fost de 110 absolvenţi.
Se identifică un trend descendent şi în rândul
absolvenţilor de învăţământ universitar de
licenţă, astfel de la 1.480 absolvenţi în anul
2010, s-a ajuns la 102 absolvenţi în anul 2013,
cu 93,1% mai puţin.
La nivelul anului 2015 s-a înregistrat un număr
de 78 de absolvenţi de învăţământ universitar
de licenţă-absolvenţi cu diplomă.
Anul

2010

2011

2012

2013

2014

2015

515

407

419

414

386

430

1.002

841

978

811

910

802

Absolvenţi învăţământ profesional

192

7

48

63

55

51

Absolvenţi învăţământ postliceal
(inclusiv învăţământul special)

31

25

39

32

32

66

1.740

1.280

1.484

1.320

1.383

1.349

Absolvenţi învăţământ primar şi
gimnazial (inclusiv învăţământul
special)
Absolvenţi învăţământ liceal

Total
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5.3. Personalul didactic
Pregătirea școlară presupune un anumit nivel
de dezvoltare fizică, intelectuală şi morală a
copilului, a unor capacităţi, abilităţi, priceperi şi
deprinderi absolut necesare școlarizării.
Profesorul ocupă un loc important în
activitatea educaţională deoarece contribuie la
formarea personalităţii elevilor, la conduita lor
în societate, la formarea lor ca indivizi şi
cetăţeni. El rămâne principalul modelator al
personalităţii elevilor, începând de la
imprimarea unei conduite externe, până la
formularea aspiraţiilor şi idealurilor lor de
viaţă. Totodată, acesta este un model prin
întreaga sa personalitate, prin acțiunile și
comportamentul său.
Analiza personalului didactic din învăţământul
preşcolar evidenţiază faptul că la nivelul anului
Personal didactic pe niveluri de
educaţie

2016 s-au înregistrat 46 profesori, cu 34,3%
mai puţin comparativ cu anul 2010. Personalul
didactic din învăţământul primar şi gimnazial
(inclusiv învăţământul special) prezintă de
asemenea, o evoluţie descendentă, la nivelul
anului 2016 fiind înregistraţi 199 profesori, cu
20,7% mai puţin comparativ cu anul 2010.
Deşi numărul personalului didactic din
învăţământul liceal a avut o evoluţie oscilantă,
în anul 2016 au fost înregistraţi 276 profesori,
cu 8% mai puţin decât în anul 2010. În ceea ce
priveşte personalul didactic din cadrul
învăţământului profesional, se observă faptul
că singurii profesori au fost înregistraţi la
nivelul anului 2010 mai exact 5 profesori.
Personalul didactic din cadrul învăţământului
postliceal (inclusiv învăţământul special) a
scăzut cu 50% în anul 2016 comparativ cu
anul 2010.
Anul

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Învăţământ preşcolar

70

68

61

57

53

49

46

Învăţământ primar şi gimnazial
(inclusiv învăţământul special)

251

230

228

215

208

202

199

Învăţământ liceal

300

308

292

287

268

283

276

2

2

2

1

1

1

1

623

608

583

560

530

535

522

Învăţământ postliceal (inclusiv
învăţământul special)
Total
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Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de
Statistică se observă faptul că numărul total al
cadrelor didactice prezintă un trend descendent în
perioada 2010-2016.
Dacă la nivelul anului 2010 erau 623 de cadre
didactice, la nivelul anului 2016 erau 522 cadre
didactice, cu 16,2 % mai puţin.
Cadrele didactice din municipiul Câmpulung la nivelul
anului 2015 reprezentau 7,7% din totalul cadrelor
didactice ale judeţului Argeş.
De asemenea, cadrele didactice de la nivelul judeţului
Argeş în perioada 2010-2015 prezintă un trend
descrescător.
Astfel, dacă în anul 2010 valoarea înregistrată pentru
numărul cadrelor didactice era egală cu 7.804, în anii
următori scade treptat ajungând ca în anul 2015 să fie
egală cu 6.749, înregistrând o scădere cu aproximativ
14 puncte procentuale.
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6.1. Standarde de calitate în acordarea serviciilor sociale
Actul normativ care reglementează asigurarea
calității în domeniul serviciilor sociale este
Legea nr.197/2012.
Calitatea în domeniul serviciilor sociale este
atinsă dacă este îndeplinit un ansamblul de
cerințe și condiții de către furnizorii și de
serviciile sociale acordate de aceștia pentru a
răspunde nevoilor și așteptărilor beneficiarilor.
Din punct de vedere al evaluării și monitorizării
calității în domeniul serviciilor sociale acest
proces se realizează în baza unor standarde,
criterii și indicatori. În elaborarea acestora se
au în vedere principiile calității în domeniul
serviciilor sociale axate cu precădere pe
aspecte referitoare la:
» Acordarea serviciilor sociale ce vizează
asigurarea, fără nici un fel de discriminare, a
unor servicii sociale eficiente, accesibile,
comprehensive, sustenabile, centrate pe
nevoile individuale ale beneficiarului;
» Relația dintre furnizori și beneficiarii
acestora implică utilizarea de mijloace de
informare și comunicare corecte, transparente
și accesibile, asigurarea confidențialității și
securității datelor și informațiilor personale,

utilizarea mecanismelor de prevenție și
combatere a riscului de abuz fizic, psihologic
sau financiar asupra beneficiarului;
» Participarea beneficiarilor se referă la
implicarea activă a beneficiarilor și a familiilor
acestora în planificarea, acordarea și
evaluarea serviciilor sociale;
» Dezvoltarea resurselor umane implicate în
acordarea serviciilor sociale și îmbunătățirea
condițiilor de muncă vizează recrutarea de
personal calificat și asigurarea formării
continue a acestuia, implicarea voluntarilor,
asigurarea condițiilor de lucru adecvate și a
echipamentelor specifice activităților derulate,
asigurarea sănătății și securității la locul
de muncă.
Acreditarea, ca parte a asigurării calității,
reprezintă totalitatea activităților de evaluare și
certificare
a
respectării
criteriilor
și
standardelor reglementate prin lege cu privire
la serviciile sociale.
Standardele de calitate constituie nivelul de
referință a calității serviciilor sociale, iar
îndeplinirea acestora este obligatorie și se
atestă prin licență de funcționare.

92

MUNICIPIUL CÂMPULUNG
6.2.Servicii sociale la nivelul județului Argeș
Serviciile sociale reprezintă o componentă a
sistemului național de asistență socială și au
drept scop:
» Sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru
depășirea situațiilor de dificultate;
» Prevenirea și combaterea riscului de
excluziune socială;
» Creșterea calității vieții persoanelor/
familiilor și copiilor aflați în dificultate;
» Promovarea
incluziunii
sociale
a
persoanelor aflate în dificultate;
» Elaborarea
Strategiei
Județene
de
Dezvoltare a Serviciilor Sociale;
» Implementarea strategiei;
» Evaluarea realizării obiectivelor cuprinse în
strategie în vederea stabilirii noilor direcții de
acțiune, actualizarea continuă adecvată
nevoilor comunității.
La nivelul județului, principalul furnizor de
servicii sociale este Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş este o instituţie
publică, cu personalitate juridică, aflată în
subordinea Consiliului Judeţean Argeş şi are
rolul de a asigura, la nivelul judeţului Argeş,
aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă

socială în domeniul protecţiei copilului,
familiei, persoanelor singure, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi
a oricăror persoane aflate în dificultate.
În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare,
DGASPC Argeş îndeplineşte atribuţii:
» în domeniul protecţiei persoanei adulte;
» în domeniul protecţiei familiei şi a
drepturilor copilului;
» alte atribuţii.
DGASPC Argeş are înfiinţate următoarele
servicii sociale:
1. pentru copil şi familie:
» 15 servicii de tip rezidenţial, din care:
» 6 centre de tip rezidenţial/ case sau
complexe de tip familial pentru copii normali,
aflaţi în dificultate;
» 6 centre de tip rezidenţial/ case sau
complexe de tip familial pentru copii cu
dizabilităţi (din care 2 şi de respite - care);
» 1 centru de evaluare şi primire în regim de
urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat
sau exploatat;
» 1 centru de primire în regim de urgenţă a
victimelor violenţei familiale;
» 1 centru maternal .
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» 19 servicii de zi, din care:
» 5 centre de zi pentru prevenirea separării
copilului de părinţii săi (din care 1 pentru
minorul care săvârşeşte fapte penale şi nu
răspunde penal);
» 6 centre de recuperare şi/sau de zi pentru
copii cu dizabilităţi (din care unul şi pentru
îngrijire la domiciliu);
» 2 servicii de consiliere şi sprijin pentru
părinti şi copii;
» 1 centru de formare deprinderi de viaţă
independentă;
» 2 servicii de pregătire şi sprijinire a
integrării/reintegrării copilului în familie;
» 2 servicii de prevenire a abandonului prin
planning familial;
» 1 serviciu de monitorizare, asistenţă şi
sprijin a femeii gravide.
» reţeaua de asistenţi maternali profesionişti
(în prezent aflaţi în plată 250).
2. pentru persoane adulte:
» 7 centre rezidenţiale pentru adulţi ;
» 2 centre de recuperare de tip ambulatoriu;
» 1 unitate de îngrijire la domiciliu a
persoanelor vârstnice.
La nivelul anului 2016, DGASPC Argeş a
încheiat protocoale de colaborare cu
30 ONG-uri care desfăşoară activităţi în
domeniul protecţiei drepturilor copilului şi a

persoanelor adulte cu dizabilităţi, 26 dintre
acestea fiind acreditate.
Pe lângă DGASPC Argeș, își desfășoară
activitatea și alte instituții de stat sau private
care completează serviciile sociale ale județului.
O parte dintre furnizorii de servicii sociale de
pe raza județului Argeș, precum și activitatea
desfășurată de aceștia sunt prezentați mai jos:
Asociația Altmed Royal Vitas
Centrul privat dispune de două corpuri
amplasate în Pitești, județul Argeș. Centrul are
experiență vastă în domeniul îngrijirii
persoanelor în vârstă. În centrul Altmed
persoanele vârstnice se bucură de cea mai
bună îngrijire. Capacitatea caminului este de
30 locuri, cu dormitoare de 2 până la 5 paturi.
Serviciile căminului se adresează:
» Persoanelor cu Alzheimer;
» Persoanelor cu demență;
» Persoanelor cu Parkinson;
» Persoanelor cu sechele post AVC (pareze);
» Persoanelor cu afecțiuni reumatismale
degenerative;
» Persoanelor cu stări post-traumatice;
» Persoanelor cu stări post-operatorii;
» Persoanelor cu alte afecțiuni care
generează și întrețin deficitul motor;
» Persoanelor vârstnice;
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» Persoanelor cu handicap;
» Persoanelor care sunt singure sau care nuși pot purta singure de grijă;
» Persoanelor imobilizate la pat;
» Persoanelor purtatoare de scutece și sonde
urinare;
» Persoanelor care necesita îngrijire hospice.

Asociația Paraschiva-Centrul de zi Paraschiva
Centrul Paraschiva a fost înființat în anul 2006
la inițiativa părinților, care au copii și tineri cu
dizabilități. Centrul de zi Paraschiva este
suportul educațional pentru copii/tineri cu
dizabilități din zonă, o instituție care ajută la
integrarea în școală și comunitate.

Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu
Autism din România - Filiala Argeș
Programul pentru copii cu autism, în
parteneriat cu fundaţia Romanian Children’s
Aid, s-a desfăşurat într-un Centru de zi pentru
copii care oferea terapii de specialitate (terapii
educaţionale şi ocupaţionale, kinetoterapie,
logopedie, ABA, PECS, artterapie, ludoterapie şi
programe intense de socializare).

Servicii oferite:
» Educație-școlarizare;
» Recuperare-reabilitare(kinetoterapie,
ergoterapie, logopedie, etc.);
» Consiliere individuală și de grup;
» Transport la și de la Centrul de zi Paraschiva;
» Activități individualizare de predare-învățare a
cunoștințelor și aplicarea metodelor interactive;
» Activități de formare, dezvoltarea abilităților
și deprinderilor sociale de auto-servire,
educare a valorilor morale, a unui
comportament adecvat în societate;
» Activități recreative, ludice, sportive, tabară,
excursii;
» Asistență socială;
» Consiliere parentală;
» Asistență medicală;
» Activități extrașcolare (pictură, artizanat, pc
și terapii ocupaționale).

Programul a demarat prin proiect finanţat de
Uniunea Europeană, a continuat cu finanţare
CID şi din fondurile obţinute din campania de
strângere de fonduri organizată de ANCAAR
şi CID;
Un loc aparte îl reprezintă programul de
socializare, organizat în tabere şi drumeţii atât
cu copiii, cât şi cu adulţii cu autism şi cu
însoţitorii acestora, fie ei părinţi sau terapeuţi.
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Beneficiarii cantinelor de ajutor social din
județul Argeș
Cantina socială prestează servicii sociale
gratuite persoanelor aflate în dificultate din
cauza situației socio-materiale sau medicale
precare cu care se confruntă. Potrivit datelor
oficiale, conform Ministerului Muncii și
Justiției Sociale, în anul 2018, la nivelul
județului Argeș a fost licențiată o cantină
socială cu o capacitate de 15 persoane.

Numărul mediu anual al pensionarilor
Potrivit Legii nr.263/2010 privind sistemul
unitar de pensii conform art.96, alin (1)
„punctajul anual al asiguratului se determină
prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor
lunare realizate în anul calendaristic respectiv”.
Numărul de puncte realizat în fiecare lună se
calculează prin raportarea salariului brut lunar
individual, inclusiv sporurile şi adaosurile, sau,
după caz, a venitului lunar asigurat, care a
constituit baza de calcul a contribuţiei
individuale de asigurări sociale, la salariul
mediu brut lunar din luna respectivă,
comunicat de Institutul Naţional de Statistică
şi Studii Economice.” Conform datelor
furnizate de Institutul Național de Statistică în
perioada 2011-2016 se înregistrează un trend
descendent în privința numărului de pensionari
la nivelul județului Argeș. Astfel în anul 2016,

numărul pensionarilor a scăzut cu 6,1%
comparativ cu anul 2011.

Protecția copiilor la asistenți maternali
profesioniști
Conform datelor furnizate de Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului,
Argeș, numărul de copii care au beneficiat de
acest tip de asistență socială a urmat un
trend descendent. Astfel numărul de copii care
se aflau la asistenți maternali profesioniști a
scăzut, în anul 2017 cu 15,1% comparativ cu
anul 2012. De asemenea, numărul asistenților
maternali profesioniști, respectiv numărul
asistenților maternali care au 2 sau mai mult de
2 copii a scăzut cu 14,8%, respectiv 19,5% în anul
2017 comparativ cu anul 2012.

Tineri care au ieșit din sistemul de
protecție a copilului
Referitor la tipurile de asistență socială
acordată tinerilor care au ieșit din sistemul de
protecție a copilului, la nivelul județului Argeș,
pentru perioada 2012-2017, valori semnificative
se înregistrează în următoarele cazuri:
» 26 cazuri de reintegrare în familia naturală
înregistrate în anul 2013;
» 28 cazuri de reintegrare în familia lărgită
înregistrate în anul 2014;
» 15 cazuri de reintegrare socio-profesională
înregistrate în anul 2015;
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» Cele mai multe situații privind tinerii care au
ieșit din sistemul de protecție a copilului sunt
subscrise evenimentelor de tipul căsătorie,
plecare în străinătate, absolvire, înregistrând
un apogeu în anul 2016, când au fost
semnalate 31 cazuri.

Copii aflați în risc de abandon sau
abandonați
Conform informațiilor furnizate de DGASPC
Argeș, la nivelul județului în perioada de timp
analizată nu au fost înregistrați copii care să
beneficieze de asistență pentru prevenire
abandon, sau de asistență pentru integrare în
familia lărgită. În schimb, analiza datelor indică
faptul că numărul copiilor care au beneficiat de
plasare în regim de urgență a oscilat, în
perioada de timp analizată.
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Dacă cel mai mare număr de copii care
beneficiau de plasare în regim de urgență se
înregistra în anul 2014 (31 copii), cel mai
scăzut număr de copii se înregistra în anii
2015 și 2016 (15 copii).
Pe de altă parte la nivelul anului 2017, numărul
copiilor care au beneficiat de plasare în regim
de urgență a crescut cu 20% comparativ cu
anul 2017.

Persoane infectate HIV/ SIDA
Conform art.82 din Legea asistenței sociale
nr.292/2011 cu modificările și completările
ulterioare „persoanele infectate cu HIV sau
bolnave de SIDA, copii și adulți, au dreptul la o
indemnizație lunară de hrană destinată
asigurării unei alimentații corespunzătoare în
completarea tratamentului de specialitate cu
medicamente antiretrovirale”.
La nivelul județului Argeș în anul 2017 se
înregistra un număr de 7 copii infectați
HIV/SIDA care au beneficiat de servicii sociale,
cu 40% mai mult decât în anul 2012. În ceea ce
privește numărul adulților infectați HIV/SIDA
care au beneficiat de servicii sociale, se
remarcă faptul că a crescut cu 73,8% la nivelul
anului 2017 comparativ cu anul 2012.

Sursa datelor: DGASPC Argeș, prelucrări ASCEDO
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6.3. Prestații sociale acordate în municipiul Câmpulung
Prestațiile sociale sunt măsuri noncontributive
de
redistribuție
financiară
destinate
persoanelor sau familiilor care întrunesc
condițiile de eligibilitate prevăzute de lege
(Legea asistenței sociale nr.292/2011 cu
modificările și completările ulterioare).
Prestaţiile sociale în bani sau în natură sunt
susţinute de măsuri de redistribuţie financiară
şi cuprind: alocaţiile familiale, ajutoarele
sociale şi speciale către familii sau persoane,
în funcţie de nevoile şi veniturile acestora.

în anul 2012 au fost înregistrate la nivelul
municipiului Câmpulung 790 de persoane
singure fără venituri, numărul acestora a
scăzut cu 77,2% în anul 2017.
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Persoane singure și familii fără venituri
Persoanele singure și familiile care nu dispun
de resursele necesare pentru satisfacerea unui
nivel de trai minimal au dreptul la beneficii de
asistență socială și servicii sociale, acordate în
funcție de nevoile identificate ale fiecărei
persoane sau familii.

Beneficiari de venitul minim garantat

În vederea realizării unei analize ample a
situației grupurilor vulnerabile din municipiul
Câmpulung, în prelucrarea datelor a fost
inclusă în această categorie a persoanelor sau
familiilor fără venit. Din datele furnizate de
Direcția de Asistență Socială se remarcă un
trend descendent în ceea ce privește numărul
de persoane singure fără venituri. Astfel dacă

Principala formă de sprijin pentru prevenirea și
combaterea sărăciei și riscului de excluziune
socială, este venitul minim de inserție acordat
din bugetul de stat ca diferență între nivelurile
prevăzute prin lege specială și venitul net al
familiei sau al persoanei singure, realizat ori
obținut într-o anumită perioadă de timp, în
scopul garantării unui venit minim fiecărei
persoane din România.
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Sursa datelor: DAS Câmpulung, prelucrări ASCEDO
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Analiza datelor furnizate de Direcția de
Asistență Socială a municipiului Câmpulung,
privind beneficiarii de venit minim garantat,
evidențiază faptul că la nivelul anului 2017 cea
mai mare pondere (48%) este înregistrată de
persoanele vârstnice.
În ordinea descrescătoare a ponderilor 25%
revine
familiilor
monoparentale,
15%
persoanelor vârstnice și 5% familiilor cu 2
persoane. Pe de altă parte 3% revine famillilor
cu 1 copii, 2% familiilor cu 3 și 4 copii, iar 1%
familiilor cu 1 copil.

Ajutor pentru încălzirea locuinței
Familiile și persoanele singure cu venituri
reduse pot beneficia în sezonul rece de un
ajutor care să le acopere parțial sau integral
încălzirea locuinței.
Din datele furnizate de Direcția de Asistență
Socială a Municipiului Câmpulung, se observă
un trend descendent în ceea ce privește
numărul de dosare depuse pentru beneficierea
de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne,
cărbuni, gaze naturale, energie electrică.
Astfel de la un număr de 1.608 de dosare
depuse pentru obținerea ajutorului pentru
încălzire locuinței în anul 2012, s-a ajuns în anul
2017 la 310 dosare depuse, cu 80,7% mai puțin.

Dosare depuse pentru încălzirea
locuinței
1800

1.608
1.319
797

900

633
458

310

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Sursa datelor: DAS Câmpulung, prelucrări ASCEDO

Beneficiari de alocație de susținere a
familiei
În ceea ce privește categoriile de beneficiari de
alocație de susținere a familiei, în anul 2017 la
nivelul municipiului Câmpulung cea mai mare
pondere revine familiilor cu 1 copil (46%).
Cu ponderi de 34% și 12% se clasează familiile
cu 2 copii, respectiv familiile cu 3 copii ce
beneficiază de alocație de susținere a familiei.
Pe de altă parte, cele mai scăzute ponderi sunt
înregistrate de familiile cu 5 copii (5%), și
familiile cu 4 sau mai mulți copii (4%) care
beneficiază de alocație de susținere a familiei.
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Victimele violenței în familiei
Prevenirea și combaterea violenței în familie
constituie o componentă a politicilor de
protecție și asistență a familiei. Serviciile
sociale destinate victimelor violenței în familie
sunt acordate în sistem integrat cu celelalte
măsuri de protecție legală, de asigurare a
sănătății, de prevenire, identificare și
sancționare a faptelor de violență în familie,
prevăzute de legislația specială în domeniu.
Analiza datelor furnizate de Direcția de
Asistență Socială a municipiului Câmpulung
evidențiază faptul că în anul 2017 a fost
înregistrat cel mai mare număr de cazuri
pentru care s-a acordat asistență socială, mai
exact 17 cazuri. Pe de altă parte, cel mai mic
număr de cazuri pentru care s-a acordat
asistență socială a fost înregistrat în anii 2014
și 2015 (3 cazuri)
Numărul de mame victime ale violenței în
familiei a oscilat, înregistrând cea mai mare
valoare în anul 2016 (5 cazuri) iar cea mai
mică valoare în anii 2014 și 2015 (1 caz). De
asemenea, numărul de copii victime ale
violenței în familie a oscilat în perioada de timp
analizată. Cea mai mare valoare privind
numărul de copii victime ale violenței în familie
a fost înregistrată în anul 2017 (7 cazuri), iar

cea mai mică valoare a fost înregistrată în anii
2014 și 2015 (1 caz).
Referitor la numărul de copii abuzați, neglijați,
plasați în regim de urgență, acesta a avut o
evoluție ascendentă, de la 1 caz înregistrat în
anul 2014, la 6 cazuri înregistrate în anul 2017.

Anchete sociale efectuate de personalul
Direcției de Asistență Socială
Potrivit datelor furnizate de Direcția de
Asistență Socială a municipiului Câmpulung, a
rezultat faptul că în anul 2017 cele mai multe
anchete sociale efectuate (646) au vizat
indemnizația pentru persoane cu handicap și
asistenții personali, reprezentând 44,6% din
numărul total de anchete efectuate.
Cu ponderi de 23,5% și 16,7% se clasează
anchetele ce vizau alocația de susținere,
respectiv venitul minim garantat.
Pe de altă parte, anchetele privind divorțurile
înregistrau o pondere de 12,4%. În ordinea
descrescătoare a ponderilor se clasează
anchetele ce vizează stabilirea tutelei (1,1%),
anchetele privind ajutorul pentru încălzirea
locuinței cu lemne, cărbuni sau gaze naturale
(1%) și anchetele privind copii care au săvârșit
fapte penale dar nu răspund penal (0,7%).
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Situația
persoanelor
din
Câmpulung cu dizabilități

Analiza datelor puse la dispoziție de Direcția
de
Asistență
Socială
a
municipiului
Câmpulung, relevă o evoluție oscilantă a
numărului de copii cu handicap asistați la
nivelul municipiului.

municipiul

În privința persoanelor cu dizabilități, mediul
social le împiedică sau le limitează accesul la
șanse egale la viața societății și, din acest
motiv, necesită măsuri de protecție și ajutor în
integrarea socială.

Cel mai mare număr de copii cu handicap s-a
înregistrat în anul 2017 (43 copii), iar cel cel
mai mic număr de copii cu handicap s-a
înregistrat în anul 2015 (36 copii).

Drepturile persoanelor cu dizabilități se referă
la: ocrotirea sănătății, educație, ocupare și
adaptarea locului de muncă, eventual orientare
profesională, asistență socială, amenajarea
mediului de viață, petrecerea timpului liber,
asistență juridică, facilități fiscale.

În ceea ce privește situația adulților cu
handicap se observă un trend ascendend.
Numărul adulților cu handicap asistați a
crescut cu 46,8%, în anul 2017, comparativ cu
anul 2012.

Conform datelor furnizate de Direcția de
Asistență Socială a municipiului Câmpulung, se
observă faptul că numărul total persoanelor cu
handicap asistate a urmat un trend ascendent în
perioada de timp analizată. Astfel comparativ cu
anul 2012, în anul 2017 numărul total al
persoanelor cu dizabilități s-a dublat.

Persoane cu
handicap

De asemenea, numărul de vârstnici cu
handicap a înregistrat un trend ascendent în
perioada de timp analizată. Numărul de
vârstnici cu handicap asistați a crescut de la
44 în anul 2012, la 164 în anul 2017,
aproximativ de trei ori mai mult.
Anul
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În funcție de tipul de handicap, la nivelul
municipiului sunt identificate atât cazuri de
copii cu handicap grav - cu asistent personal,
cât și cazuri de adulți cu handicap grav – cu
asistent personal. În ceea ce privește analiza
numărului de copii cu handicap grav, se
constată o evoluție oscilantă. Cel mai mare
număr de copii cu handicap a fost înregistrat în
anul 2017 (43 copii), iar cel mai mic număr a
fost înregistrat în anul 2015 (36 copii.)
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Sursa datelor: DAS Câmpulung, prelucrări ASCEDO

Pe de altă parte, numărul de adulți cu handicap
grav - cu asistent personal a avut o evoluție
ascendentă în perioada de timp analizată.
Astfel de la 123 adulți cu handicap grav - cu
asistent personal înregistrați în anul 2012 s-a
ajuns la 280 adulți cu handicap grav - cu
asistent personal în anul 2017, numărul
acestora dublându-se.
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Sursa datelor: DAS Câmpulung, prelucrări ASCEDO

În ceea ce privește repartiția persoanelor cu
handicap pe categorii de vârstă la nivelul
anului 2017, se observă faptul cea mai ridicată
pondere se înregistrează în rândul persoanelor
cu handicap cu vârsta peste 65 de ani. În
ordinea descrescătoare a ponderilor, cu 16% și
14% se clasează persoanele cu handicap care
au vârsta cuprinsă între 25-44 ani, respectiv
între 45-64 ani. Cu ponderi egale de 6% se
clasează persoanele cu handicap care au
vârsta cuprinsă între 18-24 ani, respectiv între
7-13 ani. În ceea ce privește peroanele care au
vârsta cuprinsă între 14-17 ani se înregistrează
o pondere de 4%. De asemenea, se mai
înregistrează ponderi egale de 2% în rândul
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani,
respectiv între 0-2 ani.
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Copii ai căror părinți sunt plecați în
străinătate de pe raza Municipiului
Câmpulung
Analiza datelor indică o evoluție oscilantă a
numărului total de copii ai căror părinți sunt
plecați în străinătate. Dacă cel mai mare
număr de copii ai căror părinți sunt plecați în
străinătate s-a înregistrat în anul 2014 (202
copii), cel mai mic număr de copii ai căror
părinți sunt plecați în străinătate s-a înregistrat
în anul 2017 (47 copii).
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Sursa datelor: DAS Câmpulung, prelucrări ASCEDO

În ceea ce privește numărul de copii care se
află în grija rudelor până la gradul IV fără
măsură de protecție, se înregistrează o
evoluție oscilantă. Cel mai mare număr de
copii care se află în grija rudelor până la gradul

IV fără măsură de protecție, se înregistrează în
anul 2014 (204 copii), iar cel mai mic număr
s-a înregistrat în anul 2017 (47 copii).
Pe de altă parte, numărul copiilor care se află
în grija rudelor până la gradul IV cu măsură de
protecție, a urmat un trend ascendent, numărul
lor crescând de la 1 copil în anul 2012, la 3
copii în anul 2017. Numărul copiilor care se
află în îngrijirea asistenților maternali
profesioniști, a fluctuat de asemenea în
perioada de timp analizată. Cel mai mare
număr de copii care se află în îngrijirea
asistenților maternali profesioniști a fost
înregistrat în anul 2016 (3 copii), iar cel mai
mic număr a fost înregistrat în anii 2015 și
2017 (1 copil).
În privința copiilor care află în îngrijirea altor
persoane/familii cu măsură de protecție se
înregistrează aceași oscilație, cele mai mari
valori fiind înregistrate în anii 2015 și 2016 (3
copii), iar cele mai mici valori fiind înregistrate
în anii 2012 și 2013 (1 copil). De asemenea,
numărul de copii care se află în centre de
plasament publice sau private, a oscilat în
perioada de timp analizată. Astfel, cel mai
mare număr de copii care se află în centre de
plasament publice sau private, a fost înregistrat
în anul 2015 (5 copii), iar cel mic număr a fost
înregistrat în anii 2012 și 2014 (2 copii).
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Protecția copiilor la asistenții maternali
profesioniști de pe raza Municipiului
Câmpulung
Această măsură este insitutită ca urmare a
instituirii măsurii plasamentului pentru o
perioadă determinată până la reintegrarea
copiilor în familia naturală, respectiv familia
adoptivă
sau
până
la
integrarea
socio-profesională. În ceea ce privește
numărul de copii care se află la asistenți
maternali profesioniști, se înregistrează un
trend descendent, numărul acestora scăzând în
anul 2017 cu 52,5%, comparativ cu anul 2012.

Număr copii aflați la asistenți
maternali profesioniști
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au mai mult de 2 copii a scăzut în anul 2017 cu
72,2%, comparativ cu anul 2012.

Copii cu risc de abandon școlar
Conform datelor furnizate de Direcția de
Asistență Socială a municipiului Câmpulung,
se constată o oscilație a numărului de copii cu
risc de abandon școlar cu vârsta cuprinsă între
6-13 ani.
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Numărul asistenților maternali profesioniști a
urmat de asemenea, un trend descendent în
perioada de timp analizată, numărul
asistenților profesioniști scăzând în anul 2017
cu 42,5% comparativ cu anul 2012. De
asemenea, numărul asistenților maternali care

Astfel cel mai ridicat număr a fost înregistrat în
anul 2012 (45 copii), iar cel mai mic număr a
fost înregistrat în anul 2013 (35 copii). Pe de
altă parte la nivelul anului 2017 a fost
înregistrat un număr de 40 copii cu risc de
abandon școlar cu vârsta cuprinsă între 6-13
ani. În ceea ce privește copii cu risc de abandon
școlar cu vârsta cuprinsă între 14-19 ani, se
constată faptul că cel mai mare număr a fost
înregistrat în anul 2017 (14 copii), iar cel mai mic
număr a fost înregistrat în anul 2017 (14 copii).
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Copii care au săvârșit o faptă penală dar
nu răspund penal
Copilul care săvârșește fapte penale și nu
răspunde penal beneficiază de măsuri de
protecție specială, respectiv plasament și
supraveghere specializată, precum și de
servicii sociale destinate sprijinirii acestuia în
procesul de reintegrare socială. Pe toată
durata aplicării măsurilor destinate copilului
care săvârșește fapte penale și nu răspunde
penal, familia acestuia beneficiază de servicii
sociale de consiliere și suport pentru
facilitarea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de
lege pe perioada de supraveghere specializată.
În ceea ce privește numărul copiilor care au
săvârșit o faptă penală dar nu răspund penal
cu vârsta între 6-13 ani, se constată o
evoluție oscilantă.
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Sursa datelor: DAS Câmpulung, prelucrări ASCEDO
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Analiza situației șomerilor înregistrați cu
domiciliul în municipiul Câmpulung evidențiază
o oscilație a numărului acestora în perioada de
timp analizată. Astfel cel mai mare număr a
fost înregistrat în anul 2013 (860 șomeri), iar
cel mai mic număr a fost înregistrat în anul
2017 (326 șomeri).
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Cel mai mare număr de copii cu vârsta între
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înregistrează în anul 2014 (33 copii), iar cel
mai scăzut număr se înregistrează în anul
2015 (5 copii). Pe de altă parte la nivelul anului
2017 au fost înregistrați 10 copii cu vârsta
între 6-13 ani care au săvârșit o faptă penală.
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Numărul de pensionari pe categorii de
pensie
Conform datelor furnizate de Casa Județeană
de Pensii Argeș, se observă faptul că în
perioada
de
timp
analizată
numărul
pensionarilor pentru limită de vârstă prezintă
un trend ascendent. Astfel în anul 2017
numărul pensionarilor, pentru limită de vârstă a
crescut cu 22,9%, comparativ cu anul 2012.
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Analiza datelor evidențiază o oscilație a
numărului de pensionari anticipat. Dacă cel
mai mare număr de pensionari anticipat se
înregistra în anul 2012 (322 pensionari), cel
mai mic număr de pensionari anticipat se
înregistra în anul 2014 (273 pensionari). Pe de
altă parte în anul 2017, numărul pensionarilor
anticipat a ajuns la 305, cu 5,3% mai puțin
decât în anul 2017.
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Sursa datelor: CJP Argeș, prelucrări ASCEDO

În ceea ce privește cuantumul pensiei pentru
limită de vârstă, se constată un trend
ascendent. Cuantumul minim al pensiei a
crescut de la 350 lei în anul 2012, la 520 lei în
anul 2017, cu 48,6% mai mult.
De asemenea, cuantumul maxim al pensiei
pentru limită de vârstă a crescut de la 5.306 lei
în anul 2012, la 7.407 lei în anul 2017, cu 39,6%
mai mult.
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Sursa datelor: CJP Argeș, prelucrări ASCEDO

Se constată un trend acendent în ceea ce
privește cuantumul pensiei anticipate, atât în
ceea ce privește cuantumul minim și maxim
înregistrat. Astfel în anul 2017 cuantumul
minim și maxim a crescut cu 48,6%, respectiv
aproape s-a triplat cu comparativ cu anul 2012.
În perioada de timp analizată se poate observa
la nivelul municipiului Câmpulung un trend
descendent în rândul pensionarilor de
invaliditate. Astfel de la 1.763 pensionari de
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invaliditate înregistrați în anul 2012, s-a ajuns
la 1.214 pensionari înregistrați în anul 2017, cu
31,1% mai puțin.
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Se observă o evoluție ascendentă a
cuantumului minim și maxim a pensiei pentru
invaliditate. Cuantumul minim a pensiei pentru
invaliditate a crescut în anul 2017 cu 48,6%,
comparativ cu anul 2012. De asemenea,
cuantumul maxim al pensiei pentru invaliditate
a crescut în anul 2017 cu 8% comparativ cu
anul 2012.
Conform datelor furnizate de Casa Județeană
de Pensii Argeș, se poate observa o evoluție
oscilantă a numărului de pensionari de urmaș.
Astfel dacă în anul 2012 se înregistra un
număr de 647 pensionari de urmaș, în anul
2013 numărul, acestora a crescut la 649. Pe de
altă parte în anul 2017 numărul pensionarilor
de urmaș a scăzut cu 12,5% comparativ cu
anul 2013.

Referitor la cuantumul minim, respectiv maxim
a pensiei pentru urmaș se constată faptul că a
crescut în anul 2017 comparativ cu anul 2012
cu 48,6% și 36,4%.
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Sursa datelor: CJP Argeș, prelucrări ASCEDO

În ceea ce privește numărul pensionarilor
agricultori, se evidențiază un trend descendent,
numărul acestora scăzând în anul 2017 cu
36,5%, comparativ cu anul 2012. Pe de altă
parte cuantumul minim și maxim al pensiei de
agricultori a crescut în anul 2017 cu 48,6%,
respectiv 36,6%, comparativ cu anul 2012.
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6.4. Servicii sociale la nivelul municipiul Câmpulung
Serviciile sociale constituie activitatea sau
ansamblul de activităţi realizate pentru a
răspunde nevoilor sociale, precum şi celor
speciale, individuale, familiale sau de grup,
pentru depăşirea situaţiilor de dificultate,
pentru prevenirea şi combaterea riscului de
excluziune socială, promovarea incluziunii
sociale şi creşterea calităţii vieţii.

În ceea ce privește personalul anagajat al
acestor centre de zi/rezidențial se remarcă
faptul că la nivelul anului 2017, Complexul de
Servicii pentru Copilul în Dificultate Câmpulung
și Complexul de Servicii Comunitare pentru
Copilul cu Dizabilităţi Câmpulung aveau cel
mai mare număr de angajați, mai exact 49
angajați, respectiv 47 angajați.

Serviciile sociale de la nivelul municipiului
Câmpulung sunt de interes general şi se
organizează în forme/ structuri diverse, în
funcţie de specificul activităţii/ activităţilor
derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei
categorii de beneficiari.

Cu un număr de 29 angajați și 22 angajați se
situează Centrul de Zi „Bambi”, respectiv
Complexul de Servicii Comunitare Câmpulung.

Deși principalul furnizor de servicii sociale este
Direcția de Asistență Socială, în cadrul
municipiul mai există și furnizori de servicii
sociale constituiți din centre de zi/ rezidențial
precum:
» Complexul de Servicii pentru Copilul în
Dificultate Câmpulung;
» Complexul de Servicii Comunitare pentru
Copilul cu Dizabilităţi Câmpulung;
» Centrul de Zi “Bambi”;
» Casa de tip Familial Câmpulung;
» Complexul
de
Servicii
Comunitare
Câmpulung.

Beneficiari de serviciile Centrelor de
zi/ rezidențiale din municipiul Câmpulung
În ceea ce privește numărul beneficiarilor
serviciilor Complexului de Servicii Comunitare
pentru Copilul cu Dizabilități Câmpulung,
acesta a avut o evoluție ascendentă în
perioada de timp analizată.

Pe de altă parte Casa de tip Familial
Câmpulung avea doar 16 angajați.

Astfel la nivelul anului 2017 numărul
beneficiarilor acestui centru de zi a crescut cu
25%, comparativ cu anul 2012.
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Beneficiarii serviciilor Complexului de Servicii
pentru Copilul în Dificultate Câmpulung, au
oscilat în perioada de timp analizată.
Astfel cel mai mare număr de beneficiari a fost
înregistrat în anii 2016 și 2017 (17 beneficiari),
iar cel mai mic număr a fost înregistrat în anul
2012 (12 beneficiari).
De asemenea, numărul beneficiarilor serviciiilor
Centrului de zi „Bambi” a oscilat în perioada de
timp analizată. Cel mai mare număr de
beneficiari a fost înregistrat în anul 2013, mai

exact 45 beneficiari, iar cel mai mic număr de
benficiari a fost înregistrat în anul 2015
respectiv 40 beneficiari. În ceea ce privește
numărul de angajați al centrului de la nivelul
anului 2017, acesta a fost de 44 cu 10% mai
mult comparativ cu anul 2015.
Referitor la numărul beneficiarilor serviciilor
Asociației Autism, Terapie, Sport și Artă Argeș,
Sucursala Câmpulung, acesta a fost constant
în anii 2016 și 2017, respectiv au fost
înregistrați 10 beneficiari.
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7.1. Studiu de Opinie Comunitatea Locală Instituțională și Beneficiarii de servicii și
prestații sociale din UAT municipiul Câmpulung
În ceea ce privește realizarea prezentului studiu de opinie au fost analizate doar întrebările
comune din chestionarele privind Comunitatea Locală Instituțională, respectiv Beneficiarii
de servicii și prestații sociale din municipiul Câmpulung.
1. Aspecte generale
Principalele
aspecte
municipiului Câmpulung

pozitive

ale

Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca
urmare a procesului de intervievare desfășurat,
evidențiază faptul că 68,8% dintre respondenți
precizează că principalul aspect pozitiv al
municipiului îl constituie amplasarea geografică.
Potrivit rezultatelor obținute în urma analizei
cantitative a datelor, se constată faptul că

42,7% dintre respondenți apreciază calitatea
școlilor, grădinițelor și cabinetelor medicale ca
fiind principalul aspect pozitiv al municipiului.
Pe baza datelor înregistrate, se constată faptul
că participanții la studiu care sunt de părere că
principalul aspect pozitiv îl constituie locul
natal, înregistrează o pondere de 35,3%. Pe de
altă parte cu ponderi egale de 30,8%, se
clasează subiecții intervievați care au precizat
că
principalele
aspecte
pozitive
ale
municipiului Câmpulung le reprezintă, Primăria
și calitatea oamenilor.
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Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018
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În ceea ce privește respondenți care au afirmat
că principalul aspect pozitiv îl constituie
utilitățile (apă, canalizare, energie electrică), se
înregistrează o pondere de 24,4%. Se constată
faptul că 18,3% și 17,6% dintre respondenți
apreciază drept principale aspecte pozitive ale
municipiului, calitatea drumurilor, respectiv
Consiliul Local. De asemenea, există participanți
la studiu care apreciază că principalele aspecte
pozitive ale municipiului sunt:
» Frumusețile naturale și aerul curat;
» Locașurile de cult creștine;
» Istoria bogată;
» Potențialul turistic.

evidențiază faptul că 76,6% dintre respondenți
sunt de părere că principala problemă a
municipiului Câmpulung o reprezintă lipsa
locurilor de muncă. Cu o pondere de 71,2% se
clasează participanții la studiu care au precizat
că principala problemă a municipiului o
constituie nivelul scăzut de trai.

Principalele probleme ale municipiului
Câmpulung

În ceea ce privește participanții la studiu care au
precizat că principala problemă la nivelul
municipiului o constituie marginalizarea socioeconomică, se înregistrează o pondere de 24,4%.

Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca
urmare a procesului de intervievare desfășurat,

Informațiile obținute în urma intervievării relevă
faptul că 54,9%, respectiv 36,3% dintre
respondenți, au precizat că principalele
probleme de la nivelul municipiului sunt lipsa
fondurilor pentru investiții și lipsa activităților
de petrecere a timpului liber.
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Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018
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Potrivit rezultatelor obținute în urma analizei
cantitative a datelor se constată faptul că
respondenții care sunt de părere că
principalele probleme la nivelul municipiului le
constituie slaba informare a cetățenilor și lipsa
activităților civice, acumulează ponderi de
23,1%, respectiv de 21,4%.
Pe de altă parte în urma analizei cantitative a
datelor se remarcă faptul că există subiecți
intervievați care au declarat că principalele
probleme ale municipiului Câmpulung sunt:
» Lipsa implicării societății civile, a oamenilor
în activități, indiferent de natura acestor
activități;
» Lipsa unui loc unde persoanele cu
dizabilități să-și petreacă timpul liber;
» Parcul;
» Slaba dezvoltare a turismului.

Siguranța pe stradă și în locurile publice
Pe baza datelor înregistrate în urma studiului
se constată faptul că 50,1% dintre respondenți
afirmă că sunt în mare măsură în siguranță pe
stradă și în locurile publice din municipiul
Câmpulung. Cu o pondere de 29,2% se
clasează subiecții care au declarat că se simt
în mică măsură în siguranță pe stradă și în
locurile publice.
În ceea ce privește respondenții care au
declarat că se simt în foarte mică măsură în
siguranță în spațiile publice se înregistrează o
pondere de 10,5%. Pe de altă parte participanții
la studiu care au precizat că se simt în foarte
mare măsură în siguranță în spațiile publice, au
acumulat o pondere de 10,2%.
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Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018
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dintre
respondenți
menționează că se simt în
mare măsură în siguranță
și consideră că numărul conflictelor din
municipiul Câmpulung au rămas la fel.

31,9%

este ponderea care revine
subiecților intervievați care
se simt în mică măsură în
siguranță pe stradă și în
locurile publice și consideră că numărul
conflictelor din municipiu au rămas la fel.

14,9%

dintre
respondenți
menționează că se simt în
mică măsură în siguranță
pe stradă și locurile publice și afirmă că
numărul conflictelor din municipiu au crescut.

11,5%

Cei mai mulți dintre respondenți intervievați
(36,6%) afirmă că sunt în mare măsură în
siguranță pe stradă și în locurile publice și
menționează că sunt mulțumiți de Poliția
Locală cu privire la siguranța populației în
municipiul Câmpulung.
Pe baza datelor înregistrate şi a prelucrărilor
statistice se constată o pondere de 13,6% în
rândul respondenților care afirmă că sunt în
mică măsură în siguranță pe stradă și în
locurile publice și declară că sunt nemulțumiți
de Poliția Locală cu privire la siguranța
populației în municipiul Câmpulung.

este valoarea alocată
respondenților intervievați
care susțin că sunt în
mare măsură în siguranță pe stradă și în
locurile publice și care consideră că tinerii/
copiii sunt în siguranță la școală și în spațiile
publice din municipiul Câmpulung.

38,1%

indică ponderea înregistrată de
subiecții intervievați care au
menționat că sunt în mică
măsură în siguranță pe stradă și în locurile
publice și care consideră că tinerii/ copiii nu
sunt în siguranță la școală și în spațiile publice
din municipiu.

16%

dintre participanții la studiu au
declarat că sunt în foarte mică
măsură în siguranță pe stradă
și în locurile publice și care consideră că
tinerii/ copiii nu sunt în siguranță la școală și în
spațiile publice din municipiul Câmpulung.

9,2%
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Informaţiile obţinute în urma intervievării
participanţilor la studiu relevă faptul că
29,5% dintre aceștia menționează că sunt în
mare măsură în siguranță pe stradă și în
locurile publice și caracterizează municipiul
Câmpulung ca loc de creștere și educare a
copiilor ca fiind bun.
Următoarea pondere de 14,2% revine
respondenților care sunt în mică măsură în
siguranță pe stradă și în locurile publice și
consideră că municipiul Câmpulung este un
loc bun de creștere și educare a copiilor.
Pe baza datelor înregistrate în urma studiului,
se constată faptul că 15,4% și 13,3% dintre
respondenți se simt în mare măsură în
siguranță pe stradă și în locurile publice din
municipiu și au vârsta cuprinsă între 35-44 ani,
respectiv între 45-54 ani.
De asemenea, 9,5% dintre participanții la
studiu sunt de părere că sunt în mare măsură
în siguranță pe stradă și în locurile publice și
au vârsta cuprinsă între 55-64 ani.
Pe de altă parte 7,4% dintre respondenți
precizează că se simt în mică măsură în
siguranță pe stradă și în locurile publice și au
vârsta cuprinsă între 35-44 ani.

Numărul conflictelor
Câmpulung

din

municipiul

Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca
urmare
a
procesului
de
intervievare,
evidențiază o pondere de 56,3% înregistrată de
respondenții care au afirmat faptul că numărul
conflictelor din municipiul Câmpulung a rămas
la fel.
Pe de altă parte 31,2% dintre participanții la
studiu, sunt de părere că numărul conflictelor
din municipiu a crescut. În ceea ce privește
subiecții intervievați care sunt de părere că
numărul conflictelor a scăzut, se înregistrează
o pondere de 12,5%.
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Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018
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Majoritatea respondenților (34,9%) au declarat
că numărul conflictelor din municipiu a rămas
la fel și au afirmat că sunt mulțumiți de Poliția
Locală cu privire la siguranța populației în
municipiul Câmpulung.
Cu o pondere de 13,6% se clasează subiecții
intervievați care consideră că numărul
conflictelor din municipiu a rămas la fel și
menționează că sunt nemulțumiți de Poliția
Locală cu privire la siguranța populației în
municipiul Câmpulung.
Există subiecți intervievați (9,2%) care
consideră că numărul conflictelor a crescut și
declară că sunt nemulțumiți de Poliția Locală
în ceea ce privește siguranța populației în
municipiul Câmpulung.

în ceea ce privește siguranța populației în
municipiul Câmpulung.
Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca
urmare a procesului de intervievare evidențiază
faptul că 17,5% dintre respondenți afirmă că
numărul conflictelor din municipiu a rămas la
fel și au vârsta cuprinsă între 35-44 ani.
De asemenea, 14,7% și 12,3% dintre subiecții
intervievați afirmă că numărul conflictelor din
municipiul Câmpulung a rămas la fel și au
vârsta cuprinsă între 45-54 ani, respectiv
55-64 ani.
În schimb 7,4% și 7% dintre respondenți
consideră că numărul conflictelor din
municipiu a crescut, aceștia având vârsta
cuprinsă între 35-44 ani, respectiv 55-64 ani.

De asemenea, 5,8% dintre respondenți
consideră că numărul conflictelor a crescut și
se declară foarte nemulțumiți de Poliția Locală

Numărul conflictelor
A crescut
A rămas la fel
A scăzut
Total

Gradul de mulțumire privind siguranța populației oferită de Poliția Locală
Foarte
Foarte mulțumit(ă)
Mulțumit(ă)
Nemulțumit(ă)
nemulțumit(ă)
2,1%
13,9%
9%
5,8%
3,8%

35,2%

13,9%

4,2%

1%

6,9%

1,4%

2,8%

6,9%

56%

24,3%

12,8%
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Gradul de mulțumire
Poliția Locală

cu

privire

la

În urma prelucrărilor statistice, se remarcă
faptul că majoritatea respondenților (56,3%),
sunt mulțumiți de Poliția Locală cu privire la
siguranța populației.
Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca
urmare
a
procesului
de
intervievare,
evidențiază faptul că 24,4% dintre respondenți
au declarat că sunt nemulțumiți de Poliția
Locală, în ceea ce privește siguranța populației
din municipiul Câmpulung.

Informațiile obținute intervievării evidențiază
faptul că doar 12,5% dintre respondenți au
declarat că sunt foarte nemulțumiți de
activitatea Poliției Locale cu privire la siguranța
populației din municipiu.
Pe de altă parte, pe baza datelor înregistrate în
urma studiului se constată faptul că 6,8%
dintre participanții la studiu precizează că sunt
foarte mulțumiți de activitatea Poliției Locale
în ceea ce privește siguranța populației din
municipiul Câmpulung.

Gradul de mulțumire cu privire la Poliția Locală
60%
56,3%

30%
24,4%
12,5%
6,8%

0%
Mulțumit(ă)

Nemulțumit(ă)

Foarte nemulțumit(ă)

Foarte mulțumit(ă)

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018
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39,8%

dintre respondenți sunt mulțumiți

de Poliția Locală privind siguranța populației
în municipiu și consider că tinerii/ copii sunt
în siguranță la școală și în spațiile publice.

30,8%

Cu o pondere de 16,3% se clasează
respondenții care sunt mulțumiți de Poliția
Locală în ceea ce privește siguranța
populației și consider că tinerii/ copii nu sunt
în siguranță la școală și în spațiile publice.

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

30,8%

dintre subiecții intervievați sunt

mulțumiți de Poliția Locală privind siguranța
populației în municipiu și consideră că
municipiul este un loc bun pentru creșterea
și educarea copiilor.

39,8%

O pondere de 17,3% revine respondenților care
sunt mulțumiți de Poliția Locală privind
siguranța populației în municipiu și
caracterizează municipiul ca loc de creștere și
educare a copiilor ca fiind satisfăcător.

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018
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2. Asistență socială
Importanța domeniului asistenței sociale
pentru locuitorii municipiului Câmpulung
Pe baza datelor înregistrate și a prelucrărilor
statistice efectuate, se constată faptul că
59,3% și 38% dintre participanții la studiu
consideră domeniul asistenței sociale ca fiind
foarte important, respectiv important pentru
locuitorii municipiului Câmpulung.
În ceea ce privește participanții la studiu, se
poate observa faptul că doar 2% și 0,7%
consideră domeniul asistenței sociale puțin
important, respectiv deloc important pentru
locuitorii municipiului.

Importanța domeniului asistenței
sociale
0%
30%
Foarte important

59,3%

Important

Puțin important

Deloc important

60%

38%

2%

0,7%

În urma analizei cantitative realizate asupra
răspunsurilor oferite de participanții la studiu
s-a evidențiat o pondere de 40,3% în rândul
celor care consideră domeniul de asistență
socială ca fiind foarte important și afirmă că
persoanele cu dizabilități sunt sprijinite în
prezent prin serviciile sociale.

40,3%
Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Cu o pondere de 33,2% se clasează
respondenții care consideră domeniul de
asistență socială ca fiind foarte important și
menționează că persoanele cu venituri reduse
sunt sprijinite în prezent prin serviciile sociale.
De asemenea, există respondenți intervievați
care consideră foarte important domeniul de
asistență socială pentru locuitorii municipiului
și declară că: bătrânii (22,7%), copii (29,5%),
respectiv minorității (12,9%) sunt sprijinite în
prezent prin serviciile sociale.

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018
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Bătrâni
Potrivit rezultatelor obţinute în urma analizei
cantitative se poate constata că 17,5% dintre
respondenți consideră domeniul asistenței
sociale foarte important pentru locuitorii
municipiului și susțin că ar trebui sprijiniți mai
mult pe viitor bătrânii.

Copii cu risc de abandon familial/ școlar
Cu o pondere de 17,1% se clasează subiecții
intervievați care consideră domeniul asistenței
sociale foarte important pentru locuitorii
municipiului și au afirmat că ar trebui sprijiniți
mai mult pe viitor copii (cu risc de abandon
familial/ școlar).

Potrivit rezultatelor obținute în urma analizei
cantitative a datelor, se constată faptul că
16,5% dintre respondenți consideră domeniul
asistenței sociale foarte important pentru
locuitorii municipiului Câmpulung, aceștia
având vârsta cuprinsă între 35-44 ani.
În ceea ce privește, subiecții intervievați care
sunt de părere că domeniul asistenței sociale
este foarte important pentru locuitorii
municipiului și au vârsta cuprinsă între 45-54
ani, respectiv 55-64 ani, se înregistrează
ponderi de 13,3% și 12,3%.
De asemenea, cu o pondere de 7,7% se
clasează respondenții care au aceeași părere
cu privire la domeniul asistenței sociale și au
vârsta cuprinsă între 25-34 ani.
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Grupurile defavorizate sprijinite
Potrivit rezultatelor obținute în urma analizei
cantitative, se constată faptul că majoritatea
respondenților (68,1%) sunt de părere că dintre
grupurile
defavorizate
din
municipiul
Câmpulung sunt sprijinite în prezent prin
serviciile sociale persoanele cu dizabilități.

Grupuri defavorizate sprijinite

Informațiile obținute în urma intervievării relevă
faptul că 54,9% și 45,1% dintre respondenți
sunt de părere că la nivelul municipiului sunt
sprijinite în prezent prin serviciile sociale
persoanele cu venituri reduse, respectiv copii
(cu risc de abandon familial/ școlar).
Pe de altă parte, subiecții intervievați care
consideră că din grupurile defavorizate sunt
sprijiniți bătrânii și minoritățile, înregistrează
ponderi de 36,9%, respectiv 21,7%.

75%

60%

De asemenea, există participanți la studiu care
consideră că în prezent mai sunt sprijinite
familiile de romi.

68,1%
54,9%

45%

45,1%
36,9%

30%

21,7%

15%

0%

Persoane Persoane Copii (cu
cu
cu venituri risc de
dizabilități reduse abandon)

Bătrâni

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Minorități

Conform datelor obținute se remarcă faptul, că
majoritatea respondenților au vârsta cuprinsă
între 35-44 ani și consideră de asemenea, că la
nivelul municipiului Câmpulung sunt sprijinite
persoanele cu dizabilități (18,2%), persoanele
cu venituri reduse (17,9%), copii cu risc de
abandon (12,6%), bătrânii (8,4%), respectiv
minoritățile (7,4%) și familiile de romi (0,4%).
Pe baza datelor înregistrate şi a prelucrărilor
statistice se constată că 23,2% dintre subiecții
intervievați susțin că persoanele cu dizabilități
sunt sprijinite în prezent prin serviciile sociale și
menționează că ar trebui sprijinite mai mult pe
viitor copii (cu risc de abandon familial/ școlar).
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Cu o pondere de 22,8% se clasează
respondenții care susțin că persoanele cu
dizabilități sunt sprijinite în prezent prin
serviciile sociale și menționează că ar trebui
sprijinite mai mult pe viitor bătrânii.

Pe de altă parte, 9,3% dintre respondenții
intervievați susțin că minoritățile sunt
sprijinite în prezent prin serviciile sociale și
declară că ar trebui sprijiniți mai mult pe
viitor bătrânii.

De asemenea, 19,5% dintre participanții la
studiu susțin că persoanele cu venituri sunt
sprijinite în prezent prin serviciile sociale și
menționează că ar trebui sprijinite mai mult pe
viitor copii (cu risc de abandon familial/ școlar).

Grupurile defavorizate care ar trebui
sprijinite mai mult în viitor

Analiza datelor evidenţiază de altfel și faptul
11,4% dintre subiecți susțin că persoanele cu
venituri sunt sprijinite în prezent prin serviciile
sociale și menționează că ar trebui sprijinite
mai mult pe viitor persoanele cu dizabilități.

13,4%

Din grupurile defavorizate menționate anterior
participanții la studiu au precizat că în viitor ar
trebui sprijiniți mai mult:
» Bătrânii (32,6%),
» Copii cu risc de abandon familial/ școlar
(30,5%),
» Persoanele cu dizabilități (26,4%),
» Persoanele cu venituri reduse (8,5%),
» Minoritățile (2%).

dintre
respondenți
susțin că bătrânii sunt
sprijiniți în prezent
prin serviciile sociale și menționează că tot
aceștia ar trebui sprijiniți mai mult în viitor.

17,9%

dintre
respondenții
intervievați susțin că
în
prezent
prin
serviciile sociale sunt sprijiniți copii și
menționează că pe viitor ar trebui sprijiniți
mai mult tot aceștia.
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3. Învățământ
Percepția asupra siguranței tinerilor/
copiilor la școală și în spațiile publice din
municipiul Câmpulung
În societatea actuală se identifică un grup
mare de copii/ tineri excluși sau marginalizați
din cauza sărăciei, șomajului, migrației
părinților, problemelor de sănătate, abuzului,
neglijenței și a exploatării, la care sunt expuși
inclusiv în mediul online.

Siguranța tinerilor/ copiilor
61,2%

38,8%

Da

Nu

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Conform datelor obținute ca urmare a
procesului de intervievare, poate fi observat
faptul că majoritatea respondenților (61,2%)
sunt de părere că tinerii/ copii sunt în
siguranță la școală și în spațiile publice ale
municipiului Câmpulung. Pe de altă parte

38,8% dintre participanții la studiu, precizează
că tinerii/copii nu sunt în siguranță la școală și
în spațiile publice.
Conform datelor obţinute se poate observa
faptul că 35,4% dintre participanţii la studiu
consideră că tinerii/ copiii sunt în siguranță la
școală și în spațiile publice ale municipiului și
caracterizează municipiul Câmpulung ca loc de
creștere și educare a copiilor ca fiind bun.
Următoarea pondere, de 19,4% revine subiecților
intervievați care consideră că tinerii/ copiii nu
sunt în siguranță la școală și în spațiile publice
ale municipiului și caracterizează municipiul
Câmpulung ca loc de creștere și educare a
copiilor ca fiind satisfăcător. Informaţiile
obţinute în urma intervievării subiecților relevă
faptul că 14,6% dintre aceștia consideră că
tinerii/ copiii sunt în siguranță la școală și în
spațiile publice ale municipiului și caracterizează
municipiul Câmpulung ca loc de creștere și
educare a copiilor ca fiind foarte bun. Potrivit
rezultatelor obținute în urma studiului, se
constată faptul că majoritatea respondenților
respectiv 17,6% și 16,2% consideră că tinerii/
copii sunt în siguranță la școală și în spațiile
publice ale municipiului și au vârsta cuprinsă
între 35-44 ani, respectiv între 45-54 ani. De
asemenea, 13,7% dintre respondenți au aceeași
opinie cu privire la siguranța tinerilor/ copiilor și
au vârsta cuprinsă între 55-64 ani.
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Soluții posibile pentru asigurarea siguranței

În ceea ce privește respondenții care au
declarat că tinerii/copii nu sunt în siguranță
la școală și în spațiile publice ale
municipiului Câmpulung, se remarcă faptul
că majoritatea (38,9%) au declarat că
implicarea reală a poliției ar fi o soluție
pentru asigurarea siguranței tinerilor/
copiilor la școală și în spațiile publice.

Pe de altă parte, 5,6% dintre participanții la studiu
consideră că principalele soluții pentru
rezolvarea acestei situații sunt: aplicarea legii,
extinderea
monitorizării
video,
prezența
permanentă a personalului de pază în spațiile
publice, o strictețe mai mare, respectiv
supravegherea permanentă.
Pe de altă parte cu ponderi de 2,8% se clasează
subiecții intervievați care au menționat că
principalele soluții pentru asigurarea siguranței
tinerilor/ copiilor la școală și în spațiile publice
ale municipiului Câmpulung sunt:
» Adunarea câinilor maidanezi;

» Angajarea de paznici, respectiv crearea de
posturi de paznic calificat;
» Firme de pază prezente în toate unitățile de
învățământ;
» Polițiști în interiorul fiecărei unități de
învățământ;
» Plata pazei în școli de către Primărie.
» Implicarea cadrelor didactice și a părinților;
» Implicarea comunității;
» Implicarea conducerii școlii;
» Purtarea botniței de câinii cu proprietari în
spațiile publice;
» Grijă mai mare din partea părinților în
educarea și instruirea propriilor copii;

Percepția cu privire la municipiul
Câmpulung ca loc de creștere și
educare a copiilor
Pe baza datelor înregistrate, se constată faptul
că 49,2% și 30,5% dintre respondenți sunt
de părere că municipiul Câmpulung este un
loc de creștere și educare a copiilor bun,
respectiv satisfăcător.
În ceea ce privește subiecții intervievați care
apreciază municipiul Câmpulung ca un loc
foarte bun de creștere și educare a copiilor, se
înregistrează o pondere de 16,9%. În schimb,
respondenții care au declarat că municipiul
este un loc nesatisfăcător de creștere și educare
a copiilor înregistrează o pondere de 3,4%.
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Profilul Beneficiarului de servicii și prestații sociale din UAT municipiul Câmpulung
Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra respondenților caracterizați prin media tuturor
caracteristicilor înregistrate sau prin caracteristica segmentului majoritar, detaliate în secțiunea
date demografice, au fost luate în calcul interpretările din această secțiune și au fost scoase în
evidență următoarele:
» Media de vârstă a beneficiarilor de servicii și prestații sociale din municipiul Câmpulung este
de 51 ani;
» Diferența numerică femei-bărbați este semnificativă, în sensul că femeile înregistrează cea
mai ridicată pondere, de 75,5%;
» Cei mai mulți beneficiari sunt de etnie română (74,7%);
» În ceea ce privește statutul, poate fi observat faptul că majoritatea beneficiarilor de servicii
sociale sunt fără loc de muncă (48,9%);
» Potrivit rezultatelor obținute în urma studiului, se constată faptul că cei mai mulți beneficiari
(27,1%) de servicii și prestații sociale au absolvit liceul (9-12 clase);
» Conform datelor înregistrate majoritatea participanților la studiu sunt căsătoriți (54,8%);
» Numărul mediu al persoanelor care locuiesc într-o gospodărie înregistrează valoarea 3,
conform datelor înregistrate în urma studiului;
» Potrivit rezultatelor 13,9% dintre familiile municipiului Câmpulung au persoane plecate la
muncă în străinătate;
» Majoritatea respondenților (35,1%) au venitul net lunar al familiei peste 1.500 lei;
» Conform rezultatelor 49,5% dintre respondenți au locuința compusă din 2 camere;
» Cei mai mulți beneficiari de servicii sociale (51,6%) afirmă că la momentul actual nivelul
veniturilor din familie nu ajung nici pentru strictul necesar.

126

MUNICIPIUL CÂMPULUNG

Profilul reprezentantului Comunității Locale Instituționale din UAT municipiul Câmpulung
Pentru realizarea unei imagini de ansamblu asupra membrilor Comunității Locale Instituționale
participanții la studiu, au fost preluate informații din secțiunea date demografice, care au pus în
evidență următoarele aspecte generale:
» Majoritatea membrilor comunității locale instituționale au vârsta cuprinsă între 35-44
ani (35,5%);
» Majoritatea participanților la studiul de opinie realizat la nivelul municipiului Câmpulung
îndeplinesc funcția de: cadru didactic, cadru medical, asistent social, consilier local, preot,
asistent personal, consilier primar, personal contractual, respectiv viceprimar;
» Majoritatea respondenților își desfășoară activitatea în municipiul Câmpulung de peste 10
ani (91,6%) și au absolvit studii universitare (49,5%);
» Respondenții au apreciat în unanimitate că este importantă dezvoltarea serviciilor sociale în
municipiu;
» Cei mai mulți respondenți (71%) au declarat că nu cunosc proiecte sociale dezvoltate la
nivelul municipiului Câmpulung;
» De asemenea, 91,6% dintre subiecții intervievați au declarat că nu au fost implicați în
proiecte sociale dezvoltate la nivelul municipiului;
În ceea ce privește, dezvoltarea proiectelor sociale la nivelul municipiului cei mai mulți
respondenți au declarat că acestea ar trebui să fie dezvoltate de Primărie și Consiliul Local
(83,2%), respectiv de autoritățile publice în parteneriat public-privat (61,7%).
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7.2. Studiu de Opinie aplicat Beneficiarilor de servicii și prestații sociale
În cadrul acestui studiu au fost analizate doar întrebările din chestionarul pentru Beneficiari
care sunt realizate doar pentru beneficiarii de servicii și prestații sociale și nu se regăsesc în
chestionarul realizat pentru Comunitatea Locală Instituțională.
1. Structura eșantionului
Distribuția eșantionului în funcție de
perioada de timp de când respondenții
beneficiază de servicii și prestații sociale
Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca
urmare
a
procesului
de
intervievare
evidențiază
faptul
că
majoritatea
respondenților (30,9%) au declarat că
beneficiază de servicii și prestații sociale de o
perioadă
cuprinsă
între
2-5
ani.

În urma studiului, se evidențiază faptul că
27,7% dintre respondenți au afirmat că
beneficiază de servicii și prestații sociale de o
perioadă cuprinsă între 5-10 ani. Participanții la
studiu care au declarat că beneficiază de
servicii și prestații sociale mai puțin de 2 ani
au înregistrat o pondere de 22,3%.
În ceea ce privește, respondenții care au
declarat că beneficiază de servicii și prestații
sociale de peste 10 ani, se înregistrează o
pondere de 19,1%.

Perioada de timp de când respondenții beneficiază de servicii și
prestații sociale
40%
30,9%
20%

27,7%
22,3%

19,1%

0%
Între 2-5 ani

Între 5-10 ani

Mai puțin de 2 ani

Peste 10 ani

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018
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Distribuția eșantionului în funcție de
vârstă
Conform analizei datelor obținute în urma
procesului de intervievare, poate fi observat
faptul, că majoritatea beneficiarilor de servicii
și prestații sociale (25%) au vârsta cuprinsă
între 35-44 ani.
Următoarea pondere de 21,3%, corespunde
participanților la studiu care au vârsta cuprinsă
între 55-64 ani.

În ceea ce privește, participanții la studiu care
au vârsta cuprinsă între 25-34 ani și 45-54 ani,
se înregistrează ponderi de 18,1%, respectiv de
17%. Potrivit rezultatelor obținute în urma
analizei cantitative a datelor, se constată
faptul că beneficiarii de servicii și prestații
sociale cu vârsta peste 65 ani înregistrează o
pondere de 15,4%. Pe de altă parte, cea mai
mică pondere, respectiv 3,2% se înregistrează
în rândul respondenților cu vârsta cuprinsă între
18-24 ani.

Vârsta respondentului
30%

25%
21,3%
18,1%

15%

17%

15,4%

3,2%

0%
35-44 ani

55-64 ani

25-34 ani

45-54 ani

peste 65 ani

18-24 ani

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018
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Distribuția eșantionului în funcție de
apartenența la gen
Pe baza datelor înregistrate în urma studiului,
se constată faptul că 75,5% dintre beneficiarii
de servicii și prestații sociale din municipiul
Câmpulung sunt de gen feminin.

Pe de altă parte doar 25,3% dintre beneficiarii
de servicii și prestații sociale, au declarat că
sunt de etnie roma.

Etnia
74,7%

Pe de altă parte, participanții la studiu care
sunt de gen masculin, înregistrează o pondere
de 24,5%.

Apartenența la gen
25,3%

75,5%
Română

Roma

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Distribuția eșantionului în funcție de
statutul profesional

24,5%
Femeie

Bărbat

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Distribuția eșantionului în funcție de etnie
Potrivit rezultatelor în urma studiului, se
constată faptul că majoritatea beneficiarilor de
servicii și prestații sociale (74,7%), au precizat
că sunt de etnie română.

Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca
urmare a procesului de intervievare desfășurat,
evidențiază faptul 48,9% dintre respondenți,
sunt fără loc de muncă.
Informațiile obținute în urma intervievării,
evidențiază o pondere de 25% care se
înregistrează în rândul subiecților intervievați
care au statutul de pensionar. În timp ce
beneficiarii de servicii și prestații sociale care
sunt angajați, înregistrează o pondere de 19,7%.
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Cu ponderi mai scăzute de 3,7% și 2,7%, se
clasează subiecții intervievați care au statutul
de muncitor pe cont propriu/cu ziua, respectiv
statutul de șomer.

Statutul profesional
0%

25%

Fără loc de muncă

Conform datelor înregistrate în urma studiului,
se constată faptul că 22,9% dintre respondenți
au absolvit gimnaziul (clasele V-VII).

48,9%

Pensionar

Angajat

50%

În ceea ce privește, subiecții intervievați care
au absolvit școala, profesională/ucenici/
treapta I liceu (9-10 clase), se înregistrează o
pondere de 23,4%.

25%

19,7%

Muncitor pe cont
propriu/cu ziua

3,7%

Șomer

2,7%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Distribuția eșantionului în funcție de
nivelul de studii absolvite
Potrivit rezultatelor obținute în urma analizei
cantitative a datelor, se înregistrează o
pondere de 27,1% în rândul beneficiarilor de
servicii și prestații sociale din municipiul
Câmpulung care au absolvit liceul (9-12 clase).

Informațiile obținute în urma intervievării,
evidențiază o pondere de 8,5% înregistrată în
rândul beneficiarilor de servicii și prestații
sociale din municipiu, care au absolvit cel mult
4 clase primare.
De asemenea, tot cu o pondere de 8,5% se
clasează participanții la studiu care au absolvit
studii universitare/ postuniversitare.
Pe baza datelor înregistrate și a prelucrărilor
statistice, se constată faptul că 4,3% dintre
beneficiarii de servicii și prestații sociale au
absolvit școala postliceală.
Pe de altă parte, 3,7% dintre beneficiarii de
servicii și prestații sociale sunt fără studii. Se
poate observa faptul, că cea mai mică pondere
este înregistrată în rândul subiecților
intervievați care au absolvit școala de maiștri,
respectiv de 1,6%.
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Distribuția eșantionului în funcție de
starea civilă

înregistrată însă în rândul participanților la
studiu care au declarat că sunt divorțați.

Pe baza datelor înregistrate în urma studiului,
se constată faptul că 54,7% dintre beneficiarii
de servicii și prestații sociale din municipiul
Câmpulung sunt căsătoriți. Informațiile obținute
în urma intervievării, evidențiază faptul că
14,4% dintre respondenți sunt necăsătoriți.

Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca
urmare
a
procesului
de
intervievare,
evidențiază faptul că beneficiarii de servicii și
prestații sociale care au precizat că sunt
văduvi, înregistrează o pondere de 10,1%.

Potrivit rezultatelor obținute în urma analizei
cantitative, se constată tot o pondere de 14,4%,

În ceea ce privește, participanții la studiu care
au declarat că se află într-o relație de
concubinaj se înregistrează o pondere de 6,4%.

Starea civilă
60%
54,7%

30%

14,4%

14,4%
10,1%

6,4%

0%
Căsătorit(ă)

Necăsătorit(ă)

Divorțat(ă)

Văduv(ă)

Concubinaj

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018
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2. Asistență socială
Inițiativa Primăriei de a dezvolta serviciile
sociale din Municipiul Câmpulung
Conform datelor obţinute ca urmare a
procesului de intervievare, poate fi observat
faptul că 59% dintre respondenţi apreciază
inițiativa Primăriei de a dezvolta serviciile
sociale din municipiul Câmpulung ca fiind
foarte necesară.
Următoarea pondere de 36,7% revine
beneficiarilor de servicii și prestații sociale

intervievați
care
apreciază
inițiativa
Primăriei de a dezvolta serviciile sociale din
municipiu ca fiind necesară. Cu o pondere
scăzută, de 2,7% se regăsesc beneficiarii
intervievați din cadrul municipiului care
apreciază inițiativa Primăriei de a dezvolta
serviciile sociale din municipiul Câmpulung ca
fiind puțin necesară.
Pe de altă parte, există subiecţi intervievați
care apreciază inițiativa Primăriei de a dezvolta
serviciile sociale din municipiul Câmpulung ca
fiind deloc necesară (1,6%).

Inițiativa Primăriei
60%
59%

36,7%

30%

2,7%

1,6%

Puțin necesară

Deloc necesară

0%
Foarte necesară

Necesară

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018
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Pe baza datelor înregistrate în urma studiului,
se constată faptul că 31,9% dintre beneficiari
apreciază inițiativa Primăriei de a dezvolta
serviciile sociale din municipiul Câmpulung ca
fiind foarte necesară și afirmă totodată că
sunt fără loc de muncă.
Următoarea pondere de 13,8%, este atribuită
beneficiarilor care apreciază inițiativa Primăriei
de a dezvolta serviciile sociale din municipiul
Câmpulung ca fiind necesară și menționează
că sunt fără loc de muncă.
În urma analizei cantitative a datelor, se
observă faptul că 13,3% dintre respondenții
intervievați care apreciază inițiativa Primăriei
de a dezvolta serviciile sociale din municipiul
Câmpulung ca fiind foarte necesară, sunt de
asemenea, pensionari.
Conform datelor obţinute ca urmare a
procesului de intervievare, poate fi observat

faptul că 11,2% dintre respondenți, apreciază
inițiativa Primăriei de a dezvolta serviciile
sociale ca fiind necesară și sunt pensionari. Cu
o pondere, de 9% se clasează beneficiarii care
apreciază inițiativa Primăriei de a dezvolta
serviciile sociale din municipiul Câmpulung ca
fiind necesara și declară că sunt angajați.
O pondere scăzută, de 2,1% revine
respondenților intervievați care apreciază
inițiativa Primăriei de a dezvolta serviciile
sociale din municipiul Câmpulung ca fiind
foarte necesară și menționează că muncesc
pe cont propriu.
Pe de altă parte, în urma analizei datelor au
fost identificați beneficiari care apreciază
inițiativa Primăriei de a dezvolta serviciile
sociale din municipiul Câmpulung ca fiind
foarte necesară (1,6%), respectiv necesară
(1,1%) și declară că sunt șomeri.

Angajat

Șomer

10,2%

1,6%

Statut
Muncitor pe
cont propriu
2,1%

9%

1,1%

1,6%

13,8%

11,2%

Puțin necesară

--

--

--

2,1%

0,5%

Deloc necesară

0,5%

--

--

1,1%

--

Total

19,7%

2,7%

3,7%

48,9%

25%

Inițiativa Primăriei
Foarte necesară
Necesară

Fără loc de
muncă
31,9%

Pensionar
13,3%
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Informaţiile obţinute în urma studiului realizat
la nivelul beneficiarilor relevă faptul că
jumătate (50%) dintre beneficiarii de servicii și
prestații sociale apreciază inițiativa Primăriei
de a dezvolta serviciile sociale din municipiul
Câmpulung ca fiind foarte necesară și
consideră domeniul de asistență socială foarte
important pentru ei.

50%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Următoarea pondere de 20,7% revine
beneficiarilor de servicii și prestații sociale care
apreciază inițiativa Primăriei de a dezvolta
serviciile sociale din municipiul Câmpulung ca
fiind necesară și consideră domeniul de
asistență socială important pentru ei.
Cu o pondere de 14,9% se clasează beneficiarii
de servicii și prestații sociale care apreciază
inițiativa Primăriei de a dezvolta serviciile sociale
din municipiul Câmpulung ca fiind necesară și
consideră domeniul de asistență socială foarte
important pentru ei.

Ţinând cont de rezultatele obţinute în urma
studiului se poate observa o pondere de 41,5% în
rândul beneficiarii de servicii și prestații sociale
apreciază inițiativa Primăriei de a dezvolta
serviciile sociale din municipiul Câmpulung ca
fiind foarte necesară și sunt foarte mulțumiți
de calitatea serviciilor furnizate de Direcția de
Asistență Socială.
Pe de altă parte, 23,9% dintre beneficiarii de
servicii și prestații sociale apreciază inițiativa
Primăriei de a dezvolta serviciile sociale din
municipiul Câmpulung ca fiind necesară și
sunt mulțumiți de calitatea serviciilor furnizate
de Direcția de Asistență Socială.
Un procent de 17% este atribuit beneficiarilor
de servicii și prestații sociale care apreciază
inițiativa Primăriei de a dezvolta serviciile
sociale din municipiul Câmpulung ca fiind
foarte necesară și sunt mulțumiți de calitatea
serviciilor furnizate de Direcția de Asistență
Socială.
Doar 12,8% dintre beneficiarii de servicii și
prestații sociale apreciază inițiativa Primăriei
de a dezvolta serviciile sociale din municipiul
Câmpulung ca fiind necesară și sunt foarte
mulțumiți de calitatea serviciilor furnizate de
Direcția de Asistență Socială.
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30,9%

dintre beneficiarii de servicii și prestații sociale care apreciază inițiativa Primăriei

de a dezvolta serviciile sociale din municipiul Câmpulung ca fiind foarte necesară și afirmă că
în viitor, doresc să beneficieze și de alte servicii și prestații sociale.

27,7%

reprezintă ponderea beneficiarilor de servicii și prestații sociale care apreciază

inițiativa Primăriei de a dezvolta serviciile sociale din municipiul Câmpulung ca fiind foarte
necesară și declară că în viitor, nu doresc să beneficieze și de alte servicii și prestații sociale.

27,1%

dintre beneficiarii de servicii și prestații sociale care apreciază inițiativa Primăriei

de a dezvolta serviciile sociale din municipiul Câmpulung ca fiind necesară și menționează că
în viitor, doresc să beneficieze și de alte servicii și prestații sociale.

10,1%

reprezintă ponderea beneficiarilor de servicii și prestații sociale care apreciază

inițiativa Primăriei de a dezvolta serviciile sociale din municipiul Câmpulung ca fiind necesară și
declară că în viitor, nu doresc să beneficieze și de alte servicii și prestații sociale.
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27,7%

reprezintă ponderea beneficiarilor de servicii și prestații sociale care apreciază

inițiativa Primăriei de a dezvolta serviciile sociale din ca fiind foarte necesară și consideră că de
când beneficiază de serviciile și prestațiile sociale, nivelul de trai s-a îmbunătățit în mică măsură.

23,4%

dintre beneficiarii de servicii și prestații sociale care apreciază inițiativa Primăriei

de a dezvolta serviciile sociale din municipiul Câmpulung ca fiind necesară și consideră că de
când beneficiază de serviciile și prestațiile sociale, nivelul de trai s-a îmbunătățit în mică măsură.

16%

reprezintă ponderea beneficiarilor de servicii și prestații sociale care apreciază inițiativa

Primăriei de a dezvolta serviciile sociale din municipiu ca fiind foarte necesară și consideră că de
când beneficiază de serviciile și prestațiile sociale, nivelul de trai s-a îmbunătățit în mare măsură.

12,8%

dintre beneficiarii de servicii și prestații sociale care apreciază inițiativa Primăriei de a

dezvolta serviciile sociale din municipiu ca fiind foarte necesară și consideră că de când
beneficiază de serviciile și prestațiile sociale, nivelul de trai s-a îmbunătățit în foarte mică măsură.
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Pe baza datelor înregistrate şi a prelucrărilor
statistice se poate observa că 19,1% dintre
beneficiarii de servicii și prestații sociale
apreciază inițiativa Primăriei de a dezvolta
serviciile sociale din municipiul Câmpulung ca
fiind foarte necesară și afirmă că venitul net
lunar al familiei este mai mare de 1.500 lei.

Analiza rezultatelor obţinute evidenţiază o
pondere de 30,9% ce corespunde beneficiarilor
de servicii și prestații sociale care apreciază
inițiativa Primăriei de a dezvolta serviciile
sociale din municipiu ca fiind foarte necesară
și menționează la momentul actual, că nivelul
veniturilor din familie nu ajung nici pentru
strictul necesar.

Următoarea
pondere
de
16%
revine
beneficiarilor de servicii și prestații sociale care
apreciază inițiativa Primăriei de a dezvolta
serviciile sociale din municipiul Câmpulung ca
fiind necesară și declară că venitul net lunar al
familiei este mai mare de 1.500 lei.

Inițiativa Primăriei - Venit mai
mare de 1.500 LEI
0%

10%

Foarte necesară

20%
19,1%

Necesară

16%

Puțin necesară

0,5%

Deloc necesară

0,5%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

În urma analizei cantitative a datelor, se
constată o pondere de 18,1% înregistrată în
rândul beneficiarilor de servicii și prestații
sociale care apreciază inițiativa Primăriei de a
dezvolta serviciile sociale din municipiul
Câmpulung ca fiind necesară și afirmă că la
momentul actual, nivelul veniturilor din familie
nu ajunge nici pentru strictul necesar.
Dintre beneficiarii de servicii și prestații
sociale, 17% apreciază inițiativa Primăriei de a
dezvolta serviciile sociale din municipiul
Câmpulung ca fiind foarte necesară și declară
că la momentul actual, nivelul veniturilor din
familie ajung numai pentru strictul necesar.
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Calitatea serviciilor furnizate de Direcția
de Asistență Socială
Potrivit rezultatelor obţinute în urma analizei
cantitative a datelor, se constată faptul că
peste jumătate (55,3%) dintre beneficiarii de
servicii și prestații sociale sunt foarte
mulțumiți de calitatea serviciilor furnizate de
Direcția de Asistență Socială.

Foarte mulțumiți

55,3%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca
urmare
a
procesului
de
intervievare,
evidențiază o pondere, de 43,6% ce revine
beneficiarilor de servicii și prestații sociale de
la nivelul municipiului Câmpulung care sunt
mulțumiți de calitatea serviciilor furnizate de
Direcția de Asistență Socială.

Cu ponderi egale de 0,5% se clasează
participanţii la studiu care sunt nemulțumiți,
respectiv foarte nemulțumiți de calitatea
serviciilor furnizate de Direcția de Asistență
Socială, a municipiului Câmpulung.
Pe baza datelor rezultate în urma studiului se
observă că 12,2% dintre beneficiarii intervievați
sunt foarte mulțumiți de calitatea serviciilor
furnizate de Direcția de Asistență Socială și au
vârsta cuprinsă între 35–44 ani.
În ceea ce priveşte participanţii la studiu care
sunt mulțumiți de calitatea serviciilor furnizate
de Direcția de Asistență Socială și au vârsta
cuprinsă între 55-64 ani se înregistrează o
pondere de 11,7%.
Cu o pondere de 9,6% se clasează beneficiarii
intervievați din care sunt mulțumiți de calitatea
serviciilor furnizate de Direcția de Asistență
Socială și au vârsta cuprinsă între 35-44 ani.
Cu o pondere redusă (6,9%), se clasează
beneficiarii intervievați care sunt foarte
mulțumiți de calitatea serviciilor furnizate de
Direcția de Asistență Socială a municipiului
Câmpulung și au vârsta peste 65 ani.
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Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute în
urma procesului de intervievare desfășurat
asupra beneficiarilor, evidențiază faptul că cei
mai mulți respondenți (44,3%) sunt foarte
mulțumiți de calitatea serviciilor furnizate de
Direcția de Asistență Socială și sunt de
gen feminin.

În urma analizei cantitative a datelor se
constată faptul că 47,3% dintre beneficiarii de
servicii și prestații sociale din municipiul
Câmpulung sunt foarte mulțumiți de calitatea
serviciilor furnizate de Direcția de Asistență
Socială și apreciază că domeniul de asistenței
sociale este foarte important pentru ei.

Următoarea pondere de 31,7%, revine
participanților la studiu care afirmă că sunt
mulțumiți de calitatea serviciilor furnizate de
Direcția de Asistență Socială și sunt de
gen feminin.

De asemenea, 22,9% dintre beneficiarii de
servicii și prestații sociale din municipiul
Câmpulung sunt mulțumiți de calitatea
serviciilor furnizate de Direcția de Asistență
Socială și apreciază că domeniul de asistenței
sociale este important pentru ei.

În ceea ce privește participanții la studiu, se
pot observa ponderi apropiate în rândul
beneficiarilor care sunt mulțumiți (12,6%),
respectiv foarte mulțumiți (10,9%) de calitatea
serviciilor furnizate de Direcția de Asistență
Socială și sunt de gen masculin.

Conform rezultatelor obţinute în urma studiului
se constată o pondere de 18,6% în rândul
beneficiarii de servicii și prestații sociale care
sunt mulțumiți de calitatea serviciilor furnizate
de Direcția de Asistență Socială și apreciază
că domeniul de asistenței sociale este foarte
important pentru ei.
Analiza răspunsurilor obţinute în urma
studiului realizat evidenţiază faptul că 40,4%
dintre beneficiarii de servicii și prestații sociale
sunt foarte mulțumiți de calitatea serviciilor
furnizate de Direcția de Asistență Socială și
afirmă că au aflat de serviciile pe care le oferă
prin intermediul primăriei.
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Următoare pondere de 27,7% este atribuită
beneficiarilor de servicii și prestații sociale
care sunt mulțumiți de calitatea serviciilor
furnizate de Direcția de Asistență Socială și
afirmă că au aflat de la primărie de serviciile
oferite Direcția de Asistență Socială.
Pe de altă parte, există beneficiari de servicii și
prestații sociale (11,2%) care sunt foarte
mulțumiți de calitatea serviciilor furnizate de
Direcția de Asistență Socială și menționează
că au aflat de la membrii comunității (prieteni,
vecini) de serviciile oferite Direcția de
Asistență Socială.
Pe baza datelor înregistrate şi a prelucrărilor
statistice se constată faptul că 26,6% dintre
beneficiarii de servicii și prestații sociale sunt
foarte mulțumiți de serviciile furnizate de
Direcția de Asistență Socială și menționează
că beneficiază/ au beneficiat de alocație de
susținere a familiei.
Cu o pondere de 14,9% se clasează beneficiarii
care sunt mulțumiți de serviciile furnizate de
Direcția de Asistență Socială și afirmă că
beneficiază/ au beneficiat de alocație de
susținere a familiei.
Cu o pondere de 20,7% se clasează
respondenții care sunt foarte mulțumiți de

serviciile furnizate de Direcția de Asistență
Socială și menționează că beneficiază/ au
beneficiat de ajutoare alimentare.
Ţinând cont de rezultatele obţinute în urma
studiului se poate observa o pondere de 18,1%
în rândul beneficiarilor care sunt foarte
mulțumiți de serviciile furnizate de Direcția de
Asistență Socială și menționează că
beneficiază/ au beneficiat de ajutor de
încălzire a locuinței.
Informaţiile obţinute în urma studiului realizat
relevă faptul că 16,5% dintre beneficiarii de
servicii și prestații sociale sunt foarte
mulțumiți de serviciile furnizate de Direcția de
Asistență Socială și menționează că
beneficiază/ au beneficiat de anchete sociale.
În proporție de 14,4% se regăsesc beneficiarii care
sunt mulțumiți de serviciile furnizate de Direcția
de Asistență Socială și menționează că
beneficiază/ au beneficiat de indemnizație
pentru persoane cu handicap.
Luând în considerare opinia beneficiarilor cu
privire la calitatea serviciilor furnizate se poate
observa că 11,7% dintre beneficiari sunt
foarte mulțumiți de calitatea serviciilor
furnizate de Direcția de Asistență Socială și
declară că beneficiază/ au beneficiat de venit
minim garantat.
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Analiza statistică a răspunsurilor oferite de
beneficiari, evidențiază faptul că 11,2% dintre
aceștia sunt foarte mulțumiți de calitatea
serviciilor furnizate de Direcția de Asistență
Socială și declară că beneficiază/ au
beneficiat de consiliere și îndrumare.
Conform datelor rezultate în urma analizei
cantitative se poate observa faptul că 31,9%
dintre beneficiarii de servicii și prestații sociale
sunt mulțumiți de serviciile furnizate de
Direcția de Asistență Socială și menționează
că în viitor doresc să beneficieze și de alte
servicii și prestații sociale.

Câmpulung sunt mulțumiți de serviciile
furnizate de Direcția de Asistență Socială și
consideră că de când beneficiază de servicii și
prestațiile sociale nivelul de trai s-a
îmbunătățit în mică măsură.
Următoarea pondere, de 24,5%, revine
beneficiarilor de servicii și prestații sociale din
municipiul Câmpulung care sunt foarte
mulțumiți de serviciile furnizate de Direcția de
Asistență Socială și consideră că de când
beneficiază de servicii și prestațiile sociale
nivelul de trai s-a îmbunătățit în mică măsură.

Următoarea pondere de 29,3% revine
respondenților care sunt foarte mulțumiți de
serviciile furnizate de Direcția de Asistență
Socială și declară că în viitor doresc să
beneficieze și de alte servicii și prestații sociale.
O pondere de 26,1% este atribuită
beneficiarilor intervievați care sunt foarte
mulțumiți de serviciile furnizate de Direcția de
Asistență Socială și afirmă că în viitor nu
doresc să beneficieze și de alte servicii și
prestații sociale
Pe baza datelor înregistrate și a prelucrărilor
statistice se observă că 28,2% dintre beneficiarii
de servicii și prestații sociale din municipiul
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Conform datelor obţinute ca urmare a procesului
de intervievare poate fi observat faptul că 14,9%
dintre beneficiarii de servicii și prestații sociale din
municipiul Câmpulung sunt foarte mulțumiți
de serviciile furnizate de Direcția de Asistență
Socială și consideră că de când beneficiază de
servicii și prestațiile sociale nivelul de trai s-a
îmbunătățit în mare măsură.

Ținând cont de calculele statistice efectuate se
poate observa că 26,6% dintre beneficiarii de
servicii și prestații sociale din municipiul
Câmpulung sunt foarte mulțumiți de serviciile
furnizate de Direcția de Asistență Socială și
afirmă că la momentul actual, nivelul
veniturilor din familie nu ajung nici pentru
strictul necesar.

Gradul de mulțumire privind
calitatea serviciilor furnizate - Nu
ajung nici pentru strictul necesar
Potrivit rezultatelor obţinute în urma studiului
se poate observa că 12,8% dintre beneficiarii
de servicii și prestații sociale din municipiul
Câmpulung sunt foarte mulțumiți de serviciile
furnizate de Direcția de Asistență Socială și
consideră că de când beneficiază de servicii și
prestațiile sociale nivelul de trai s-a
îmbunătățit în foarte mică măsură.
Cu o pondere mai scăzută, de 10,1% se
clasează beneficiarii de servicii și prestații
sociale din municipiul Câmpulung sunt
mulțumiți de serviciile furnizate de Direcția de
Asistență Socială și consideră că de când
beneficiază de servicii și prestațiile sociale
nivelul de trai s-a îmbunătățit în mare măsură.

0%

20%

30%

26,6%

Foarte mulțumit(ă)

24,5%

Mulțumit(ă)

Foarte nemulțumit(ă)

10%

0,5%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018
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Următoarea pondere de 24,5% revine
beneficiarilor de servicii și prestații sociale din
municipiul Câmpulung care sunt mulțumiți de
serviciile furnizate de Direcția de Asistență
Socială și menționează că la momentul actual,
nivelul veniturilor din familie nu ajung nici
pentru strictul necesar.
Pe baza datelor înregistrate și a prelucrărilor
statistice se observă că 16,5% dintre beneficiarii
de servicii și prestații sociale sunt foarte
mulțumiți de serviciile furnizate de Direcția de
Asistență Socială și declară că la momentul
actual, nivelul veniturilor din familie ajung
numai pentru strictul necesar.
Rezultatele obţinute în urma studiului evidențiază
o pondere de 11,2% ce revine beneficiarilor de
servicii și prestații sociale care sunt mulțumiți de
serviciile furnizate de Direcția de Asistență
Socială și declară că la momentul actual,
nivelul veniturilor din familie ajung numai
pentru strictul necesar.
Cu o pondere de 10,6%, se clasează beneficiarii
de servicii și prestații sociale care sunt foarte
mulțumiți de serviciile furnizate de Direcția de
Asistență Socială și declară că la momentul
actual, nivelul veniturilor din familie ajung
pentru un trai decent.

Modalități de informare cu privire la
serviciile de asistență socială
Pe baza datelor înregistrate și a prelucrărilor
statistice efectuate se poate observa faptul că
69,1% dintre beneficiarii de servicii și prestații
sociale au aflat de serviciile oferite de Direcția
de Asistență Socială de la Primărie.

69,1%
În urma studiului, se evidențiază faptul că
19,7% dintre beneficiarii de servicii și prestații
sociale au aflat de serviciile oferite de Direcția
de Asistență Socială de la membri comunității
(prieteni, vecini).
Pe de altă parte, doar 8% dintre beneficiarii de
servicii și prestații sociale din municipiul
Câmpulung care au aflat de serviciile oferite de
Direcția de Asistență Socială de la familia
lărgită (rude).
Cea mai scăzută pondere, de 3,2% revine
beneficiarilor de servicii și prestații sociale din
municipiul Câmpulung care au aflat de
serviciile oferite de Direcția de Asistență
Socială de la tv, radio, internet.
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Potrivit studiului realizat în mai 2018, 28,2%
dintre beneficiarii de servicii și prestații sociale
din municipiul Câmpulung au aflat de la
primărie de serviciile pe care le oferă Direcția
de Asistență Socială și afirmă că beneficiază/
au beneficiat de alocație de susținere
a familiei.

28,2%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Următoarea pondere de 23,4% revine
beneficiarilor de servicii și prestații sociale din
municipiul Câmpulung care au aflat de la
primărie de serviciile pe care le oferă Direcția
de Asistență Socială și afirmă că beneficiază/
au beneficiat de ajutor de încălzire a locuinței.

Cu o pondere de 21,8% se clasează beneficiarii
de servicii și prestații sociale care au aflat de
la primărie de serviciile pe care le oferă
Direcția de Asistență Socială și afirmă că
beneficiază/ au beneficiat de ajutoare
alimentare.
Pe baza datelor înregistrate şi a prelucrărilor
statistice efectuate se constată faptul că
20,2% dintre beneficiarii de servicii și prestații
sociale au aflat de la primărie de serviciile pe
care le oferă Direcția de Asistență Socială și
afirmă că beneficiază/ au beneficiat de venit
minim garantat.
De asemenea, o pondere de 18,1% se
înregistrează în rândul beneficiarii de servicii și
prestații sociale care au aflat de la primărie de
serviciile pe care le oferă Direcția de Asistență
Socială și afirmă că beneficiază/ au beneficiat
de anchete sociale.
Pe de altă parte, există beneficiarii de servicii
și prestații sociale care au aflat de la primărie
de serviciile pe care le oferă Direcția de
Asistență Socială și afirmă că beneficiază/ au
beneficiat de indemnizație pentru persoane cu
handicap (17,6%), respectiv consiliere și
îndrumare (11,2%).
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Gradul de mulțumire privind modul în care
beneficiarii sunt tratați de personalul de
asistență socială
Informaţiile obţinute în urma studiului realizat
la nivelul respondenților relevă faptul că 96,3%
dintre beneficiarii de servicii și prestații sociale
sunt mulțumiți de modul în care sunt tratați de
personalul de asistență socială.
Pe baza datelor înregistrate și a prelucrărilor
statistice efectuate, se constată faptul că doar
3,7% dintre beneficiarii de servicii și prestații
sociale nu sunt mulțumiți de modul în care
sunt tratați de personalul de asistență socială.
Pe baza datelor înregistrate şi a prelucrărilor
statistice se constată că 40,4% dintre
beneficiarii de servicii și prestații sociale sunt
mulțumiți de modul în care sunt tratați de
personalul de asistență socială și menționează
că beneficiază/ au beneficiat de alocație de
susținere a familie.
Următoarea pondere de 30,9% revine
beneficiarilor de servicii și prestații sociale
care sunt mulțumiți de modul în care sunt
tratați de personalul de asistență socială și
afirmă că beneficiază/ au beneficiat de ajutor
de încălzire a locuinței.

Analiza răspunsurilor obținute evidențiază o
pondere
de
26,6%
care
corespunde
beneficiarilor de servicii și prestații sociale din
municipiul Câmpulung mulțumiți de modul în
care sunt tratați de personalul de asistență
socială și declară că beneficiază/ au beneficiat
de ajutoare alimentare.
Pe de altă parte, 25% dintre beneficiarii de
servicii și prestații sociale care sunt mulțumiți
de modul în care sunt tratați de personalul de
asistență socială și menționează că
beneficiază/ au beneficiat de indemnizație
pentru persoane cu handicap.
Cu o pondere de 23,9% se clasează beneficiarii
de servicii și prestații sociale care sunt
mulțumiți de modul în care sunt tratați
de personalul de asistență socială și
menționează că beneficiază/ au beneficiat de
anchete sociale.
Informaţiile obţinute în urma studiului realizat
la
nivelul
beneficiarilor
relevă
faptul
majoritatea beneficiarilor de servicii și prestații
sociale sunt mulțumiți de modul în care sunt
tratați de personalul de asistență socială și
afirmă că beneficiază/ au beneficiat de venit
minim garantat (20,7%), respectiv consiliere și
îndrumare (17%).
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Ţinând cont de rezultatele obţinute în urma
studiului se poate observa faptul că peste
jumătate (58%) dintre beneficiarii de servicii și
prestații sociale sunt mulțumiți de modul
în care sunt tratați de personalul de
asistență socială și menționează că în viitor,
doresc să beneficieze și de alte servicii și
prestații sociale.

58%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Următoarea pondere de 38,3% revine
beneficiarilor de servicii și prestații sociale
sunt mulțumiți de modul în care sunt tratați de
personalul de asistență socială și care nu
doresc să beneficieze și de alte servicii și
prestații sociale.
Cea mai scăzută pondere, de 3,7% revine
beneficiarilor de servicii și prestații sociale
care nu sunt mulțumiți de modul în care sunt
tratați de personalul de asistență socială și
afirmă că în viitor, doresc să beneficieze și de
alte servicii și prestații sociale.

Analiza statistică a răspunsurilor oferite de
beneficiarii de servicii și prestații sociale
evidențiază faptul că 50,5% sunt mulțumiți de
modul în care sunt tratați de personalul de
asistență socială și consideră că de când
beneficiază de servicii și prestații sociale, nivelul
de trai s-a îmbunătățit în mică măsură.
Ponderea de 24,5% corespunde beneficiarilor de
servicii și prestații sociale care sunt mulțumiți de
modul în care sunt tratați de personalul de
asistență socială și consideră că de când
beneficiază de servicii și prestații sociale, nivelul
de trai s-a îmbunătățit în mare măsură.
Cu o pondere de 17,6% se clasează beneficiarii
care sunt mulțumiți de modul în care sunt
tratați de personalul de asistență socială și
consideră că de când beneficiază de servicii și
prestații sociale, nivelul de trai s-a îmbunătățit
în foarte mică măsură.
Conform datelor rezultate în urma analizei
cantitative se poate observa faptul că peste
jumătate (66%) dintre beneficiarii de servicii și
prestații sociale sunt mulțumiți de modul în
care sunt tratați de personalul de asistență
socială și menționează că persoanele cu
dizabilități sunt sprijinite în prezent prin
serviciile sociale.
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Următoarea
pondere
de
50%
revine
beneficiarilor de servicii și prestații sociale
care sunt mulțumiți de modul în care sunt
tratați de personalul de asistență socială și
afirmă că persoanele cu venituri reduse sunt
sprijinite în prezent prin serviciile sociale.
Cu o pondere de 43,1% se clasează beneficiarii
de servicii și prestații sociale care sunt
mulțumiți de modul în care sunt tratați de
personalul de asistență socială și declară că
bătrânii din municipiul Câmpulung sunt
sprijinite în prezent prin serviciile sociale.
Informațiile obținute în urma intervievării,
evidențiază o pondere de 39,9% în rândul
beneficiarilor de servicii și prestații sociale
care sunt mulțumiți de modul în care sunt
tratați de personalul de asistență socială și
menționează că în prezent serviciile sociale
oferă sprijin copiilor (cu risc de abandon
familial/ școlar).
Ţinând cont de rezultatele obţinute în urma
studiului se poate observa faptul că 11,2%
dintre beneficiarii de servicii și prestații sociale
sunt mulțumiți de modul în care sunt tratați de
personalul
de
asistență
socială
și
menționează că minoritățile sunt sprijinite în
prezent prin serviciile sociale.

Serviciile sau prestațiile de care beneficiază
În urma analizei cantitative
beneficiarilor din municipiu
pondere de 41,5% în rândul
servicii și prestații sociale
beneficiază/ au beneficiat
susținere a familiei.

realizate asupra
s-a evidențiat o
beneficiarilor de
care afirmă că
de alocație de

Următoarea pondere de 32,4% revine
beneficiarilor care declară că beneficiază/ au
beneficiat de ajutor de încălzire a locuinței. De
asemenea, 26,6% dintre beneficiarii intervievați
din municipiu menționează că beneficiază/ au
beneficiat de ajutoare alimentare.
Din analiza cantitativă efectuată asupra
respondenților intervievați, se poate observa
faptul că 25,5% dintre aceștia menționează că
beneficiază/ au beneficiat de indemnizație
pentru persoane cu handicap.
Ponderi
apropiate
revin
respondenților
intervievați care afirmă că beneficiază/ au
beneficiat de anchete sociale (23,9%),
respectiv venit minim garantat (21,8%).
Doar 17% din beneficiarii de servicii și prestații
sociale declară că beneficiază/ au beneficiat
de consiliere și îndrumare.
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Alte servicii si prestații sociale
În urma analizei cantitative a datelor se
constată faptul că 61,7% dintre respondenți
doresc ca în viitor, să beneficieze și de alte
servicii și prestații sociale. Cu o pondere de
38,3% se clasează beneficiarii care nu își
doresc ca în viitor, să beneficieze și de alte
servicii și prestații sociale.
Potrivit rezultatelor obţinute în urma analizei
cantitative se constată ponderi apropiate în
rândul respondenților care menționează că
beneficiază de servicii și prestații sociale de
2-5 ani (18,7%), respectiv de 5-10 ani (18,1%) și
își doresc pe viitor să beneficieze și de alte
servicii și prestații sociale.

Doresc să beneficieze și
de alte servicii și prestații
sociale
61,7%

38,3%

Nu doresc să
beneficieze și de alte
servicii și prestații sociale
Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Există și respondenți care beneficiază de
servicii și prestații sociale (14,8%) de mai puțin
de 2 ani și declară că își doresc ca și pe
viitor să beneficieze și de alte servicii și
prestații sociale.

50,8%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Informațiile obținute în urma intervievării,
relevă faptul că 50,8% dintre beneficiari își
doresc pe viitor să beneficieze și de alte
servicii și prestații sociale și sunt de gen
feminin. Cu o pondere de 11,9% se clasează
beneficiarii care nu își doresc pe viitor să
beneficieze și de alte servicii și prestații
sociale și sunt de gen masculin.
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Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca
urmare a procesului de intervievare asupra
beneficiarilor evidențiază faptul că 45,7%
dintre aceștia își doresc în viitor să
beneficieze și de alte servicii și prestații
sociale și declară că persoanele cu dizabilități
sunt sprijinite în prezent prin serviciile
sociale.

45,7%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

În urma studiului efectuat asupra beneficiarilor
s-a putut observa faptul că 27,7% dintre
aceștia își doresc în viitor să beneficieze și de
alte servicii și prestații sociale și afirmă că
persoanele cu venituri reduse sunt sprijinite în
prezent prin serviciile sociale.

Ponderea înregistrată de beneficiarii de servicii
și prestații sociale care își doresc în viitor să
beneficieze și de alte servicii și prestații
sociale și menționează că bătrânii sunt
sprijiniți în prezent prin serviciile sociale este
de 27,1%.
Potrivit răspunsurilor oferite, 24,5% reprezintă
procentajul ce revine beneficiarilor care au
menționat că își doresc pe viitor să
beneficieze și de alte servicii și prestații
sociale și consideră că în prezent prin
serviciile sociale copii (cu risc de abandon
familial/ școlar) sunt sprijiniți.
Din analiza cantitativă a datelor s-a observat
faptul că 21,7% dintre beneficiarii intervievați din
municipiul Câmpulung își doresc pe viitor să
beneficieze și de alte servicii și prestații sociale
și menționează că persoanele cu dizabilități ar
trebui sprijinite mai mult în viitor.
De
asemenea,
beneficiarii
municipiului
Câmpulung care își doresc să beneficieze și
de alte servicii și prestații sociale și declară că
bătrânii (18,4%), respectiv copii cu risc de
abandon familial/ școlar (15,8%) ar trebui
sprijiniți mai mult pe viitor.
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În urma analizei răspunsurilor
obținute și a prelucrărilor
statistice se constată că,
beneficiarii care își doresc în
viitor să beneficieze și de alte
servicii și prestații sociale și
menționează că starea locuinței
este bună au înregistrat o
pondere de 30,9%.

Ținând cont de rezultatele
obținute în urma studiului se
poate observa că 22,9%
dintre beneficiarii intervievați
nu își doresc în viitor să
beneficieze și de alte servicii
și prestații sociale și declară
că starea locuinței este bună.

30,9%

22,9%

29,3%

14,9%

Pe baza datelor înregistrate se
observă că 29,3% dintre
beneficiarii intervievați își
doresc în viitor să beneficieze
și de alte servicii și prestații
sociale și declară totodată că
starea locuinței este medie
(necesită reparații).

Informațiile obținute în urma
intervievării relevă faptul că
14,9% dintre beneficiarii din
cadrul municipiului nu își
doresc în viitor să beneficieze
și de alte servicii și prestații
sociale și menționează că
starea locuinței este medie.
(necesită reparații).
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Analiza răspunsurilor oferite de beneficiarii
municipiului
Câmpulung
evidențiază
următoarele ponderi în rândul persoanelor care
afirmă că în viitor, doresc să beneficieze și de
alte servicii și prestații sociale și menționează
că în momentul actual în gospodărie locuiesc:
» 18,6% - 2 persoane;
» 16% - 3 persoane;
» 9,6% - 4 persoane.
Potrivit rezultatele obținute, 54,3% dintre
beneficiarii intervievați își doresc să
beneficieze și de alte servicii și prestații
sociale și afirmă că în gospodăria acestora
locuiește 1 familie.

O pondere de 6,9% revine beneficiarilor
intervievați din municipiul Câmpulung care
declară că în viitor, doresc să beneficieze și
de alte servicii și prestații sociale și
menționează că în gospodăria acestora
locuiește 2 familie.
Conform rezultatelor obţinute în urma
analizei cantitative, se observă că 53,7%
dintre beneficiarii intervievați din municipiul
Câmpulung declară că în viitor, doresc
să beneficieze și de alte servicii și prestații
sociale și afirmă că în familia lor nu există
persoane plecate la muncă în străinătate.
Pe de altă parte, există beneficiari intervievați
(8%) din municipiul Câmpulung care declară că
în viitor, doresc să beneficieze și de alte
servicii și prestații sociale și menționează că
în familia lor există persoane plecate la muncă
în străinătate.

54,3%

Din totalul beneficiarilor în 6,4% locuiesc în
gospodării unde există membri plecați să
muncească în străinătate și nu își doresc să
beneficieze și de alte servicii și prestații
sociale în viitor.

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018
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Pe baza datelor înregistrate şi a prelucrărilor
statistice se constată că 23,4% dintre
beneficiarii municipiului Câmpulung doresc ca
în viitor să beneficieze și de alte servicii și
prestații sociale și declară că venitul net lunar
al familiei depășește 1.500 lei.
Următoarea pondere de 12,8% revine
beneficiarilor care nu doresc în viitor să
beneficieze și de alte servicii și prestații
sociale și afirmă că venitul net lunar ar
familiei este peste 1.500 lei.
Ponderi de 11,7% și 10,1% sunt atribuite
beneficiarilor care menționează că doresc în
viitor să beneficieze și de alte servicii și
prestații sociale și declară că venitul net lunar
al familiei este cuprins între 250-2.500 lei,
respectiv 500-1.000 lei.
În urma analizei răspunsurilor obținute și a
prelucrărilor statistice, persoanele
care
declară că doresc în viitor să beneficieze și de
alte servicii și prestații sociale și afirmă că la
momentul actual, nivelul veniturilor din familie
nu ajung nici pentru strictul necesar au
înregistrat o pondere de 35,1%.
Cu o pondere de 16,5% se clasează beneficiarii
intervievați care nu doresc în viitor să dispună

și de alte servicii și prestații sociale și declară
că la momentul actual, nivelul veniturilor din
familie nu ajung nici pentru strictul necesar.
De asemenea, cu o pondere de 14,9% se
clasează beneficiarii intervievați care doresc în
viitor să beneficieze și de alte servicii și
prestații sociale și menționează că la
momentul actual, nivelul veniturilor din familie
ajung numai pentru strictul necesar.
Informațiile obținute în urma intervievării
beneficiarilor relevă faptul că 47,3% dintre
aceștia doresc în viitor să beneficieze și de
alte servicii și prestații sociale și menționează
că în momentul de față nu au posibilitatea să
facă față unor cheltuieli neprevăzute
(spitalizare, accident).
Beneficiarii intervievați care doresc pe viitor să
beneficieze și de alte servicii și prestații
sociale și declară că în momentul de față nu
au posibilitatea să îmbunătățească condițiile
de locuit înregistrează o pondere de 29,3%.
Doar 20,7% dintre beneficiari doresc să
beneficieze în viitor și de alte servicii și
prestații sociale și afirmă că în momentul de
față nu au posibilitatea să asigure încălzirea
adecvată a locuinței pe perioada de iarnă.
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3. Nivel de trai
Îmbunătățirea nivelului de trai
Potrivit rezultatelor obţinute în urma analizei
cantitative se constată faptul că 53,7% dintre
participanții la studiu consideră că de când
beneficiază de serviciile și prestațiile sociale
nivelul de trai s-a îmbunătățit în mică măsură.
Următoarea pondere, de 24,5% revine
beneficiarilor care sunt de părere că de când
beneficiază de serviciile și prestațiile sociale
nivelul de trai s-a îmbunătățit în mare măsură.

Din analiza cantitativă efectuată asupra
respondenților intervievați, se poate observa
faptul că 18,1% dintre aceștia consideră că de
când beneficiază de serviciile și prestațiile
sociale nivelul de trai s-a îmbunătățit în foarte
mică măsură.
O pondere de 3,7% se înregistrează în rândul
beneficiarilor intervievați care sunt de părere
că de când beneficiază de serviciile și
prestațiile sociale, nivelul de trai s-a
îmbunătățit în foarte mare măsură.

Îmbunătațirea nivelului de trai
60%
53,7%

30%
24,5%
18,1%
3,7%
0%
În mică măsură

În mare măsură

În foarte mică măsură

În foarte mare măsură

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018
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Pe baza datelor înregistrate şi a prelucrărilor
statistice efectuate, se constată faptul că
14,9%
dintre
respondenții
intervievați
beneficiază de o perioada între 2-5 ani de
servicii și prestații sociale și menționează că
de când beneficiază de acestea nivelul de trai
s-a îmbunătățit în mică măsură.

Ținând cont de rezultatele obținute în urma
studiului, se poate observa faptul că 13,8%
dintre respondenți intervievați beneficiază de
mai puțin de 2 ani de servicii și prestații
sociale și afirmă că de când beneficiază de
acestea nivelul de trai s-a îmbunătățit în
mică măsură.

Următoarea pondere de 14,4% revine
respondenților care beneficiază de o perioadă
de 5-10 ani de servicii și prestații sociale și
declară că de când beneficiază de acestea
nivelul de trai s-a îmbunătățit în mică măsură.

O pondere scăzută, de 3,7% revine
participanților la studiu, care beneficiază de
peste de 10 ani de servicii și prestații sociale și
afirmă totodată că de când beneficiază de
acestea nivelul de trai s-a îmbunătățit în
mare măsură.
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Cu o pondere de 35,6% se clasează respondenții,
care afirmă că de când beneficiază de servicii și
prestații sociale nivelul de trai s-a îmbunătățit
în mică măsură, locuința acestora fiind
proprietate personală.
Ponderea de 29,3% este înregistrată de
respondenții care consideră același lucru,
locuința acestora fiind constituită din 2 camere
(fără bucătărie, baie și holuri).

35,6%

Următoarea pondere de 10,1%, este deținută
de participanții la studiu care declară că au
locuința în proprietate personală și susțin că
de când beneficiază de servicii și prestații
sociale, nivelul de trai s-a îmbunătățit în foarte
mică măsură.
Informațiile obținute în urma intervievării,
evidențiază faptul că beneficiarii de servicii și
prestații sociale, care susțin că nivelul de trai
s-a îmbunătățit în mică măsură și a căror
locuință este compusă din 3 camere,
excluzând baia, bucătăria și holurile,
înregistrează o pondere de 10,1%.
Dintre subiecții intervievați care au declarat că
serviciile și prestațiile sociale i-au ajutat să își
îmbunătățească nivelul de trai în mică măsură,
29,3% au declarat că starea locuinței este

medie (necesită reparații), iar 22,9% că starea
locuinței este
acestora.
Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Ponderea respondenților care susțin că nivelul
de trai s-a îmbunătățit în mare măsură de când
beneficiază de servicii și prestații sociale este
de 25%, în timp ce 14,4% dintre aceștia dețin
locuința în proprietate personală și 11,7% au
locuința compusă din 2 camere.

bună,

conform

afirmațiilor

Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca
urmare
a
procesului
de
intervievare,
evidențiază faptul că 18,1% dintre respondenți
menționează că de când beneficiază de
servicii și prestații sociale nivelul de trai li
s-a îmbunătățit în mare măsură, iar starea
locuinței acestora este bună.
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De asemenea, dintre respondenții al căror nivel
de trai s-a îmbunătățit în mică măsură de
când beneficiază de servicii și prestații sociale,
12,2% trăiesc în gospodării formate din 2
persoane, 11,7% trăiesc în gospodării formate
din 3 membri, iar 10,1% dintre beneficiari sunt
singurii membri ai gospodăriei.
În ceea ce privește, numărul de familii care
locuiesc în gospodăriile de la nivelul
municipiului, 46,8% dintre respondenți au
declarat că din gospodăria în care locuiește,
face parte o singură familie și de asemenea,
susțin că de când beneficiază de servicii și
prestații
sociale,
nivelul
de
trai
s-a îmbunătățit în mică măsură.

46,8%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Beneficiarii de servicii și prestații sociale, care
au declarat că nivelul de trai s-a îmbunătățit în
mare măsură datorită acestor servicii și
locuiesc în gospodării formate dintr-o singură
familie, sunt în proporție de 22,3%. Din totalul
persoanelor care au participat la studiu, 14,4%
au declarat că au membri ai familiei plecați la
muncă în străinătate, iar 7,4% dintre aceștia au
declarat că din momentul în care beneficiază
de servicii și prestații sociale nivelul de trai s-a
îmbunătățit în mică măsură.
Din totalul persoanelor care au declarat că au
membri ai familiei plecați în străinătate, 73,9%
au afirmat că au o singură persoană plecată la
muncă în străinătate, iar majoritatea că au
membri ai familiei plecați la muncă în Italia.

73,9%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018
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Beneficiarii de servicii și prestații sociale de la
nivelul Municipiului Câmpulung în proporție de
10,1% declară că au venitul lunar mai mic de
250 lei și susțin că nivelul de trai s-a
îmbunătățit în mică măsură datorită serviciilor
de care beneficiază. De asemenea, cu o
pondere identică, de 10,1% se clasează
respondenții a cărui nivel de trai s-a
îmbunătățit în mare măsură de când
beneficiază de servicii și prestații sociale,
venitul acestora fiind cuprins între 500 și
1.000 lei.

Pe baza datelor înregistrate în urma studiului,
se constată faptul că 13,3% dintre respondenți
au menționat același lucru referitor la nivelul
de trai și susțin că veniturile din familie ajung
doar pentru strictul necesar.
Următoarea pondere de 11,2%, este înregistrată
de respondenții a căror nivel de trai s-a
îmbunătățit în foarte mică măsură de când
beneficiază de serviciile și prestațiile sociale și
au declarat că la momentul actual nivelul
veniturilor din familie nu ajung nici pentru
strictul necesar.

Potrivit rezultatelor obținute în urma studiului,
cei mai mulți beneficiari de servicii și prestații
sociale (30,3%) au declarat că nivelul de trai
s-a îmbunătățit în mică măsură datorită
serviciilor de care dispun și la momentul actual
veniturile din familie nu ajung nici pentru
strictul necesar.

30,3%
Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Pe baza datelor înregistrate și a prelucrărilor
statistice efectuate se remarcă faptul că
ponderea beneficiarilor care au afirmat că
nivelul de trai s-a îmbunătățit de când
beneficiază de servicii și prestații sociale, însă
veniturile familiei nu ajung pentru strictul
necesar, este de 10,1%.

158

MUNICIPIUL CÂMPULUNG

Îmbunătățirea condițiilor de locuit

Încălzirea adecvată a locuinței

Aproximativ
jumătate
(45,7%)
dintre
beneficiarii de servicii și prestații sociale nu au
posibilitatea să își îmbunătățească condițiile

Dintre beneficiarii de servicii și prestații sociale
din municipiul Câmpulung care nu își permit să
la momentul de față să asigure încălzirea

de locuit. Dintre aceștia, 26,1% au declarat
că nivelul de trai s-a îmbunătățit în mică
măsură de când beneficiază de aceste servicii,

adecvată a locuinței, 19,1% susțin că de când
beneficiază de aceste servicii, nivelul de trai
s-a îmbunătățit în mică măsură, în timp ce

iar 10,6% susțin că nivelul de trai s-a
îmbunătățit în foarte mică măsură. Dintre
respondenții care nu au posibilitatea să

8,5%

îmbunătățească condițiile de locuit, 8,5%
sunt de părere că nivelul de trai s-a îmbunătățit
în mare măsură și 0,5% că nivelul de trai s-a
îmbunătățit în foarte mare măsură de când
dispun de aceste servicii.

au declarat că nivelul de trai s-a
îmbunătățit în mare măsură de când dispun de
aceste servicii. Ponderea respondenților, care
nu au posibilitatea să asigure încălzirea
locuinței pe perioada de iarnă și au afirmat că
datorită serviciilor și prestațiilor sociale de
care beneficiază, nivelul de trai s-a îmbunătățit
în foarte mare măsură este de 8%.

Apariția unor cheltuieli neprevăzute
Populația municipiului Câmpulung care beneficiază de servicii și prestații sociale și nu își permite
la momentul actual să facă față unor cheltuieli neprevăzute (spitalizare, accident), iar în același
timp afirmă că nivelul de trai s-a îmbunătățit în mică măsură de când beneficiază de aceste
servicii, înregistrează o pondere de 41,5%. O pondere de 18,1% este înregistrată de respondenții
care susțin că serviciile sociale i-a ajutat să își îmbunătățească nivelul de trai în mare măsură, însă
în momentul actual nu ar putea face față unor cheltuieli neprevăzute. Pe de altă parte,

13,8%

dintre respondenți susțin că nivelul de trai a crescut în foarte mică măsură de când beneficiază
de servicii sau prestații sociale, însă în momentul de față nu au posibilitatea să facă față unei
cheltuieli neprevăzute.
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Posibilitatea populației apte de a munci de
a găsi un loc de muncă
Potrivit studiului de opinie realizat la nivelul
municipiului Câmpulung se evidențiază faptul
că 39,9% dintre beneficiarii intervievați
consideră că populația aptă pentru a munci nu
își poate găsi un loc de muncă deoarece oferta
acestora este foarte redusă.
Următoarea pondere, de 31,9% revine
respondenților care consideră că populația aptă
pentru a munci își poate găsi un loc de muncă,
într-o perioadă scurtă de timp (1-3 luni).

Posibilitatea de a găsi un loc de
muncă
0%

20%

Nu, oferta locurilor
de muncă este
foarte redusă
Da, într-o perioada
scurta de timp
(1-3 luni)

Da, într-o perioada
lungă de timp
(4-6 luni)

40%

39,9%

31,9%

28,2%

Pe de altă parte, cu o pondere de 28,2% se
clasează respondenții care sunt de părere că
populația aptă pentru a munci își poate găsi un
loc de muncă în municipiu într-o perioadă
lungă de timp (4-6 luni).
În urma analizei statistice a datelor, se observă
ponderi egale de 10,7% în rândul beneficiarilor
intervievați care consideră că populația aptă
pentru a munci nu își poate găsi un loc de
muncă deoarece oferta este foarte redusă și
declară că au absolvit gimnaziul respectiv
profesională/ucenici/treapta I liceu.
Următoarea pondere de 9,1% este atribuită
respondenților intervievați care consideră că
populația aptă pentru a munci își poate găsi un
loc de muncă într-o perioada lungă de timp
(4-6 luni) și precizează că au absolvit liceul
(9-12 clase).
Cu o pondere de 8,6% se clasează respondenții
care consideră că populația aptă pentru a
munci își poate găsi un loc de muncă într-o
perioada scurtă de timp (1-3 luni) și declară
că au absolvit liceul (9-12 clase).

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018
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Întrebați cu privire la posibilitatea populației
apte de muncă să își găsească un loc de
muncă la nivelul municipiului, 11,2% dintre
respondenți consideră că aceștia nu își pot găsi
un loc de muncă deoarece oferta locurilor de
muncă este foarte redusă la nivelul
municipiului, iar aceștia locuiesc în gospodării
formate din 3 persoane.
Cu o pondere de 10,6%, se clasează
beneficiarii de servicii și prestații sociale care
locuiesc în gospodării formate din 2 persoane
și sunt de părere că populația aptă pentru a
munci își poate găsi un loc de muncă într-o
perioadă scurtă de timp (1-3 luni).
În urma analizei datelor obținute în urma
studiului, se constată faptul că 10,1% dintre
respondenți locuiesc în gospodării formate din
2 persoane și consideră că oferta locurilor de
muncă este foarte redusă, prin urmare
populația aptă de muncă nu își poate găsi un
loc de muncă în municipiu.
Pe baza datelor înregistrate și a prelucrărilor
statistice efectuate, se constată faptul că

36,7%

dintre participanții la studiu trăiesc în

gospodării cu o singură familie și sunt de
părere că oferta locurilor de muncă este foarte

redusă în municipiul Câmpulung iar populația
aptă de muncă nu își găsește un loc de muncă.

36,7%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Ponderea persoanelor participante la studiu
care susțin că populația aptă de muncă își
poate găsi într-o perioadă scurtă de timp un
serviciu este de 25,5%, iar gospodăria în
care locuiesc aceștia este compusă dintr-o
singură familie.
Un sfert din beneficiarii intervievați (25%)
consideră că populația aptă de muncă își
poate găsi un loc de muncă într-o perioadă
lungă de timp (4-6 luni), de asemenea
aceștia locuiesc în gospodării formate dintr-o
singură familie.
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Potrivit rezultatelor obținute în urma studiului
realizat, se poate observa faptul că dintre
respondenții care trăiesc în familii în care
există persoane plecate la muncă în
străinătate, 6,4% susțin că oferta locurilor de
muncă este foarte redusă iar populația aptă de
muncă nu își poate găsi o slujbă.

De asemenea, se poate constata că 43,5%
dintre respondenții care locuiesc în familii
cu un membru plecat la muncă în
străinătate au declarat că locurile de muncă
sunt foarte reduse iar populația aptă de
muncă nu își poate găsi o slujbă.

Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute
ca urmare a procesului de intervievare
desfășurat asupra beneficiarilor de servicii și
prestații sociale din Municipiul Câmpulung,
evidențiază faptul că persoanele care
locuiesc în familii cu membri plecați la
muncă în străinătate și consideră că
populația aptă își poate găsi un loc de
muncă într-o perioadă scurtă de timp
înregistrează o pondere de 5,3%.

43,5%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Persoane plecate
în străinătate

Posibilitatea ca populația aptă să își găsească un loc de muncă
Într-o perioadă scurtă
de timp

Într-o perioadă lungă de
timp

Oferta locurilor de muncă
este foarte redusă

Nu

27,1%

25%

33,5%

Da

5,3%

2,7%

6,4%

Total

32,4%

27,7%

39,9%
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Beneficiarii de servicii sociale care susțin că
oferta locurilor de muncă în municipiul
Câmpulung nu permite populației apte
să-și găsească un loc de muncă și au un venit
net lunar de peste 1.500 lei, înregistrează o
pondere de 13,3%.

În ceea ce privește, participanții la studiu care
sunt de părere că populația aptă de muncă își
poate găsi un loc de muncă într-o perioadă
lungă de timp, și au un venit lunar mai mare de
1.500 lei, se înregistrează o pondere de 12,8%.

Distribuția populației în funcție de venit și opinia privitoare la
găsirea unui loc de muncă
15%
13,3%

12,8%
11,2%
10,1%

10%
6,9%

6,4%

5,9%

5,9%

5,3%

5%

4,3%

3,2%

5,3%
4,3%

3,7%
1,4%

0%
Într-o perioadă scurtă de timp

Sub 250 lei

Între 250-500 lei

Într-o perioadă lungă de timp

Între 500-1.000 lei

Nu, oferta locurilor de muncă este
foarte redusă

Între 1.000-1.500 lei

Peste 1.500 lei

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018
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Peste jumătate (51,6%) dintre beneficiarii de servicii și prestații sociale au afirmat că
venitul familiei nu ajunge nici măcar pentru strictul necesar, iar dintre aceștia 21,3%
susțin că oferta locurilor de muncă este foarte redusă astfel populația aptă de
muncă nu își poate găsi un loc de muncă, în timp ce 16% au afirmat că populația
aptă de muncă își poate găsi un loc de muncă într-o perioadă scurtă de timp.

Respondenții care au afirmat că populația aptă de muncă nu își poate găsi un loc de
muncă, având în vedere că oferta locurilor de muncă este foarte redusă în municipiu,
și susțin că veniturile familiei ajung numai pentru strictul necesar, sunt în proporție
de 11,7% din total.

O pondere apropiată (11,2%) este deținută de beneficiarii care au afirmat de
asemenea, că la momentul actual veniturile familiei ajung numai pentru strictul
necesar și au declarat că populația aptă de muncă își poate găsi un loc de muncă
într-o perioadă scurtă de timp (1-3 luni).

Ponderile persoanelor care au declarat că nivelul veniturilor ajunge pentru tot ce
trebuie fără restricții (1,1%), respectiv ajunge și pentru bunuri mai scumpe cu
reducerea altor cheltuieli (0,5%) și sunt de părere că populația aptă de muncă își
poate găsi un loc de muncă într-o perioadă lungă de timp (4-6 luni), sunt foarte mici.
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Potrivit rezultatelor obținute în urma studiului,
se constată o pondere de 17% înregistrată în
rândul respondenților care beneficiază de
servicii și prestații sociale și au afirmat că la
nivelul municipiului persoanele apte de muncă
își pot găsi într-o perioadă scurtă de timp un loc
de muncă și nu au posibilitatea să
îmbunătățească condițiile de locuit.

33,5%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

17%

De asemenea, 14,9% dintre beneficiarii de
servicii și prestații sociale nu își permit în
momentul actual să asigure încălzirea
adecvată a locuinței și au declarat că
persoanele apte de muncă își pot găsi într-o
perioadă scurtă de timp (1-3 luni) un loc de
muncă.

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

O pondere ridicată (33,5%) a populației care
beneficiază de servicii și prestații sociale a
declarat că în momentul de față nu are
posibilitatea să facă față unei situații
neprevăzute (spitalizare, accident) și a precizat
că oferta locurilor de muncă din municipiu este
foarte redusă, iar populația aptă nu își poate
găsi un loc de muncă.

14,9%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018
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Forma de proprietate asupra locuinței
Pe baza datelor înregistrate şi a prelucrărilor statistice se constată
faptul că 63,8% dintre beneficiarii de servicii și prestații sociale
afirmă că locuința lor se afla în proprietate personală.
Cu ponderi apropiate se clasează participanții la studiu care afirmă
că au locuința închiriată de la o persoană (10,6%), respectiv au o
locuință socială (9,6%).
În ceea ce privește forma de proprietate asupra locuinței au fost
înregistrate ponderi mai reduse în rândul participanților la studiu
care au declarat nu au drept de proprietate asupra locuinței și sunt
doar tolerați (5,9%), locuința este a părinților/copiilor (4,8%),
respectiv respondenți a căror locuință este primită în urma unui
contract de comodat (0,5%), sau nu au acte asupra locuinței (0,5%).
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Informațiile obținute în urma intervievării relevă
faptul că 30,9% dintre beneficiarii de servicii și
prestații sociale menționează că locuința lor se
afla în proprietate personală și aceasta este
compusă din 2 camere.
Cu o pondere de 17% se clasează beneficiarii
de servicii și prestații sociale care
menționează că locuința lor se afla în
proprietate personală iar aceasta este
compusă din 3 camere.
În ceea ce privește subiecții intervievați care
declară că locuința lor se afla în proprietate
personală și menționează că au o singură
cameră, înregistrează o pondere de 11,2%.

35,1% dintre
beneficiarii de servicii
și prestații sociale
menționează că locuința
lor se afla în
proprietate personală și
afirmă că strea locuinței
este bună.

Conform studiului realizat se poate observa că
majoritatea beneficiarilor de servicii și prestații
sociale menționează că locuința lor se afla în
proprietate personală și declară că în
momentul actual în gospodăria lor locuiesc:
» 2 persoane (18,6%);
» 3 persoane (16,5%);
» 1 persoană (10,6%).
Cu ponderi scăzute se clasează beneficiarii de
servicii și prestații sociale care menționează
că locuința lor se afla în proprietate
personală și afirmă că în momentul actual în
gospodăria locuiesc:
» 4 persoane (8,5%);
» 5 persoane (4,3%);
» 6 persoane (2,7%).

27,1% dintre
beneficiarii de servicii
și prestații sociale
menționează că locuința
lor se afla în
proprietate personală și
afirmă că strea locuinței
este medie (necesită
reparații).
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Pe baza datelor înregistrate și a prelucrărilor
statistice se observă faptul că 49,5% dintre
beneficiarii de servicii și prestații sociale
menționează că locuința lor se afla în
proprietate personală și declară că în
gospodăria lor locuiește o singură familie.

55,9%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Cu o pondere scăzută, de 8,5% se clasează
beneficiarilor de servicii și prestații sociale care
afirmă locuiesc într-o locuință socială și
menționează că gospodăria lor este formată
dintr-o singură familie.
Doar 6,4% dintre beneficiarii de servicii și
prestații sociale afirmă locuința lor se afla în
proprietate personală și declară că în gospodăria
lor locuiesc doua familie.

dintre beneficiarii de servicii
și
prestații
sociale
menționează că locuința lor
se afla în proprietate personală și declară că în
familia lor nu există persoane plecate la muncă
în străinătate.

53,2%

53,2%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

10,1%

dintre beneficiarii de
servicii și prestații
sociale menționează că
locuința lor se afla în proprietate personală iar în
familia lor există persoane plecate la muncă
în străinătate.
Pe de altă parte, doar 8,5% dintre beneficiarii
de servicii și prestații sociale menționează că
locuința lor se afla în proprietate personală și
afirmă că în familia lor nu există persoane
plecate la muncă în străinătate.

168

MUNICIPIUL CÂMPULUNG

25%

dintre beneficiarii de servicii și prestații sociale afirmă că locuința lor se afla în

proprietate personală și menționează că venitul net lunar al familiei este peste 1.500 lei.

11,7%

reprezintă ponderea beneficiarilor de servicii și prestații sociale care declară că

locuința lor se afla în proprietate personală și declară că venitul net lunar al familiei este între
500-1.000 lei.

9,6%

dintre beneficiarii de servicii și prestații sociale afirmă că locuința lor se afla în

proprietate personală și menționează că venitul net lunar al familiei este cuprins între
1.000-1.500 lei.

9%

reprezintă ponderea beneficiarilor de servicii și prestații sociale care menționează că

locuința lor se afla în proprietate personală și declară că venitul net lunar al familiei este cuprins
între 0 – 250 lei.
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30,3%

reprezintă ponderea beneficiarilor de servicii și prestații sociale care afirmă că

locuința lor se afla în proprietate personală și menționează că la momentul actual, nivelul
veniturilor din familia lor nu ajunge nici pentru strictul necesar.

18,1%

dintre beneficiarii de servicii și prestații sociale afirmă că locuința lor se afla în

proprietate personală și declară că la momentul actual, nivelul veniturilor din familie ajunge
numai pentru strictul necesar.

13,3%

reprezintă ponderea beneficiarii de servicii și prestații sociale care menționează că

locuința lor se afla în proprietate personală și afirmă că la momentul actual, nivelul veniturilor
permite familiei un trai decent.

6,4% dintre beneficiarii de servicii și prestații sociale afirmă că locuința este închiriată și
menționează că la momentul actual, nivelul veniturilor din familie nu ajunge nici măcar pentru
strictul necesar.
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Pe baza datelor înregistrate și a prelucrărilor
statistice se observă faptul că 48,9% dintre
beneficiarii de servicii și prestații sociale
afirmă că locuința lor se afla în proprietate
personală, iar în momentul actual nu au
posibilitatea să facă față unor cheltuieli
neprevăzute (spitalizare, accident).

48,9%

4,8%

9,6%

8,5%

3,2%

48,9%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Următoarea pondere de 26,6% revine
beneficiarilor de servicii și prestații sociale
care declară că locuința lor se afla în
proprietate personală, iar în momentul de față
nu au posibilitatea să îmbunătățească
condițiile de locuit.
De asemenea, 23,9% dintre beneficiarii de
servicii și prestații sociale menționează că
locuința lor se afla în proprietate personală și
în momentul de față nu au posibilitatea să
asigure încălzirea adecvată a locuinței pe
perioada de iarnă.

11,7%
6,9%

26,6%

23,9% 9%
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Numărul de camere din care este compusă
locuința beneficiarilor de prestații și
servicii sociale
În ceea ce privește numărul de camere din
locuința beneficiarilor de servicii si prestații
sociale din municipiul Câmpulung, cea mai
mare pondere se înregistrează în rândul celor
care afirmă că locuința lor este compusă din 2
camere (49,5%).
Din rezultatele obținute se constată faptul că
23,4% dintre respondenți afirmă că au locuința
compusă din 3 camere. De remarcat este faptul
că 18,6% dintre subiecții intervievați susțin că
locuința lor este compusă din 1 cameră.
Conform răspunsurilor analizate statistic poate
fi observat faptul că 6,4% dintre respondenții
intervievați susțin că locuința lor este compusă
din 4 camere.
2 camere – 49,5%
3 camere – 23,4%
1 cameră – 18,6%
4 camere – 6,4%
5 camere – 1,6%
9 camere – 0,5%

Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca
urmare a procesului de intervievare desfășurat
asupra beneficiarilor de servicii și prestații
sociale evidențiază faptul că 26,6% dintre
aceștia susțin că locuința lor este compusă din
2 camere, iar starea locuinței este bună.
Cu o pondere de 22,3% se clasează beneficiarii
de servicii și prestații sociale din municipiul
Câmpulung care menționează că locuința lor
este compusă din 2 camere iar starea locuinței
este medie (necesita reparații).
Beneficiarii de servicii și prestații sociale din
municipiul Câmpulung care afirmă că locuința
lor este compusă din 3 camere și susțin că
starea locuinței este bună acumulează o
pondere de 16%.
Ponderi mai scăzute, revin beneficiarilor de
servicii și prestații sociale din municipiul
Câmpulung care afirmă că starea locuinței
este bună și menționează că locuința lor este
compusă din:
» 1 cameră (6,4%);
» 4 camere (3,7%);
» 5 camere (0,5%);
» 9 camere (0,5%).
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Informațiile obținute în urma intervievării
beneficiarilor de servicii și prestații sociale
evidențiază faptul că 13,8% dintre aceștia au
locuința compusă din 2 camere, iar la
momentul actual în gospodăria lor locuiesc
3 persoane.

Pe baza răspunsurilor analizate statistic se
observa faptul că 45,7% dintre beneficiarii de
servicii și prestații sociale din municipiul
Câmpulung menționează că locuința este
compusă din 2 camere, iar în gospodăria lor
locuiește o singură familie.

Cu o pondere de 13,3% se clasează beneficiarii
de servicii și prestații sociale din municipiul
Câmpulung care declară că locuința este
compusă din 2 camere, iar la momentul actual
în gospodăria lor locuiesc 2 persoane.

Potrivit rezultatelor obținute în urma analizei
cantitative se constată o pondere de 19,1% care
corespunde beneficiarilor de servicii și prestații
sociale ce menționează că locuința este
compusă din 3 camere și afirmă că în
gospodăria lor locuiește o singură familie.

Există beneficiari de servicii și prestații sociale
(9%) din municipiul Câmpulung care
menționează că locuința este compusă din 2
camere, iar la momentul actual în gospodăria
lor locuiesc 4 persoane.

18,1%

dintre beneficiarii de
servicii și prestații
sociale din municipiul
Câmpulung declară că locuința este compusă
dintr-o singură cameră, iar în gospodăria lor
locuiește o singură familie.
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Conform analizei cantitative realizate cea mai
mare
pondere
(43,6%)
este
atribuită
beneficiarilor de servicii și prestații sociale care
afirmă că locuința este compusă din 2 camere
și menționează că în familia lor nu există
persoane plecate la muncă în străinătate.
Următoarea pondere de 20,7% revine
beneficiarilor de servicii și prestații sociale care
declară că locuința este compusă din 3 camere
și menționează că în familia lor nu există
persoane plecate la muncă în străinătate.
Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca
urmare a procesului de intervievare desfășurat
asupra beneficiarilor de servicii și prestații
sociale evidențiază ponderi apropiate în rândul
celor care menționează că locuința lor este
compusă din 3 camere (13,8%), respectiv 2
camere (14,4%) și afirmă că venitul net lunar al
familiei este mai mare de 1.500 lei.
11,2% dintre beneficiarilor de
servicii și prestații sociale
menționează că locuința lor este
compusă din 2 camere, iar venitul
net lunar este cuprins între 501 1.000 lei.

Potrivit rezultatelor obținute în urma analizei
cantitative se constată o pondere de 28,7% în
rândul beneficiarilor de servicii și prestații
sociale care menționează că locuința lor este
compusă din 2 camere și afirmă că la
momentul actual, veniturile din familie nu
ajung nici pentru strictul necesar.
Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca
urmare a procesului de intervievare desfășurat
asupra beneficiarilor de servicii și prestații
sociale evidențiază ponderea de 11,2% a
respondenților care afirmă că locuința lor este
compusă din 2 camere și declară că la
momentul actual, veniturile din familie ajung
numai pentru strictul necesar.
Pe de altă parte, 12,2% dintre beneficiari de
servicii și prestații sociale menționează că
locuința lor este compusă dintr-o singură
cameră și declară că la momentul actual,
veniturile din familie nu ajung nici pentru
strictul necesar.

8,5% dintre beneficiarii de servicii
și prestații sociale declară că
locuința lor este compusă din 2
camere, iar venitul net lunar este
cuprins între 251 - 500 lei,
respectiv între 1.001 - 1.500 lei.

174

MUNICIPIUL CÂMPULUNG
Conform rezultatelor obținute în urma studiului
se constată o proporție de 41% dintre
beneficiarii de servicii și prestații sociale din
municipiul Câmpulung care afirmă că locuința
lor este compusă din 2 camere și în momentul
actual nu au posibilitatea să facă față unor
cheltuieli neprevăzute.

41%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Cu ponderi de 14,4% și 14,9% se regăsesc
beneficiarii de servicii și prestații sociale din
municipiul Câmpulung care afirmă că locuința
lor este compusă dintr-o singura cameră,
respectiv din 3 camere și declară că în
momentul de față nu au posibilitatea să facă
față unor cheltuieli neprevăzute.

Ținând cont de rezultatele obținute în urma
studiului se constată faptul că 22,3% dintre
beneficiarii de servicii și prestații sociale din
municipiul Câmpulung au locuința compusă
din 2 camere, iar în momentul de față nu au
posibilitatea de a îmbunătăți condițiile
de locuit.
De asemenea, 13,3% dintre beneficiarii de
servicii și prestații sociale din municipiul
Câmpulung
au
locuința
compusă
dintr-o singură cameră iar în momentul de față
nu au posibilitatea de a îmbunătăți condițiile
de locuit.
În urma procesului de intervievare desfășurat
asupra beneficiarilor de servicii și prestații
sociale din municipiul Câmpulung se constată
faptul că 16% dintre aceștia au locuința
compusă din 2 camere și menționează că în
momentul de față nu au posibilitatea de a
asigura încălzirea adecvată a locuinței pe
perioadă de iarnă.
Pe de altă parte, doar 11,2% dintre
beneficiarilor de servicii și prestații sociale au
locuința compusă dintr-o singură cameră iar în
momentul de față nu au posibilitatea de a
asigura încălzirea adecvată a locuinței pe
perioadă de iarnă.
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Starea locuinței
Analiza cantitativă datelor culese ca urmare a
studiului
de
opinie
realizat
asupra
beneficiarilor de servicii și prestații sociale,
evidenţiază faptul că 53,5% dintre aceștia
afirmă că starea locuinței este bună.
Potrivit rezultatelor obținute în urma analizei
cantitative a datelor se constată faptul că 44,4%

dintre respondenții intervievați din municipiul
Câmpulung afirmă că starea locuinței este
medie (necesită reparații).
Potrivit studiului realizat, în Municipiul
Câmpulung se observă o pondere de 2,1% în
rândul respondenților care declară că starea
locuinței este precară (nu se poate locui).

Starea locuinței
53,5%

2,1%

44,4%

Bună

Medie (necesită reparații)

Precară (nu se poate locui)

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018
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16,5%
Potrivit răspunsurilor primite de la beneficiarii
de servicii și prestații sociale, se constată
faptul că 16,5% dintre respondenți locuiesc în
gospodării formate din 2 persoane și
consideră că locuința lor este în stare bună. Cu
o pondere de 10,6% se clasează respondenții
care locuiesc de asemenea, în gospodării
formate din 2 persoane și menționează faptul
că starea locuinței lor este medie, ceea ce
presupune unele reparații.

13,3%
Analiza cantitativă a datelor evidențiază faptul
că dintre respondenții care locuiesc gospodării
formate din 3 persoane, 13,3% precizează că
locuința în care trăiesc are o stare medie
(necesită unele reparații), iar 10,6% precizează
locuința lor are o stare bună.

46,3%
Se evidențiază faptul că 46,3% dintre
respondenți locuiesc în gospodării cu o singură
familie, iar starea locuinței este bună. Pe de altă
parte respondenții în a căror gospodărie
locuiește o singură familie , și au locuința într-o
stare medie (necesită reparații) înregistrează o
pondere de 38,8%.

Se poate constata faptul că în gospodăriile în
care locuința este în stare precară (nu se
poate locui) nu există nici un membru al
familiei plecat la muncă în străinătate.

7,4%
Ponderea înregistrată de persoanele a căror
locuințe sunt în stare bună și afirmă că la nivelul
familiei există membri care lucrează în
străinătate, este de 7,4% din totalul beneficiarilor
de servicii și prestații sociale.

25%
De asemenea, 25% dintre respondenții a
căror locuință de află în stare bună au un
venit lunar de peste 1.500 lei. Pe de altă
parte cu o pondere de10,6% se clasează
respondenții care au locuințe aflate în stare
medie (necesită reparații) și un venit lunar
mai mic de 10,6%.

11,2%
Referitor la beneficiarii de servicii și prestații
sociale a căror locuință este în stare medie și
venitul lor depășește suma de 1.500 lei, se
înregistrează o pondere de 11,2%.
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Peste un sfert (26,6%) din totalul
beneficiarilor de servicii și prestații sociale
au declarat că nu au posibilitatea, în
momentul actual, să îmbunătățească
condițiile de locuit, iar starea locuinței este
medie (necesită reparații). Privitor la

18,6%

dintre persoanele care dispun de
servicii și prestații sociale, locuința acestora
este în stare bună, aceștia declarând că nu
își permit îmbunătățirea condițiilor de locuit.
În momentul de față, 19,7% dintre respondenți
nu își permit să asigure încălzirea adecvată a
locuinței pe perioadă de iarnă, aceștia declarând
că starea locuinței este bună. Ponderea
beneficiarilor care nu își permit să asigure
încălzirea adecvată a locuinței pe perioadă de
iarnă, aceasta fiind într-o stare medie (necesită
reparații) după cum au afirmat respondenții,
este de 17%.
Din totalul respondenților 38,8% au afirmat
că nu ar face față, din punct de vedere
financiar unor cheltuieli neprevăzute cum ar fi
spitalizarea sau un accident, iar starea
locuinței acestora este bună. O pondere mai
scăzută, 36,2% este deținută de beneficiarii
de servicii și prestații sociale care, de
asemenea, nu ar face față unor cheltuieli

neprevăzute, iar starea locuinței este medie
(necesită reparații).

Numărul de persoane care locuiesc în
gospodăria beneficiarilor
Conform studiului, 26,5% dintre beneficiarii de
servicii și prestații sociale afirmă că în momentul
actual în gospodăria lor locuiesc 2 persoane.
Următoarea pondere de 24,3%, revine
beneficiarilor intervievați care menționează că
în momentul actual în gospodăria lor locuiesc
3 persoane. În urma analizei cantitative a
datelor, se constată faptul că 16,2% dintre
beneficiarii de servicii și prestații sociale din
municipiul Câmpulung declară că în momentul
actual în gospodăria lor locuiesc 4 persoane.
Cu o pondere de 15,1% se clasează beneficiarii
intervievați din municipiul Câmpulung care
menționează că în gospodăria lor în momentul
actual locuiește doar 1 persoană. Există și
beneficiari care menționează că în gospodăria
lor în momentul actual locuiesc:
» 5 persoane (9,2%);
» 6 persoane (3,8%);
» 7 persoane (1,6%);
» 8 persoane (1,1%);
» 9 persoane (1,1%);
» 10 persoane (0,5%);
» 13 persoane (0,5%).
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Numărul de familii care locuiesc în
gospodăria beneficiarilor
În urma intervievării persoanelor care
beneficiază de servicii și prestații sociale, s-a
constatat o pondere de 85,4% în rândul celor
care menționează că în gospodăria lor locuiește
1 familie. Cu o pondere de 11%, se clasează
beneficiarii care afirmă că în gospodăria lor
locuiesc 2 familii. Există și beneficiari
intervievați (3%) care declară că în
gospodăria lor locuiesc 3 familii.
Pe de altă parte cu ponderi egale de 0,6% se
clasează respondenții care au declarat că în
gospodăria lor locuiesc 4 familii.

Repartizarea beneficiarilor după existența
persoanelor din familie plecate la muncă în
străinătate
Potrivit studiului, 86,1% din subiecții intervievați
au afirmat că nu au membri din familie plecați la
muncă în străinătate. Diferența până la 100%
este reprezentată de beneficiarii care au afirmat
că au membri din familie plecați la muncă în
străinătate (13,9%).
Dintre respondenții care au afirmat că au
membri din familie plecați la muncă în
străinătate, 73,9% au declarat că au 1 membru
al familiei plecat la muncă în străinătate. De
asemenea, cu o pondere de 13% se clasează

beneficiarii care au declarat că au 2 membri ai
familiei plecați la muncă în străinătate.
Ținând cont de rezultatele obținute în urma
studiului se poate observa că 8,7% dintre
beneficiarii intervievați au afirmat că au 3
persoane din familie plecate la muncă
în străinătate.
Există beneficiari intervievați (4,3%) din
municipiul Câmpulung care menționează că au
4 persoane din familie plecate la muncă
în străinătate.
Potrivit respondenților, cele mai multe
persoane din familie plecate la muncă în
străinătate se afla în Italia (26,1%).
Informațiile obținute în urma intervievării
evidențiază faptul că celelalte persoane din
familie sunt plecate la muncă în:
» Spania (21,7%);
» Anglia (17,4%);
» Franța (8,7%);
» Afganistan (4,3%);
» Canada (4,3%);
» Elveția (4,3%);
» Finlanda (4,3%);
» Germania (4,3%).
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Cu o pondere de 60%, se clasează subiecții
intervievați care afirmă că au fost informați
referitor la obligațiile pe care le au față de
copiii minori, la plecarea în străinătate. Există
de asemenea și beneficiari intervievați care
menționează că nu au fost informați referitor la
obligațiile pe care le au față de copiii minori, la
plecarea în străinătate.
Potrivit opiniei participanților la studiu cei care
au fost afirmat că au fost informați referitor la
obligațiile pe care le au față de copiii minori, la
plecarea în străinătate susțin că au fost
informați de către D.A.S (40%).

Informarea beneficiarilor cu
privire la plecarea în străinătate
0%

15%

D.A.S

D.A.S Cluj

Conform studiului se constată faptul că 61,5%
dintre beneficiari afirmă că serviciile de care au
beneficiat în acest sens sunt foarte bune. Pe de
altă parte, 38,5% dintre respondenții intervievați
afirmă că serviciile de care au beneficiat în
acest sens sunt bune.

30%

45%
40%

Notar
Consilier Primar

Ponderi scăzute revin beneficiarilor care
afirmă că au fost informați referitor la
obligațiile pe care le au față de copiii minori, la
plecarea în străinătate de către:
» Notar (20%);
» Consilier Primărie (10%);
» D.A.S Cluj (10%);
» Media TV (10%);
» Primăria Câmpulung (10%).

20%
10%
10%

Media TV

10%

Primăria
Câmpulung

10%
Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

180

MUNICIPIUL CÂMPULUNG
Informațiile obținute în urma intervievării relevă
o pondere de 30,9% înregistrată de beneficiarii
de servicii și prestații sociale care
menționează că în familia lor nu există
persoane plecate la muncă în străinătate, iar
venitul net lunar este peste 1.500 lei.

30,9%

În urma prelucrărilor statistice, se remarcă
faptul că 14,9% dintre beneficiarii de servicii și
prestații sociale locuiesc în familii în care nu
există persoane plecate la muncă în
străinătate, iar venitul net lunar este cuprins
între 500-1.000 lei.
Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca
urmare a procesului de intervievare desfășurat
asupra beneficiarilor de servicii și prestații
sociale evidențiază ponderi identice în rândul
acestora care menționează că în familia lor
există persoane plecate la muncă în străinătate,
iar venitul net lunar este mai mic de 250 lei
(3,2%), respectiv între 500-1.000 lei (13,4%)

Persoane plecate la
muncă în străinătate

3,2%

Venitul net lunar
250-500
500-1.000 1.000 - 1500
lei
lei
lei
2,1%
3,2%
0,5%

Da

0-250
lei
3,2%

Peste 1.500
lei
5,3%

Nu

13,8%

13,3%

14,9%

12,8%

30,9%

Total

16,6%

16%

18,2%

13,9%

35,3%
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44,7%

22,3%

17%

6,8%

•În urma analizei cantitative a datelor, s-a constatat faptul că 44,7% dintre
beneficiarii de servicii și prestații sociale menționează că în familia lor nu
există persoane plecate la muncă în străinătate, iar la momentul actual, nivelul
veniturilor din familie nu ajung nici pentru strictul necesar.

•Informațiile obținute în urma intervievării evidențiază o pondere de doar 22,3%
a beneficiarilor de servicii și prestații sociale care menționează că în familia
lor nu există persoane plecate la muncă în străinătate, iar la momentul actual,
nivelul veniturilor din familie ajung numai pentru strictul necesar.

•O pondere de 17,1% este atribuită beneficiarilor de servicii și prestații sociale
care menționează că în familia lor nu există persoane plecate la muncă în
străinătate, iar la momentul actual, nivelul veniturilor din familie ajung pentru
un trai decent.

•În proporție de 6,4% sunt beneficiarii de servicii și prestații sociale din
municipiul Câmpulung care afirmă că în familia lor există persoane plecate la
muncă în străinătate, iar la momentul actual, nivelul veniturilor din familie nu
ajung nici pentru strictul necesar.
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62,8%

dintre beneficiarii de servicii și prestații

sociale afirmă că în familia lor nu există persoane
plecate la muncă în străinătate, iar în momentul
de față nu au posibilitatea de a face față unor
cheltuieli neprevăzute (spitalizare, accident).

42%

13,8% dintre beneficiarii de servicii și prestații
sociale declară că în familia lor există persoane
plecate la muncă în străinătate, iar în momentul
de față nu au posibilitatea de a face față unor
cheltuieli neprevăzute (spitalizare, accident).

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

42%

62,8%

dintre beneficiarii de servicii și prestații

sociale afirmă că în familia lor nu există persoane
plecate la muncă în străinătate, iar în momentul
de față nu au posibilitatea de a îmbunătăți
condițiile de locuit.

3,7% dintre beneficiarii de servicii și prestații
sociale declară că în familia lor există persoane
plecate la muncă în străinătate, iar în momentul
de față nu au posibilitatea de a asigura încălzirea
adecvată a locuinței pe perioada de iarnă.

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018
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Venitul lunar al familiei
Pe baza datelor înregistrate în urma studiului,
se constată faptul că cei mai mulți beneficiarii
(35,1%) afirmă că au venitul lunar al familiei
peste 1.500 lei.
Cu ponderi apropiate se regăsesc beneficiarii
de servicii și prestații sociale din municipiul
Câmpulung care menționează că venitul lunar al
familiei este cuprins între 500-1.000 lei
(18,1%), respectiv între 0-250 lei (17%).

Venitul net lunar al familiei
0%

10%

20%

Peste 1.500 lei
500-1.001 lei

40%

35,1%
18,1%

0-250 lei

17%

251-500 lei

16%

1.001-1.500 lei

30%

13,8%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Pe baza datelor înregistrate în urma studiului,
se observă faptul că 16% dintre respondenții
intervievați declară că venitul lunar al familiei
este cuprins între 250-500 lei.

Informațiile obținute în urma intervievării
relevă faptul că doar 13,8% dintre respondenți
menționează că venitul lunar al familiei este
cuprins între 1.000-1.500 lei.
Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca
urmare a procesului de intervievare, evidențiază
faptul că 26,1% dintre respondenți au venitul
peste 1.500 lei și sunt femei. Pe baza datelor
înregistrate în urma studiului se constată faptul
că 15,4% dintre participanții la studiu au venitul
cuprins între 500-1.000 lei și sunt femei.
Doar 5,9% dintre respondenți au venitul net
lunar al familiei cuprins între 0-250 lei și sunt
bărbați. Informațiile obținute în urma
intervievării relevă faptul că 14,4% dintre
subiecții intervievați menționează că venitul net
lunar al familiei este cuprins între 0-250 lei și
afirmă că sunt fără loc de muncă.
Cu o pondere de 13,8% se clasează beneficiarii
intervievați care au declarat că venitul net lunar
al familiei este cuprins între 250-500 lei și sunt
fără loc de muncă. În urma analizei cantitative a
datelor se constată faptul că 12,8% dintre
respondenți au venitul net lunar peste 1.500 lei
și menționează totodată că sunt angajați.
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Potrivit rezultatelor obținute în urma
studiului, se constată faptul că beneficiarii
de servicii și prestații sociale care au un
venit net lunar încadrat între 0-250 lei și
consideră că în momentul actual, nivelul
veniturilor din gospodărie nu ajunge nici
pentru strictul necesar, înregistrează o
pondere de 15,4%.
În ceea ce privește respondenții cu venituri
lunare de peste 1.500 lei ce consideră că
salariul din familie ajunge pentru un trai
decent, se înregistrează o pondere de 13,8%.
Din totalul beneficiarilor de prestări și servicii
sociale de la nivelul municipiului Câmpulung,

12,2% au declarat că venitul net lunar
depășește suma de 1.500 lei și acesta ajunge
numai pentru strictul necesar, nepermițând
cheltuieli suplimentare.
Persoanele care dispun de servicii și prestații
sociale cu un venit net lunar cuprins între 250
și 500 lei și precizează că nivelul veniturilor
familiei nu ajung nici măcar pentru strictul
necesar, înregistrează o pondere de 10,6%.
Informațiile obținute în urma intervievării
evidențiază o pondere 10,1% înregistrată de
beneficiarii cu un venit net lunar cuprins între
500 și 1.000 lei și care declară același lucru cu
privire la nivelul veniturilor.
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Conform rezultatelor obținute în urma
studiului, în momentul actual, 14,4% dintre
respondenți au un venit net lunar mai mare de
1.500 lei și nu își permit îmbunătățirea
condițiilor de locuit, iar 12,2% au declarat același
lucru cu privire la îmbunătățirea condițiilor de
locuit și au un venit mai mic de 250 lei.
O pondere de 11,2% este înregistrată în rândul
beneficiarilor de servicii sociale care
au declarat că în momentul actual

nu au posibilitatea să asigure încălzirea
adecvată a locuinței pe timp de iarnă și au un
venit lunar sub 250 lei.
Cea mai ridicată pondere (25,5%) este
înregistrată de respondenții care au un venit
net
lunar
de
peste
1.500
lei
și
care au afirmat că în momentul de față nu au
posibilitatea să facă față unor cheltuieli
neprevăzute, iar 15,4% dintre beneficiari au
făcut aceeași afirmație încadrându-se cu
venitul net lunar între 500 și 1.000 lei.
25,5%

27%

18%
14,4%
12,2%

14,4%

11,7%

11,2%
9%

9%

9,6%

9%
5,3% 4,8%

6,9%

15,4%

5,3% 5,3%

0%
Îmbunătățirea condițiilor de
locuit
Sub 250 lei

Între 250-500 lei

Încălzirea adecvată a locuinței

Între 500-1.000 lei

Apariția unor cheltuieli
neprevăzute

Între 1.000-1.500 lei

Peste 1.500 lei

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018
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Nivelul veniturilor din familie
Potrivit rezultatelor obținute în urma studiului,
se constată faptul 51,6% dintre respondenți,
menționează că nivelul veniturilor din familie nu
ajung nici pentru strictul necesar.
Cu o pondere de 28,2% se clasează subiecții
intervievați care au declarat că nivelul veniturilor
familiei ajung numai pentru strictul necesar.

În ceea ce privește, subiecții intervievați care au
declarat nivelul veniturilor din familie ajung
pentru un trai decent, se înregistrează o
pondere de 18,2%.
Pe baza datelor înregistrate și a prelucrărilor
statistice efectuate, se observă faptul că 1,6% și
0,5% dintre participanții la studiu declară că
nivelul veniturilor familiale ajung pentru tot ce
trebuie fără restricții, respectiv ajung și pentru
bunuri mai scumpe cu reducerea altor cheltuieli.

Nivelul veniturilor din familie
60%

51,6%

30%
28,2%
18,1%

0%

1,6%

0,5%

Nu ajung nici pentru Ajung numai pentru Ajung pentru un trai Ajung pentru tot ce
Ajung și pentru
strictul necesar
strictul necesar
decent
tebuie fără restricții bunuri mai scumpe,
cu reducerea altor
cheltuieli
Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018
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45,2%
Pe baza răspunsurilor analizate statistic se
observă o pondere de 45,2% în rândul
beneficiarilor de servicii și prestații sociale
care menționează că la momentul actual,
nivelul veniturilor din familie nu ajung nici
pentru strictul necesar și afirmă că nu au
posibilitatea să facă față unei cheltuieli
neprevăzute (spitalizare, accident).

45,2%
Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

28,2%
Cu o pondere de 28,2% se clasează beneficiarii
de servicii și prestații sociale din municipiul
Câmpulung pentru care la momentul actual,
nivelul veniturilor din familie nu ajung nici pentru
strictul necesar și declară că nu au posibilitatea
să îmbunătățească condițiile de locuit.

23,4%
Potrivit rezultatelor obținute în urma analizei
cantitative a datelor, se constată faptul că 23,4%
dintre beneficiarii de servicii și prestații sociale
afirmă că la momentul actual, nivelul veniturilor
din familie nu ajung nici pentru strictul necesar și
menționează că în momentul de față nu au
posibilitatea să asigure încălzirea adecvată a
locuinței pe perioada de iarnă.

23,4%
Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

10,6%
10,6% dintre respondenți declară că la
momentul actual, nivelul veniturilor din familie
ajung numai pentru strictul necesar și
menționează că în momentul de față nu au
posibilitatea să asigure încălzirea adecvată a
locuinței pe perioada de iarnă.
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Posibilitățile materiale ale respondenților
Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca
urmare a procesului de intervievare, evidențiază
faptul că majoritatea respondenților (76,6%)
declară că în momentul de față nu au
posibilitatea să facă față unei cheltuieli
neprevăzute (spitalizare, accident).
În ceea ce privește, subiecții intervievați care au
declarat că în momentul de față nu au
posibilitatea să asigure încălzirea adecvată a
locuinței pe perioada de iarnă, se înregistrează
o pondere de 45,2%. Pe de altă parte, cu o
pondere de 37,2% se clasează respondenții care
au declarat că în momentul de față nu au
posibilitatea să asigure încălzirea adecvată a
locuinței pe perioada de iarnă.

4. Dezvoltarea serviciilor sociale
Informarea cu privire la proiectele sociale
din municipiu
Ținând cont de rezultatele obținute în urma
studiului, se constată faptul că 76,1% dintre
subiecții intervievați menționează că sunt
informați cu privire la proiectele sociale ale
municipiului Câmpulung.
Pe de altă parte, ponderea respondenților care
afirmă că nu au fost informați cu privire la

proiectele sociale din municipiul Câmpulung
este de 23,9%.

Informarea cu privire la
proiectele sociale
76,1%

23,9%
Da

Nu

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca
urmare
a
procesului
de
intervievare
evidențiază faptul că 20,2% dintre respondenți
declară că sunt informați cu privire la
proiectele sociale din municipiu și au vârsta
cuprinsă între 35-44 ani. Cu o pondere de
14,4% se clasează respondenții care
menționează că sunt informați cu privire la
proiectele sociale din municipiu și au vârsta
cuprinsă între 55-64 ani. Ponderi egale de
13,3%, revin respondenților intervievați care
afirmă că sunt informați cu privire la proiectele
sociale din municipiu și au vârsta cuprinsă
între 25-34 ani, respectiv 45-54 ani.
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Proiecte sociale care ar trebui implementate în municipiul Câmpulung
Pe baza datelor înregistrate în urma studiului se constată o acceptanță a respondenților cu privire
la dezvoltarea domeniului asistenței sociale în cadrul unității administrativ teritoriale. În acest context
au fost identificate următoarele ponderi în rândul respondenților care doresc să fie implementate
proiecte sociale în municipiul Câmpulung:

69,7%

este ponderea beneficiarilor de servicii și prestații sociale care doresc ca în
municipiul Câmpulung să se implementeze un cămin pentru persoane vârstnice.

63,8%

reprezintă participanții la studiu care au declarat că este nevoie să se realizeze un
centru de zi pentru copii.

63,3%

desemnează subiecții intervievați care au precizat că la nivelul municipiului este
nevoie să se implementeze un centru de zi pentru persoanele cu dizabilități.

51,1%

constituie ponderea ce corespunde respondenților care sunt de părere că la nivelul
municipiului ar trebui să se înființeze o unitate medico-socială.

50,5%

reprezintă ponderea beneficiarilor de servicii și prestații sociale care consideră că la
nivelul municipiului ar trebui să se implementeze ca proiect social un centru de
sprijin și consiliere pentru victimele violenței în familie.

50,5%

dintre participanții la studiu sunt de părere că ar trebuie să fie înființată o cantină
socială la nivelul municipiului.

49,6%

desemenază respondenții care au menționat că ar trebui să fie realizat un centru de
pregătire pentru copii dotați, dar care trăiesc în familii dezorganizate/venituri reduse.

48,9%

reprezintă ponderea subiecților intervievați care au declarat că ar trebui să fie
implementată ca proiect social orientare socio-profesională pentru tinerii cu vârsta
între 16-24 ani.
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45,7%

constituie ponderea beneficiarilor care sunt de părere că la nivelul municipiului ar
trebui să fie constituit un centru de zi pentru persoane vârstnice.

45,2%
44,1%

reprezintă subiecții intervievați care au declarat că la nivelul municipiului ar trebui
înființată o unitate protejată pentru persoanele cu dizabilități.
desemnează participanții la studiu care au precizat că ar trebuie să fie implementată
integrarea pe piața muncii a persoanelor defavorizate social (minorități, persoane
cu venituri reduse, femei etc.).

44,1%

reprezintă respondenții care doresc să fie realizat un punct de colectare (pe cartiere)
haine, obiecte de uz casnic, electronice, electrocasnice, alimente etc. pentru
persoanele fără venituri sau cu venituri insuficiente asigurării unor produse
considerate de strictă necesitate.

38,3%

este ponderea ce corespunde respondenților care doresc să fie realizate campanii
ample în unitățile de învățământ cu privire la riscurile la care sunt supuși elevii.

36,7%

dintre participanții la studiu au declarat că ar trebui să fie realizat un complex de
servicii pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție.

34,6%

desemnează respondenții care menționează că ar trebui implementată combaterea
discriminării de gen și etnie, ca proiect social.

31,4%

reprezintă beneficiarii de servicii și prestații sociale care consideră că ar trebui să fie
realizată la nivelul municipiului o întreprindere socială.

29,8%

dintre respondenți consideră că ar trebui realizate centre de informare și
sensibilizare a populației/ Campanii ample cu privire la problemele persoanelor cu
dizabilități/ romi/ persoane vârstnice, alte categorii marginalizate.

De asemenea, cu o ponderi mai mici au fost identificați respondenți (25%) care au declarat că la
nivelul municipiului ar trebui să fie realizate ca proiecte sociale un After School, respectiv o locuință.
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7.4. Studiu de Opinie aplicat membrilor Comunității Locale Instituționale
În cadrul acestui studiu au fost analizate doar întrebările din chestionarul pentru
Comunitatea Locală Instituțională și care nu se regăsesc în chestionarul realizat pentru
Beneficiarii de servicii și prestații sociale.
1. Structura eșantionului
Distribuția eșantionului în funcție de
perioada de timp de când respondenții își
desfășoară activitatea în municipiul
Câmpulung
Pe baza datelor înregistrate și a prelucrărilor
statistice efectuate, se constată faptul că
91,6% dintre respondenți au precizat faptul că
își desfășoară activitatea în municipiul
Câmpulung de peste 10 ani.

Informațiile obținute în urma intervievării,
relevă faptul că 3,7% dintre subiecții
intervievați au declarat că își desfășoară
activitatea în municipiu de o perioadă cuprinsă
între 5-10 ani.
Pe de altă parte, participanții la studiu care au
menționat că își desfășoară activitatea în
municipiu de o perioadă cuprinsă între 1-5 ani
și mai puțin de 1 an, înregistrează ponderi de
2,8%, respectiv de 1,9%.

Perioada de timp de când respondenții își desfășoară
activitatea în municipiu
100%
91,6%

50%

0%
Peste 10 ani

3,7%

2,8%

1,9%

Între 5-10 ani

Între 1-5 ani

Mai puțin de 1 an

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018
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Distribuția
de ocupație

eșantionului

în

funcție

Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca
urmare a procesului de intervievare desfășurat
asupra
membrilor
Comunității
Locale
Instituționale, evidențiază faptul că majoritatea
respondenților (57,9%), sunt cadre didactice.

»
»
»
»
»

preot;
asistent personal;
consilier primar;
personal contractual;
viceprimar.

Distribuția eșantionului în funcție de
nivelul de studii
Pe baza datelor înregistrate și prelucrărilor
statistice, se constată faptul că 49,5% dintre
respondenți au absolvit studii universitare.

Cadre didactice

57,9%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Următoarea pondere, de 13,1% revine
subiecților intervievați care sunt cadre
medicale. Informațiile obținute în urma
intervievării relevă faptul că 10,3% dintre
respondenți sunt asistenți sociali. Participanții
la studiu care sunt consilieri locali, înregistrează
o pondere de 6,5%.
Pe de altă parte, potrivit rezultatelor obținute în
urma intervievării, se evidențiază ponderi mai
mici ce corespund respondenților care au
ocupația de:

În ceea ce privește, participanții la studiu care
au absolvit studii postuniversitare se
înregistrează o pondere de 32,7%. Pe de altă
parte, potrivit rezultatelor obținute în urma
analizei cantitative se constată faptul că 17,8%
dintre respondenți au absolvit studii liceale.

Nivelul de studii

0%

Universitare

Postuniversitare

Liceale

40%

80%

49.5%

32.7%

17.8%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

193

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE
Distribuția eșantionului în funcție de
categoria de vârstă
Potrivit rezultatelor obținute în urma analizei
cantitative a datelor, se constată faptul că
majoritatea respondenților (35,6%) au vârsta
cuprinsă între 35-44 ani.
Informațiile obținute în urma intervievării
evidențiază, faptul că 33,6% dintre membrii
Comunității Locale Instituționale au vârsta
cuprinsă între 45-54 ani.

Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca
urmare
a
procesului
de
intervievare,
evidențiază faptul că 24,3% dintre respondenți
au vârsta cuprinsă între 55-64 ani.
Conform rezultatelor obținute în urma
studiului, se constată faptul că 5,6% dintre
respondenți au vârsta cuprinsă între 25-34 ani.
Pe de altă parte, cea mai mică pondere (0,9%)
se înregistrează în rândul participanților la
studiu care au vârsta peste 65 ani.

Vârsta respondentului
40%
35.6%

33.6%

24.3%

20%

5.6%

0.9%

25-34 ani

peste 65 ani

0%
35-44 ani

45-54 ani

55-64 ani

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018
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Importanța dezvoltării serviciilor sociale
în municipiul Câmpulung

dezvoltarea serviciilor sociale și care își
desfășoară activitatea de 5-10 ani (3,7%), de
1-5 ani (2,8%), respectiv de mai puțin de 1 an
(1,9%) în municipiul Câmpulung.

Pe baza rezultatelor obținute în urma
prelucrării statistice a datelor culese, se
observă faptul că toți subiecții intervievați
(100%) sunt de părere că este importantă
dezvoltarea
serviciilor
sociale
în
municipiul Câmpulung.

Potrivit rezultatelor obținute în urma analizei
cantitative a datelor, se constată faptul că
57,9% dintre respondenți sunt cadre didactice
și consideră că este importantă dezvoltarea
serviciilor sociale în municipiul Câmpulung.

2. Asistență socială

Potrivit rezultatelor obținute în urma procesului
de intervievare, se observă faptul că 91,6%
dintre respondenți consideră că este
importantă dezvoltarea serviciilor sociale în
municipiu și afirmă că își desfășoară
activitatea în municipiu de peste 10 ani.

91,6%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Cu o ponderi scăzute, se clasează respondenții
intervievați
care
consideră
importantă

Următoarea pondere de 13,1%, se înregistrează
în rândul membrilor Comunității Locale
Instituționale care sunt cadre medicale și
consideră că este importantă dezvoltarea
serviciilor sociale în municipiul Câmpulung.
Ținând cont de rezultatele obținute în urma
studiului, se pot observa ponderi mai scăzute
în rândul participanţilor la studiu care
consideră că este importantă dezvoltarea
serviciilor sociale în municipiul Câmpulung și
au ocupația de:
» Asistent social;
» Consilier local;
» Asistent personal;
» Preot;
» Personal contractual;
» Consilier primar;
» Viceprimar.
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Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca
urmare a procesului de intervievare desfășurat
asupra
membrilor
Comunității
Locale
Instituționale evidențiază faptul că 73,8%
dintre
aceștia
consideră
importantă
dezvoltarea serviciilor sociale și afirmă că
principala problemă a municipiului este lipsa
locurilor de muncă.

73,8%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Următoarea pondere de 69,2% revine membrilor
Comunității Locale Instituționale ce consideră
importantă dezvoltarea serviciilor sociale și
menționează că principala problemă a
municipiului constă în lipsa fondurilor
pentru investiții.

Pe baza datelor înregistrate în urma studiului se
constată că 59,8% dintre respondenți consideră
importantă dezvoltarea serviciilor sociale
din municipiul Câmpulung și afirmă că
principala problemă a municipiului este nivelul
scăzut de trai.
De asemenea, 49,5% dintre subiecții intervievați
consideră importantă dezvoltarea serviciilor
sociale din municipiul Câmpulung și declară că
principala problemă a municipiului este
marginalizarea socio-economică.
Ținând cont de rezultatele obținute în urma
studiului se observă faptul că 48,6% dintre
subiecții intervievați consideră importantă
dezvoltarea serviciilor sociale din municipiul
Câmpulung și menționează că principala
problemă a municipiului este lipsa activităților
de petrecere a timpului liber.
Cu ponderi apropiate se clasează membri
Comunității Locale Instituționale ce consideră
importantă dezvoltarea serviciilor sociale și
menționează că principalele probleme ale
municipiului sunt:
» Slaba informare a comunității (35,5%);
» Lipsa activităților civice (30,8%).
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Potrivit rezultatelor obținute în urma analizei
cantitative se constată o pondere de 50,5% în
rândul membrilor din Comunitatea Locală
Instituțională care consideră importantă
dezvoltarea serviciilor sociale și menționează
că domeniul asistenței sociale este important
pentru locuitorii municipiului.

46,7%

Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca
urmare a procesului de intervievare desfășurat
asupra respondenților evidențiază faptul că
1,9% dintre aceștia consideră importantă
dezvoltarea serviciilor sociale și declară că
domeniul de asistență socială este puțin
important pentru locuitorii municipiului.

50,5%

Pe de altă parte, 46,7% dintre membrii din
Comunitatea Locală Instituțională consideră
importantă dezvoltarea serviciilor sociale și
menționează că domeniul de asistență socială
este foarte important pentru locuitorii
municipiului Câmpulung.

1,9%
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69,2% dintre respondenți consideră importantă
dezvoltarea serviciilor sociale și afirmă că
persoanele cu dezabilități sunt sprijinite în
prezent prin serviciile sociale.
62,6% dintre respondenții intervievați consideră
importantă dezvoltarea serviciilor sociale în
municipiul Câmpulung și declară că persoanele
cu venituri reduse sunt sprijinite în prezent prin
serviciile sociale.

O mare parte a respondenților consideră importantă
dezvoltarea serviciilor sociale și declară că în
prezent copii cu risc de abandon familial/ școlar
(53,3%), respectiv minoritățile (39,3%) sunt
sprijinite în prezent prin serviciile sociale.
Cu o pondere mai scăzută (20,6%) se clasează
respondenții intervievați care consideră importantă
dezvoltarea serviciilor sociale și afirmă că bătrânii
sunt sprijiniți în prezent prin serviciile sociale.
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Informațiile obținute în urma intervievării relevă
faptul că 49,5% dintre membrii Comunității
Locale Instituționale consideră importantă
dezvoltarea serviciilor sociale și menționează
că în viitor bătrânii ar trebui sprijiniți mai mult.

49,5%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Următoarea pondere de 32,7% revine membrilor
din Comunității Locale Instituționale care
consideră importantă dezvoltarea serviciilor
sociale și declară că în viitor copii (cu risc de
abandon familial/ școlar) ar trebui sprijiniți
mai mult.
Doar 14% dintre respondenții intervievați
consideră importantă dezvoltarea serviciilor
sociale și menționează că în viitor persoanele
cu dizabilități ar trebui sprijinite mai mult.

Conform studiului realizat se poate observa că
71% dintre respondenți consideră importantă
dezvoltarea serviciilor sociale în municipiul
Câmpulung și declară că nu cunosc proiectele
sociale dezvoltate la nivelul municipiului.

71%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Ținând cont de rezultatele obținute în urma
studiului, se constată faptul că 29% dintre
subiecții intervievați consideră importantă
dezvoltarea serviciilor sociale în municipiul
Câmpulung și cunosc proiectele sociale
dezvoltate la nivelul municipiului.
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Pe baza datelor înregistrate și a prelucrărilor
statistice se observă faptul că 91,6% dintre
membrii Comunității Locale Instituționale
consideră importantă dezvoltarea serviciilor
sociale și afirmă că nu au fost/ sunt implicați
în proiectele sociale dezvoltate la nivelul
municipiului Câmpulung.

În urma analizei cantitative a datelor s-a observat
că peste jumătate (61,7%) dintre respondenții
intervievați consideră importantă dezvoltarea
serviciilor sociale și declară că Autoritățile
publice în parteneriat public-privat ar trebui
să dezvolte proiectele sociale la nivelul
municipiului Câmpulung.

91,6%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Cu o pondere de 54,2% se clasează
respondenții intervievați care consideră
importantă dezvoltarea serviciilor sociale și
afirmă că proiectele sociale la nivelul
municipiului Câmpulung ar trebui dezvoltate
de Consiliul Județean prin DGASPC și AJPIS.

Următoarea pondere de 8,4% revine membrilor
Comunității Locale Instituționale care consideră
importantă dezvoltarea serviciilor sociale și
declară că au fost/ sunt implicați în proiectele
sociale dezvoltate la nivelul municipiului.
Prin intermediul răspunsurilor oferite s-a putut
observa faptul că 83,2% dintre membrii
Comunității Locale Instituționale consideră
importantă dezvoltarea serviciilor sociale și
menționează că Primăria și Consiliul Local ar
trebui să dezvolte proiectele sociale la nivelul
municipiului Câmpulung.

Majoritatea subiecților intervievați consideră
importantă dezvoltarea serviciilor sociale și
afirmă că Asociația de sprijin comunitar
(47,7%), respectiv Comunitatea prin inițiativă
civică (49,5) ar trebui să dezvolte proiectele
sociale la nivelul municipiului Câmpulung.
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72%

dintre respondenții intervievați consideră că este importantă dezvoltarea serviciilor

sociale în municipiu și afirmă că fondurile nerambursabile ar trebui să fie sursa finanțării pentru
dezvoltarea proiectelor sociale.

15%

reprezintă ponderea respondenților intervievați care consideră că este importantă

dezvoltarea serviciilor sociale în municipiul Câmpulung și declară că fondurile guvernamentale ar
trebui să fie sursa finanțării pentru dezvoltarea proiectelor sociale.

12,1%

dintre respondenții intervievați consideră că este importantă dezvoltarea serviciilor

sociale în municipiu și menționează că bugetul local ar trebui să fie sursa fondurilor pentru
dezvoltarea proiectelor sociale.

7,5%

reprezintă ponderea respondenților intervievați care consideră că dezvoltarea

serviciilor sociale în municipiul Câmpulung este importantă și afirmă că sponsorizările și donațiile
ar trebui să fie sursa fondurilor pentru dezvoltarea proiectelor sociale.
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Existența persoanelor care beneficiază de
servicii sociale nejustificat
În urma analizei datelor, se constată faptul că
peste jumătate (50,5%) dintre respondenți
consideră că la nivelul municipiului nu
există persoane care beneficiază de servicii
sociale nejustificat.

Persoane care beneficiază de
servicii sociale nejustificat
50,5%

Informaţiile obţinute în urma intervievării,
relevă faptul că 13,5% dintre respondenți
consideră drept motiv ale acestei situații slaba
organizare a sistemului social a criteriilor de
selecție pentru aceste fonduri.
Subiecții intervievați care consideră că
legislația permisivă, este motivul pentru există
persoane care beneficiază de servicii sociale
nejustificat, înregistrează o pondere de 10,8%.

49,5%
Nu

sunt de părere că la nivelul municipiului există
persoane care beneficiază de servicii sociale
nejustificat, 29,7% consideră că motivul
acestei situații este faptul că există persoane
apte de muncă ce beneficiază totuși de
ajutor social.

Da

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Pe de altă parte, următoarea pondere, de 49,5%
revine
respondenților
intervievați
care
precizează
că la nivelul municipiului
Câmpulung există persoane care beneficiază
de servicii sociale nejustificat.

Motivele pentru care există persoane care
beneficiază de servicii sociale nejustificat
Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca
urmare
a
procesului
de
intervievate,
evidențiază faptul că dintre respondenții care

Pe de altă parte, 8,1% dintre participanții la
studiu apreciază drept motive lipsa dovezilor
din partea beneficiarilor mai exact a
documentelor reale justificative.
Alți participanți la studiu, au precizat drept
motive pentru faptul că există persoane care
beneficiază de servicii sociale nejustificat
următoarele:
» veniturile nedeclarate (5,4%);
» persoane sănătoase care beneficiază de
indemnizații;
» refuzul beneficiarilor de a munci (2,7%).
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3. Învățământ
Gradul de mulțumire cu privire la anumite
aspecte privind sistemul de învățământ
din Municipiul Câmpulung
Potrivit rezultatelor obținute în urma studiului,
se constată faptul că 67,3% dintre subiecții
intervievați menționează că sunt mulțumiți de
profesorii/educatorii din municipiul Câmpulung.

Profesori/educatori

Pe de altă parte, cu ponderi scăzute de 4,7% și
2,8% se clasează participanții la studiu care
sunt nemulțumiți, respectiv foarte nemulțumiți
de numărul școlilor din municipiu.

Numărul școlilor

0%
Mulțumit(ă)
Foarte mulțumit(ă)

evidențiază faptul că 52,3% și 40,2% dintre
subiecții intervievați sunt mulțumiți, respectiv
foarte mulțumiți de numărul școlilor.

40%

0%

80%

67,3%
29,9%

Mulțumit(ă)

1,9%

Nemulțumit(ă)

Foarte nemulțumit(ă)

0,9%

Foarte nemulțumit(ă)

Cu o pondere de 29,9%, se clasează
respondenții care afirmă că sunt mulțumiți de
profesorii/educatorii din municipiu. În ceea ce
privește, subiecții intervievați care au declarat
că sunt nemulțumiți, respectiv foarte
nemulțumiți de profesorii/educatorii din
municipiu s-au înregistrat ponderi scăzute de
1,9%, respectiv 0,9%. Analiza cantitativă ca
urmare a procesului de intervievare desfășurat,

60%

52,3%

Foarte mulțumit(ă)

Nemulțumit(ă)

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

30%

40,2%
4,7%
2,8%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Pe baza datelor înregistrate, se constată faptul
peste jumătate (50,5%) dintre respondenți sunt
mulțumiți de starea și dotarea școlilor. De
asemenea, 29% dintre respondenți sunt foarte
mulțumiți de starea și dotarea școlilor. Cu o
pondere de 16,8% se clasează subiecții
intervievați care au declarat că sunt
nemulțumiți de acest aspect.
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În ceea ce privește participanții la studiu care
sunt foarte nemulțumiți de starea și dotarea
școlilor, se înregistrează o pondere de 3,7%

Starea și dotarea școlilor
0%

40%

Mulțumit(ă)

50,5%

Foarte mulțumit(ă)

Informațiile obținute în urma intervievării
evidențiază faptul că 49,1% dintre subiecții
intervievați sunt mulțumiți de starea și dotarea
grădinițelor din municipiul Câmpulung. O
pondere, de 30,2% revine subiecților care se
declară foarte mulțumiți de starea și dotarea
grădinițelor din municipiu.

29%

Nemulțumit(ă)
Foarte nemulțumit(ă)

80%

Cu o pondere de 30,8% se clasează respondenții
care sunt foarte mulțumiți de numărul
grădinițelor. Pe de altă parte cu ponderi de 7,5%
respectiv 0,9% se clasează subiecții intervievați
care sunt nemulțumiți, respectiv foarte
nemulțumiți de numărul grădinițelor.

16,8%
3,7%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Potrivit rezultatelor obținute în urma studiului,
se
constată
faptul
că
majoritatea
respondenților (60,8%) sunt mulțumiți de
numărul grădinițelor din municipiu.

Numărul grădinițelor

În ceea ce privește respondenții care sunt
nemulțumiți și foarte nemulțumiți de starea și
dotarea grădinițelor se înregistrează ponderi de
17,9% respectiv 2,8%.

Starea și dotarea grădinițelor

0%

40%

Mulțumit(ă)

60,8%

0%

80%
Mulțumit(ă)

Foarte mulțumit(ă)

30,8%

Foarte mulțumit(ă)

Nemulțumit(ă)

7,5%

Nemulțumit(ă)

Foarte nemulțumit(ă)

0,9%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

40%

Foarte nemulțumit(ă)

80%

49,1%
30,2%
17,9%
2,8%

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018
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În conformitate cu rezultatele obținute se poate
evidenția faptul că 49,5% dintre membrii
Comunității Locale Instituționale sunt mulțumiți
de profesori/ educatori și menționează că nu
cunosc proiectele sociale dezvoltate la nivelul
municipiului Câmpulung.

Informațiile obținute în urma intervievării relevă
faptul că 21,5% dintre membrii Comunității
Locale Instituționale sunt foarte mulțumiți de
numărul școlilor și menționează că nu cunosc
proiectele sociale dezvoltate la nivelul
municipiului Câmpulung.

Următoarea
pondere
48,6%
revine
respondenților intervievați care sunt mulțumiți
de numărul grădinițelor și afirmă că nu cunosc
proiectele sociale dezvoltate la nivelul
municipiului Câmpulung.

Cu o pondere de 35,5% se clasează
respondenților intervievați care sunt mulțumiți
de starea și dotarea școlilor și declară că nu
cunosc proiectele sociale dezvoltate la nivelul
municipiului Câmpulung.

Conform studiului realizat se poate observa că
43,9% dintre membrii Comunității Locale
Instituționale sunt mulțumiți de numărul
școlilor și menționează că nu cunosc
proiectele sociale dezvoltate la nivelul
municipiului Câmpulung.

Pe de altă parte, doar 33,6% dintre
respondenților intervievați sunt mulțumiți de
starea și dotarea grădinițelor și declară că nu
cunosc proiectele sociale dezvoltate de la
nivelul municipiului Câmpulung.
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4. Propuneri de proiecte
Cunoașterea proiectelor sociale dezvoltate
la nivelul municipiului Câmpulung
Potrivit rezultatelor obținute în urma analizei
cantitative, se constată faptul că majoritatea
subiecților intervievați (71%) nu cunosc
proiectele sociale dezvoltate la nivelul
municipiului Câmpulung.

Cunoașterea proiectelor sociale
dezvoltate
71%

29%
Nu

Da

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute,
evidențiază faptul că 29% dintre subiecții
intervievați
cunosc
proiectele
sociale
dezvoltate la nivelul municipiului Câmpulung.

Proiecte sociale dezvoltate la nivelul
municipiului Câmpulung
Informațiile obținute în urma intervievării,
evidențiază faptul că dintre respondenții care
au declarat că știu proiectele sociale

dezvoltate la nivelul municipiului jumătate
(50%) menționează proiectul social,,Schimbă-ți
viitorul! Dezvoltarea socială și economică a
persoanelor defavorizate a persoanelor din
zona de nord a municipiului Câmpulung.” Cu o
pondere de 11,5%, se clasează participanții la
studiu care cunosc proiectul social „Grupul de
Acțiune Locală Câmpulung Muscel”.
Pe baza datelor înregistrate în urma studiului,
se constată ponderi mai scăzute în rândul
participanților la studiu
care
cunosc
următoarele proiecte sociale:
» Cantina săracilor, proiect al Asociației „Sf.
Elena” (7,7%);
» Școală după școală cu elevi defavorizați
sociali ( 7,7%);
» Cămine pentru copii și bătrâni (3,8%);
» Educație - șansa ta (3,8%);
» Tichet social pentru familii cu venituri
reduse (3,8%).
Se observă faptul că 64,5% dintre respondenți
nu cunosc proiectele sociale dezvoltate la
nivelul municipiului Câmpulung și menționează
că își desfășoară activitatea de peste 10 ani în
municipiu. Pe de altă parte, cu o pondere de
27,1% se clasează subiecții intervievați care
cunosc proiectele sociale dezvoltate la nivelul
municipiului Câmpulung și menționează că își
desfășoară activitatea de peste 10 ani în
municipiu.
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Analiza cantitativă a răspunsurilor desfășurat
asupra respondenților, evidențiază faptul că
43,9% dintre aceștia sunt cadre didactice și
menționează că nu cunosc proiectele sociale
dezvoltate la nivelul municipiului Câmpulung.
Cu o pondere scăzută, de 14% se regăsesc
subiecții intervievați care sunt cadre didactice
și menționează că știu proiectele sociale
dezvoltate la nivelul municipiului Câmpulung.
Informațiile obținute în urma intervievării,
evidențiază faptul că 12,1% dintre respondenți
menționează că sunt cadre medicale și afirmă
că nu cunosc proiectele sociale dezvoltate la
nivelul municipiului Câmpulung.Pe baza
datelor înregistrate și a prelucrărilor statistice
se observă faptul că 71% dintre membrii
Comunității Locale Instituționale nu cunosc
proiectele sociale dezvoltate la nivelul
municipiului Câmpulung și menționează că nu
au fost/ sunt implicați în proiectele sociale
dezvoltate la nivelul municipiului. Următoarea
pondere de 20,6% revine respondenților
intervievați care cunosc proiectele sociale
dezvoltate de la nivelul municipiului și declară
că nu au fost/ sunt implicați în proiectele
sociale dezvoltate. Cu o pondere scăzută, de
8,4% se clasează respondenților intervievați
care cunosc proiectele sociale dezvoltate de la
nivelul municipiului și afirmă că au fost/ sunt
implicați în proiectele sociale dezvoltate.

În urma analizei cantitative a datelor s-a observat
că peste 57% dintre respondenții intervievați nu
cunosc proiectele sociale dezvoltate și
consideră că Primăria și Consiliul Local ar
trebui să dezvolte proiectele sociale de la
nivelul municipiului.
Ținând cont de rezultatele obținute se poate
observa faptul că 39,3% dintre respondenții
intervievați nu cunosc proiectele sociale
dezvoltate și consideră că Autoritățile publice
în parteneriat public-privat ar trebui să dezvolte
proiectele sociale de la nivelul municipiului.
Ponderea atribuită participanților la studiu care
nu cunosc proiectele sociale dezvoltate și
totodată, afirmă că proiectele sociale la nivelul
municipiului Câmpulung ar trebui dezvoltate de
Consiliul Județean prin DGASPC și AJPIS este
de 37,4%. Majoritatea membrilor Comunității
Locale Instituționale nu cunosc proiectele
sociale dezvoltate la nivelul municipiului și
declară că astfel de proiecte ar trebui
dezvoltate atât de Comunitate prin inițiativă
civică (29,9%), cât și de Asociațiile de sprijin
comunitar (26,2%).

45,8%

dintre respondenții intervievați

afirmă că nu cunosc proiectele sociale
dezvoltate la nivelul municipiului Câmpulung și
consideră că finanțările pentru dezvoltarea
proiectelor ar trebui să se facă din Fondurile
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nerambursabile. În ceea ce privește membrii
Comunității Locale Instituționale care cunosc
proiectele sociale dezvoltate la nivelul
municipiului și sunt de părere că Fondurile
nerambursabile ar trebui să constituie sursa
finanțării pentru dezvoltarea proiectelor
sociale, aceștia sunt în proporție de 26,2% din
totalul membrilor CLI.

14% reprezintă ponderea respondenților
care nu cunosc proiectele sociale dezvoltate la
nivelul municipiului și consideră că sursa
finanțării pentru dezvoltarea proiectelor ar trebui
să fie Fondurile guvernamentale.

10,3% din totalul membrilor Comunității
Locale Instituționale nu cunosc proiectele
sociale dezvoltate la nivelul municipiului și
sunt de părere că sursa fondurilor pentru
dezvoltarea proiectelor sociale ar trebui să fie
Bugetul Local.

Implicarea în proiecte sociale dezvoltate la
nivelul municipiului Câmpulung
Se observă o pondere de 91,6% înregistrată în
rândul respondenților care nu au fost sau sunt
implicați în proiectele sociale dezvoltate la
nivelul municipiului. În timp ce diferența până la
100% revine respondenților care au fost/ sunt
implicați în proiectele sociale dezvoltate (8,4%).

Implicarea în proiecte sociale
dezvoltate la nivelul municipiului
91,6%

8,4%
Nu

Da

Sursa datelor: Studiu Ascedo, mai 2018

Proiectele sociale în care respondenții au
fost implicați
Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca
urmare a procesului de intervievare, evidențiază
ponderi scăzute în rândul respondenților care au
declarat că au fost implicați în proiecte sociale la
nivelul municipiului. Astfel există participanți la
studiu care au declarat că au fost implicați în
proiectul
social
„Schimbă-ți
viitorul!
Dezvoltarea
socială
și
economică
a
persoanelor defavorizate din zona de nord a
Municipiului Câmpulung”.

Percepția respondenților cu privire la
dezvoltarea proiectelor sociale la nivelul
municipiului Câmpulung
Informațiile obținute în urma intervievării, relevă
faptul că 83,2% dintre subiecții intervievați
consideră că Primăria și Consiliul Local ar trebui
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să dezvolte proiecte sociale la nivelul
municipiului Câmpulung. Următoarea pondere
de 61,7%, revine respondenților care sunt de
părere că Autoritățile publice în parteneriat
public-privat, ar trebui să dezvolte proiecte
sociale la nivelul municipiului.
De asemenea, doar 54,2% dintre subiecții
intervievați consideră că cei de la Consiliul
Județean prin DGASPC și APJPIS ar trebui să
dezvolte proiecte sociale la nivelul municipiului
Câmpulung. Cu ponderi apropiate se clasează
subiecții intervievați care sunt de părere că
proiectele sociale de la nivelul municipiului ar
trebui să fie dezvoltate, de Comunitatea prin
inițiativa civică (49,5%), respectiv de Asociația
de sprijin comunitar (47,7%). Analiza cantitativă
a răspunsurilor obținute ca urmare a procesului
de intervievare evidențiază ponderea de 62,6% a
respondenților intervievați care consideră că
primăria și Consiliul Local ar trebui să dezvolte
proiectele sociale la nivelul municipiului și afirmă
că sursa finanțării pentru dezvoltarea proiectelor
ar trebui să fie Fondurile nerambursabile. Cu o
pondere de 44,9% se clasează membrii
Comunității
Locale
Instituționale
care
consideră că Autoritățile publice în parteneriat
public-privat ar trebui să dezvolte proiectele
sociale la nivelul municipiului și declară că
sursa finanțării pentru dezvoltarea proiectelor
ar trebui să fie Fondurile guvernamentale.

O pondere de 37,4% revine respondenților care
consideră că Consiliul Județean prin DGASPC
și AJPIS privat ar trebui să dezvolte proiectele
sociale la nivelul municipiului și declară că
sursa finanțării pentru dezvoltarea proiectelor
ar trebui să fie Fondurile nerambursabile.
Ținând cont de rezultatele obținute în urma
studiului se observă faptul că 35,5% dintre
respondenții consideră că Asociația de sprijin
comunitar ar trebui să dezvolte proiectele
sociale la nivelul municipiului și menționează că
sursa finanțării pentru dezvoltarea proiectelor ar
trebui să fie Fondurile nerambursabile.

Percepția
respondenților
sursa
fondurilor
pentru
proiectelor sociale

cu
privire
dezvoltarea

Potrivit rezultatelor obținute în urma analizei
cantitative, se constată o pondere de 72% în
rândul respondenților care consideră că
fondurile nerambursabile ar trebui să fie sursa
fondurilor pentru dezvoltarea proiectelor sociale.
Cu ponderi de 15%, respectiv de 12,1% se
clasează subiecții intervievați care sunt de
părere că fondurile guvernamentale , respectiv
bugetul local, ar trebui să fie sursa pentru
dezvoltarea proiectelor sociale. Pe de altă parte
7,5% dintre respondenți consideră sursa
fondurilor pentru dezvoltarea proiectelor sociale
ar trebui să fie reprezentată de sponsorizări
și donații.
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Proiectele sociale care ar trebui implementate în municipiul Câmpulung
Analiza răspunsurilor obținute ca urmare a procesului de intervievare desfășurat, evidențiază
următoarele ponderi înregistrate în rândul respondenților care doresc să fie implementate proiecte
sociale în municipiu:

69,2%

este ponderea participanților la studiu care au declarat că ar fi nevoie să se
implementeze un cămin pentru persoane vârstnice.

63,6%

reprezintă subiecții intervievați care sunt de părere că trebui realizată orientare
socio-profesională pentru tinerii cu vârsta între 16-24 ani.

43,9%

desemnează respondenții care au menționat că ar trebui realizată o unitate medicosocială la nivelul municipiului.

43%

este ponderea membrilor Comunității Locale Instituționale care au declarat că ar trebuie
să fie realizată integrarea pe piața muncii a persoanelor defavorizate social (minorități,
persoane cu venituri reduse, femei etc.).

34,6%

reprezintă respondenții care au declarat că ar trebui realizată participarea
Municipiului Câmpulung la POCU, Măsura 4.2. „Intervenții în comunități
marginalizate”.

31,8%

desemnează respondenții care doresc să se implementeze în municipiul Câmpulung
un centru de sprijin și consiliere pentru victimele violenței în familie.

28%

reprezintă subiecții intervievați care au declarat că la nivelul municipiului ar trebui
implementat un centru de zi pentru persoane cu dizabilități.

27,1%

este ponderea respondenților care au precizat că la nivelul municipiului ar trebui să
fie înființată o unitate protejată pentru persoanele cu dizabilități.
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27,1%

desemenază subiecții intervievați care sunt de părere că ar trebui să fie
implementată o întreprindere socială.

21,5%

este ponderea ce reprezintă participanții la studiu care au declarat că la nivelul
municipiului ar trebui implementată o cantină socială.

19,6%

reprezintă ponderea respondenților care au declarat este nevoie să se realizeze un
centru de zi pentru copii.

11,2%

desemenază respondenții care sunt de părere că la nivelul municipiului ar trebui să
fie realizată combaterea discriminării de gen și etnie.

Pe de altă parte, alți subiecții intervievați (25%) au declarat că la nivelul municipiului Câmpulung ar
trebui să fie realizate următoarele proiecte sociale:
» baie publică;
» creșă;
» servicii de îngrijire la domiciliul;
» spațiu de desfășurare a activităților recreative și de dezvoltare personală și comportamentală a
adulților cu dizabilități;
» adăpost de zi și noapte;
» cadru de vizitare constantă a celor singuri, prin angajați și voluntari.
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7.4. Fenomenologie
Fenomenologia reprezintă studiul descriptiv al
unui ansamblu de fenomene, așa cum se
manifestă ele în timp și spațiu. Aceasta este
necesară deoarece, cea mai mare parte a
activității umane se constituie din procese de
identificare, clasificare și evaluare a lucrurilor
din mediul înconjurător.
Cauzalitatea prezintă relațiile cauzale dintre
fenomene, care permit identificarea factorilor
și care au un impact semnificativ asupra
fenomenelor și proceselor sociale.

Un studiu de opinie realizat la nivelul mai
multor tipuri de eșantion împreună cu analiza
indicatorilor socio-demografici și socioeconomici pot aduce un aport important în
prelucrarea și compararea datelor.
Persoanele
intervievate
din
municipiul
Câmpulung consideră acest loc un mediu
prielnic pentru ca persoanele tinere să se
formeze din punct de vedere educațional,
fapt ce poate influența dezvoltarea socioeconomică locală din perioada următoare.
Respondenții studiilor sunt nemulțumiți de
numărul redus al locurilor de muncă,
deoarece afectează calitatea vieții locuitorilor
din municipiu.
Beneficiarii de prestații și servicii sociale au
venituri lunare insuficiente pentru a asigura un
trai decent familiei.
Acest aspect sugerează calitatea scăzută a
vieții beneficiarilor, care poate influența
dezvoltarea socio-psihologică a copiilor din
familiile menționate.
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Persoanele vârstnice au fost menționate de
participanții la studiu drept un grup care
necesită mai mult sprijin pe viitor, iar prin
asistența socială și sprijinul comunității li se
poate asigura o bătrânețe decentă.

Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale are
la baza necesitatea considerării aspectelor
privind siguranța populației. Participanții au
apreciat pozitiv elementele de referință
comunitară privind siguranța populației din
municipiul Câmpulung și consideră că nu
există potențial conflictual semnificativ.
Autoritățile locale, comunitatea în sine și
chiar organizațiile neguvernamentale au
responsabilitatea de a proteja copiii cu risc de
abandon școlar și familial, întrucât numărul în
creștere al acestor cazuri ar putea afecta
creșterea și dezvoltarea armonioasă a
tinerei generații.
Locuitorii municipiului sunt implicați în
comunitatea din care fac parte și doresc să
elimine aspectele negative din punct de vedere
socio-economic.
Responsabilitatea socială de care dau dovadă
membrii Comunității Locale Instituționale din
Câmpulung, implicarea Bisericii și a școlii sunt
elemente foarte importante în dezvoltarea
economică a municipiului.
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8.1. Priorități, politici și cadru juridic
În anul 2010, ca efect al crizei economice, rata
sărăciei absolute nu a mai urmat curba
descendentă înregistrată în anii precedenţi
(2000-2009).
Rata sărăciei absolute a avut o creştere mai
rapidă în cazul copiilor (0-17 ani) şi a tinerilor
(18-23 ani), comparativ cu cea înregistrată
pentru toate celelalte grupe de vârstă (dacă la
persoanele cu vârsta peste 65 ani rata sărăciei
a crescut cu doar 8% în anul 2010, în raport cu
anul 2009, în cazul copiilor rata a înregistrat o
creştere de 29%). Totodată, principala sursă de
creştere a ratei sărăciei rezidă în evoluţiile din
mediul rural, ceea ce arată că discrepanţa de
bunăstare între urban şi rural s-a accentuat.

Economică s-au implicat în elaborarea unui
cadru care să definească conceptul de
responsabilitate socială şi să stabilească
indicatorii prin care poate fi evaluat în
mod transparent.
Documentele strategice europene definesc
responsabilitatea socială drept responsabilitatea
organizaţiilor publice şi private faţă de impactul
deciziilor şi acţiunilor proprii asupra beneficiarilor
direcţi, asupra comunităţilor şi a societăţii în
mod general.
Responsabilitatea socială se află în strânsă
legătură cu dezvoltarea durabilă, în sensul că
vizează obiective sociale, economice, de
mediu care sunt comune tuturor oamenilor.

Fenomenul de sărăcie în România prezintă o
tendinţă de polarizare între câteva gospodării
bogate, cu un consum foarte ridicat şi marea
majoritate a gospodăriilor care se situează în
imediata vecinătate a pragului de sărăcie.

Din această perspectivă demersul Guvernului
României de a aproba Strategia Naţională de
Promovare
a
Responsabilităţii
Sociale
2011-2016 a fost foarte important, recunoscând
că reducerea sărăciei este o problemă de
etică şi responsabilitate.

Politica socială a Uniunii Europene s-a
schimbat în ultimul deceniu, recunoscând
necesitatea de abordare a domeniului reducerii
sărăciei din perspectiva dezvoltării durabile.
Astfel, Naţiunile Unite, Uniunea Europeană şi
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a
susţinut derularea primelor proiecte cu
fonduri POSDRU destinate acestui domeniu.
Incluziunea socială trebuie să fie realizată în
deplin acord cu principiile responsabilităţii
sociale şi cu bunele practici europene în
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domeniul dezvoltării durabile a capitalului
uman, iar aceste demersuri trebuie să
constituie o prioritate la nivel naţional.
Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din
Municipiul Câmpulung este un document de
viziune strategică pe termen mediu, ce oferă
coordonatele majore de acţiune în sprijinul
protecţiei şi promovării drepturilor copilului, a
persoanelor cu handicap, a persoanelor
vârstnice şi a celor aflate în situaţii de risc, de
excluziune socială. Strategia subsumează
principiile de acţiune, obiectivele generale şi
obiectivele specifice de asistenţă socială
relevante la nivel local.

8.2. Legislația internațională
» Convenţia

pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale şi a
protocoalelor adiţionale la această convenţie,
ratificată prin Legea nr.30/1994;
» Carta socială europeană revizuită, adoptată
la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată prin
Legea nr.74/1999;
» Convenţia ONU cu privire la drepturile
copilului, ratificată prin Legea nr.18/1990,
republicată;
» Protocolul facultativ la Convenţia cu privire
la drepturile copilului, referitor la vânzarea de

copii, prostituţia copiilor şi pornografia
infantilă, semnat la New York la data de 6
septembrie 2000, ratificată prin Legea
nr.470/2001;
» Convenţia Consiliului Europei privind lupta
împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată
la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi
semnată de România la Varşovia pe data de
16 mai 2005 și ratificată prin Legea
nr.300/2006;
» Convenţia europeană asupra cetăţeniei,
adoptată la Strasbourg la 6 noiembrie 1997,
ratificată prin Legea nr.396/2002;
» Convenţia de la Haga din 25 octombrie
1980 asupra aspectelor civile ale răpirii
internaţionale de copii, ratificată prin Legea
nr.100/1992;
» Convenţia europeană asupra recunoaşterii
şi executării hotărârilor în materie de
încredinţare a copiilor şi de restabilire a
încredinţării copiilor, adoptată la Luxembourg
la data de 20 mai 1980, ratificată prin Legea
nr.216/2003;
» Convenţia Organizaţiei Internaţionale a
Muncii nr.182/1999 privind interzicerea celor
mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea
imediată în vederea eliminării lor, adoptată în
cadrul celei de-a 87-a sesiune a Conferinţei
Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii
la Geneva la 17 iunie 1999, ratificată prin
Legea nr.203/2000;
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» Memorandumul

de înţelegere dintre
Guvernul României şi Organizaţia Internaţională
a Muncii privind eliminarea muncii copilului,
semnat la Geneva la 18 iunie 2002, aprobat
prin Hotărârea nr.1156/2002;
» Convenţia Organizaţiei Internaţionale a
Muncii nr.105/1957 privind abolirea muncii
forţate, ratificată prin Legea nr.140/1998;
» Convenţii ale Organizaţiei Internaţionale a
Muncii, ratificate prin Decretul nr.83/1975;
» Convenţia Naţiunilor Unite împotriva
criminalităţii transnaţionale organizate, a
protocolului privind prevenirea, reprimarea şi
pedepsirea traficului de persoane, în special al
femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia
Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii
transnaţionale organizate, precum şi a
protocolului împotriva traficului ilegal de
migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe
mare, adoptate la New York la 15 noiembrie
2000, ratificată prin Legea nr.565/2002;
» Recomandarea nr.19/2006 a Consiliului de
Miniştri al Consiliului Europei către statele
membre, referitoare la politicile care vizează
susţinerea parentalităţii pozitive;
» Recomandarea nr.5/2005 a Comitetului de
Miniştri al Consiliului Europei privind drepturile
copiilor instituţionalizaţi;
» Recomandarea nr.1286/1996 a Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei privind o
strategie europeană pentru copii;

» Rezoluţia

Consiliului
Europei
şi
a
reprezentanţilor guvernelor ţărilor membre în
cadrul Consiliului privind Egalizarea Şanselor
pentru Persoanele cu Handicap nr.97/1996;
» Regulile standard ale ONU privind
Egalizarea Șanselor pentru Persoanele cu
Handicap adoptată cu ocazia celei de-a 48-a
sesiuni la data de 20 decembrie 1993
(Rezoluţia 48/96);
» Convenţia privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, adoptată de Adunarea Generală a
Organizaţiei Naţiunilor Unite la data de 26
septembrie 2007;
» Rezoluţia Parlamentului European din 26
noiembrie 2009 referitoare la eliminarea
violenţei împotriva femeilor (2010/C 285 E/07);
» Rezoluţia Parlamentului European din 5
aprilie 2011 referitoare la priorităţile şi
structura unui nou cadru al politicii UE de
combatere a violenţei împotriva femeilor
[2010/2209(INI)];
» Convenţia Consiliului Europei privind
prevenirea şi combaterea violenţei împotriva
femeilor şi a violenţei domestice (Council of
Europe Treaty Series - No.210/ 2011);
» Strategia Europa 2020 adoptată în cadrul
Consiliului European din 17 iunie 2010, pe
fondul unei crize economice profunde și al
intensificării provocărilor pe termen lung,
precum globalizarea, presiunea asupra utilizării
resurselor și îmbătrânirea populației.
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Cadrul legislativ naţional în domeniul asistenţei
sociale cuprinde următoarele referințe:
» Legea asistenţei sociale nr.292/2011 cu
modificările ulterioare;
» Legea nr.197/2012 privind asigurarea
calității în domeniul serviciilor sociale cu
modificările și completările ulterioare;
» Hotărârea de Guvern nr.118/2014 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea
calității în domeniul serviciilor sociale;
» Legea nr.272/2004 privind protecţia şi
promovarea
drepturilor
copilului,
cu
modificările şi completările ulterioare;
» Legea nr.273/2004 privind regimul juridic
al adopţiei, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

8.3 Legislația națională

» Legea nr.134/2010 privind Codul de
Procedură Civilă, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
» Legea nr.286/2009 privind Codul Penal al
României, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
» Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în familie, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
» Legea nr.211/2004 privind unele măsuri
pentru
asigurarea
protecţiei
victimelor
infracţiunilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
» Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială
a persoanelor vârstnice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
» Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
cu modificările şi completările ulterioare;
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» Hotărârea Guvernului nr.1434/2004 privind

» Hotărârea Guvernului nr.1156/2012 pentru

atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi
funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
» Hotărârea Guvernului nr.268/2007 privind
aprobarea normelor metodologice de aplicare a
Legii
nr.448/2006
privind
protecţia
şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
cu modificările şi completările ulterioare;
» Hotărârea Guvernului nr.23/2010 privind
aprobarea standardelor de cost pentru
serviciile sociale;
» Hotărârea Guvernului nr.350/2012 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare
a Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al
adopţiei şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Consiliului de Coordonare de pe
lângă Oficiul Român pentru adopţii;
» Hotărârea Guvernului nr.49/2011 pentru
aprobarea
Metodologiei-cadru
privind
prevenirea
şi
intervenţia
în
echipă
multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de
violenţă asupra copilului şi de violenţă în
familie şi a Metodologiei de intervenţie
multidisciplinară şi interinstituţională privind
copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de
exploatare prin muncă, copiii victime ale
traficului de persoane, precum şi copiii români
migranţi victime ale altor forme de violenţă pe
teritoriul altor state;

aprobarea Strategiei Naţionale şi a Planului
Operaţional pentru Implementarea Strategiei
pentru Prevenirea şi Combaterea Fenomenului
Violenţei în Familie pentru perioada 2013-2017;
» Ordinul nr.35/2003 privind aprobarea
standardelor
minime
obligatorii
pentru
protecţia copilului la asistentul maternal
profesionist și ghidul metodologic de
implementare a acestor standarde;
» Ordinul nr.288/2006 privind aprobarea
standardelor
minime
obligatorii
privind
managementul
de
caz
în
domeniul
protecţiei copilului;
» Ordinul nr.95/2006 pentru aprobarea
metodologiei de lucru privind colaborarea
dintre Direcţiile Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului şi Serviciile Publice de
Asistenţă Socială/persoane cu atribuţii de
asistenţă socială, în domeniul protecţiei
drepturilor copilului;
» Ordinul nr.383/2004 al Ministrului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei privind
aprobarea standardelor de calitate pentru
serviciile sociale din domeniul protecţiei
victimelor violenţei în familie;
» Ordinul secretarului de stat al Autorității
Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului
nr.14/2007 în ceea ce privește aprobarea
standardelor minime obligatorii ale Serviciului
pentru dezvoltarea deprinderilor de viață
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independentă și a ghidului metodologic de
implementare a acestor standarde;
» Ordinul secretarului de stat al Autorității
Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului
nr.289/2006 în ceea ce privește aprobarea
Standardelor minime obligatorii ale centrului
de consiliere și sprijin pentru părinți și copii și
a ghidului metodologic de implementare a
acestor standarde;
» Ordinul secretarului de stat al Autorității
Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului
nr.287/2006 în ceea ce privește aprobarea
Standardelor minime obligatorii ale centrului
de pregătire și sprijinire a reintegrării sau
integrării copilului în familie, precum și a
ghidului metodologic de implementare a
acestor standarde;
» Ordinul secretatului de stat al Autorității
Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului
nr.101/2006 privind aprobarea Standardelor
minime obligatorii pentru centrul maternal și a
ghidului metodologic de implementare a
acestor standarde;
» Ordinul secretarului de stat al Autorității
Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului
nr.132/2005 pentru aprobarea standardelor
minime obligatorii privind serviciile destinate
protecției copiilor străzii;
» Ordinul secretarului de stat al Autorității
Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție
nr.89/2004 pentru aprobarea Standardelor

minime obligatorii privind centrul de primire în
regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat
și exploatat;
» Ordinul secretarului de stat al Autorității
Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție
nr.27/2004 pentru aprobarea Standardelor
minime obligatorii privind serviciile pentru
protecția copilului de tip rezidențial pentru
copiii cu dizabilități;
» Ordinul secretarului de stat al Autorității
Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție
nr.25/2004 pentru aprobarea Standardelor
minime obligatorii privind centrele de zi pentru
copiii cu dizabilități;
» Ordinul secretarului de stat al Autorității
Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție
nr.24/2004 pentru aprobarea Standardelor
minime obligatorii pentru centrele de zi;
» Ordinul secretarului de stat al Autorității
Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție
nr.21/2004 pentru aprobarea standardelor
minime obligatorii privind serviciile pentru
protecția copilului de tip rezidențial;
» Ordinul secretarului de stat al Autorității
Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție
nr.177/2003 privind aprobarea standardelor
minime obligatorii pentru telefonul copilului,
standardelor minime obligatorii privind centrul
de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat și
exploatat, precum și a standardelor minime
obligatorii privind centrul de resurse
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comunitare pentru prevenirea abuzului,
neglijării și exploatării copilului;
» Ordinul Ministrului Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
nr.2126/2014 pentru acreditarea serviciilor
sociale destinate persoanelor vârstnice,
persoanelor fără adăpost, tinerilor care părăsit
sistemul de protecție a copilului și altor
categorii de persoane adulte aflate în
dificultate, precum și pentru serviciile acordate
în comunitate, serviciilor acordate în sistem
integrat și cantinelor sociale;
» Ordinul Ministrului Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
nr.67/2015 privind aprobarea standardelor
minime de calitate pentru acreditarea
serviciilor sociale destinate persoanelor adulte
cu dizabilități;
» Ordinul
nr.304/385/
1.018/2004
al
Ministrului Administraţiei şi Internelor, al
Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei şi al Ministrului Sănătăţii privind
aprobarea instrucţiunilor de organizare şi
funcţionare a unităţilor pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în familie;
» Hotărârea Guvernului nr.383/2015 pentru
aprobarea
Strategiei
naționale
privind
incluziunea socială și reducerea sărăciei
pentru perioada 2015-2020 și a Planului
strategic
de
acțiuni
pentru
perioada
2015-2020;

» Hotărârea Guvernului nr.655/2016 pentru
aprobarea Strategiei naționale „O societate
fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi"
2016-2020 şi a Planului operaţional privind
implementarea
Strategiei
naţionale
"O
societate fără bariere pentru persoanele cu
dizabilităţi" 2016–2020;
» Hotărârea Guvernului nr. 861/2016 pentru
modificarea
şi
completarea
Hotărârii
Guvernului nr.566/2015 privind aprobarea
Strategiei naţionale pentru promovarea
îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor
vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi a
Planului strategic de acţiuni pentru perioada
2015–2020.
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În stabilirea priorităţilor în domeniul asistenţei
sociale, respectiv a obiectivelor care trebuie
atinse în perioada 2018-2022 s-a ţinut cont atât de
nevoile identificate în cadrul etapei de culegere a
informaţiilor, cât şi de Strategia Europa 2020, care
definește viziunea Uniunii Europene asupra
economiei sociale de piaţă pentru secolul XXI.
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9.1. Rolul analizei SWOT
Numele analizei „SWOT” provine din limba
engleză, fiind un acronim care semnifică:

»
»
»
»

Strenghts (puncte tari);
Weakness (puncte slabe);
Opportunities (oportunități);
Threats (amenințări).

Punctele tari și punctele slabe reprezintă
elemente din interiorul municipiului asupra
cărora se poate avea un control direct, în timp
ce oportunitățile și amenințările vin din mediul
exterior și pot influența atât pozitiv cât și
negativ evoluția municipiului și a comunităților
care aparțin acestuia.
Analiza SWOT reprezintă o „radiografie” la
nivel de municipiu, aceasta constituind cea
mai importantă tehnică de organizare utilizată
pentru înțelegerea poziției strategice.
Analiza SWOT are rolul de a indica valorile
interne și punctele critice ale municipiului,
valori și puncte critice care sunt definite în
raport cu obiectivele pe care trebuie să le
atingă municipiul Câmpulung.

Prin realizarea analizei SWOT se poate vorbi
despre o încercare de a identifica forțele
externe care influențează în mod pozitiv sau
negativ municipiul.
Analiza acestor caracteristici creionează o
imagine amplă asupra stadiului curent la nivel
de municipiu și ajută la planificarea etapelor
care urmează a fi parcurse pentru a asigura o
dezvoltare a municipiului din punct de vedere
economico-social.
Totodată, analiza SWOT oferă informații care
ajută la sincronizarea resurselor și capacităților
de organizare a tuturor factorilor implicați.
În
procesul
decizional
următoarele elemente:

»
»
»
»

sunt

incluse

Construiește pe puncte tari;
Elimină punctele slabe;
Exploatează oportunitățile;
Îndepărtează amenințările.
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9.2. Localizare teritorială

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Municipiul este străbătut DN 73 și se află la
o distanţă de 55 km faţă de municipiul Piteşti;
 Municipiul Câmpulung este poziționat
favorabil din punct de vedere geografic. 68,8%
dintre respondenții studiilor de opinie
precizează că principalul aspect pozitiv al
municipiului
îl
constituie
amplasarea
geografică;
 Livezile și pepinierele pomicole ocupă o
suprafață de aproximativ 319 ha;
 Municipiul Câmpulung dispune de un bogat
patrimoniu cultural fiind înzestrat cu
monumente istorice culturale și locașuri de
cult.

 Terenurile arabile reprezintă cea mai mică
suprafață (140 hectare) din suprafața agricolă
totală a municipiului Câmpulung;
 Suprafața mică a terenurilor ocupate de căi
de comunicații și căi ferate, acestea
reprezentând o suprafață de 187 hectare;
 Existența unor spații industriale dezafectate
şi degradate;
 Suprafețe reduse de teren disponibile
pentru noi investiții, implicând un preț relativ
mare al celor disponibile.

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

 Posibilitatea accesării fondurilor structurale
în vederea valorificării resurselor zonei;
 Existența fondurilor europene direcționate
spre semnalizarea și promovarea obiectivelor
turistice;
 Existența programelor autorităților județene
și naționale destinate zonelor urbane.
 Posibilitatea încadrării ariilor geografice ale
municipiului în ariile de eligibilitate a
programelor de finanțare prin fonduri
europene.

 Lipsa unui masterplan de dezvoltare a
infrastructurii rutiere;
 Degradarea
infrastructurii
comunitare
abandonate;
 Instabilitatea legislativă în domeniul
patrimoniului și a mediului.
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9.3. Demografie

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 În anului 2017 indicele de îmbătrânire
demografică a fost mai scăzut (0,7), comparativ
cu indicele demografic din 2007 (0,8);
 În anul 2016 rata mortalităţii în municipiul
Câmpulung (9,1‰) era mai scăzută comparativ
cu valoarea înregistrată la nivel judeţean
(11,6‰);
 În anul 2016 rata de nupţialitate
înregistrează valoarea de 6,1‰, valoare mai
ridicată decât cea de la nivel judeţean (5,8‰);
 Rata de divorţialitate în anul 2016 la nivelul
municipiului este 1,2‰, mai scăzută decât cea
de la nivel judeţean care a fost de 1,3‰.
 De asemenea, în anul 2016, numărul
divorţurilor a scăzut comparativ cu anul 2010 cu
19,3%.

 Natalitatea
scăzută,
în
anul
2017
comparativ cu anul 2007, numărul copiilor cu
vârsta cuprinsă între 0-4 ani a scăzut cu 24,3%;
 În perioada 2010-2017 atât numărul
bărbaţilor, cât şi cel al femeilor prezintă un
trend descrescător. Astfel comparativ cu anul
2010 în anul 2017 numărul bărbaților a scăzut
cu 9,5%, iar numărul femeilor a scăzut cu 7,3%;
 La nivelul anului 2016, în municipiu, numărul
născuţilor vii (233) a fost mai scăzut decât
numărul persoanelor decedate (338) ceea ce
indică un spor natural negativ.

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

 Preocuparea permanentă a Primăriei
municipiului în vederea rezolvării problemelor
cu care se confruntă populația;
 Promovarea de programe de informare cu
privire la depopulare și identificare de măsuri
de atenuare a fenomenului;
 Promovarea de politici pronataliste la nivel
național prin implementarea de programe
sociale focalizate pe familie și copil;
 Elaborarea de politici de sănătate publică
eficiente care să vizeze scăderea ratei de
mortalitate infantilă.

 Menținerea ratei actuale de fertilitate (1
copil la o femeie) va conduce la scăderea
demografică în perioada 2025-2030;
 Adaptarea lentă a populației vârstnice la
schimbările societății actuale;
 Efectivul populației scade de la an la an, iar
numărul tinerilor este din ce în ce mai mic
comparativ cu numărul adulților și vârstnicilor;
 Lipsa educației contraceptive în rândul
populației tinere.
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9.4. Sistemul de Asistență Socială și Educație

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Majoritatea beneficiarilor (55,3%) sunt
foarte mulțumiți de calitatea serviciilor
furnizate de Direcția de Asistență Socială;
 O pondere mare (42,7%) dintre respondenții
studiilor de opinie apreciază calitatea școlilor,
grădinițelor și cabinetelor medicale ca fiind
principalul aspect pozitiv al municipiului;
 Majoritatea respondenților studiilor de opinie
(59,3%) consideră domeniul asistenței sociale
foarte important.
 Cei mai mulți participanți la studiile de opinie
(61,2%), afirmă că tinerii/ copii sunt în siguranță
la școală și în spațiile publice din municipiu.

 Populația școlară totală de la nivelul
municipiului a scăzut în anul 2016 comparativ
cu anul 2010 cu 29,4%;
 Numărul cadrelor didactice a scăzut în anul
2016 comparativ cu anul 2010 cu 16,2%;
 Numărul adulților cu handicap asistați a
crescut cu 46,8%, în anul 2017, comparativ cu
anul 2012;
 În anul 2017 a fost înregistrat cel mai mare
număr de cazuri de violență în familie pentru
care s-a acordat asistență socială (17 cazuri).

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

 Cadru temporal favorabil pentru diversificarea
activităților sociale prin implicarea municipiului în
proiecte și parteneriate;
 Dezvoltarea serviciilor sociale prin proiecte
cu finanțare nerambursabilă;
 Existența politicilor de menținere a cadrelor
didactice existente și atragerea de cadre
didactice bine pregătite;
 Programele şcolare internaţionale permit
şcolilor din municipiu să stabilească parteneriate
cu instituţii de învăţământ din străinătate;
 Cadrului legislativ favorabil pentru unităţile
economice care angajează persoane din
grupurile vulnerabile în vederea integrării
acestora în societate.

 Investiții în servicii sociale reduse datorită
lipsei de fonduri;
 Efectele crizei economice și lipsa locurilor
de muncă conduc la înmulțirea numărului
fenomenelor sociale negative;
 Frecventele
schimbări
legislative
în
domeniul învăţământului;
 Condiţii neatractive pentru cadrele didactice
tinere (condiţiile din şcoli, locuinţe);
 Lipsa politicilor coerente la nivel județean
și regional de reducere a sărăciei și
excluziunii socială;
 Migrarea din sistemul asistenţei sociale a
personalului specializat.
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9.5. Forța de muncă

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Numărul de șomeri a scăzut în anul 2016
comparativ cu anul 2010 cu 71%;

 Majoritatea respondenților participanți la
studii (76,6%) sunt de părere că principala
problemă la nivelul municipiului o reprezintă
lipsa locurilor de muncă;

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

 Crearea de locuri de muncă prin finanțarea
proiectelor de dezvoltare a întreprinderilor
sociale;
 Dezvoltarea comerțului electronic şi a pieței
e-bussiness;
 Dezvoltarea platformei industriale în
vederea înființării de noi locuri de muncă;
 Existența de programe de tip startup
(România StartUP, Repatriot) ce permit
persoanelor din diasporă reîntoarcerea în
municipiul Câmpulung și dezvoltarea de
activități antreprenoriale.

 Nivelul financiar apropiat al „beneficiilor
sociale” de salariul minim pe economie
conduce la lipsa de motivație financiară la
locul de muncă;
 Permisivitatea muncii sezoniere la limita
legalității descurajează angajarea pe durată
nedeterminată;
 Restrângerea activității operatorilor economici
și lipsa investițiilor datorate politicilor
economice și fiscale neperformante.
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9.6. Nivel de trai

PUNCTE TARI
 Cei mai mulți beneficiari de
prestații sociale (63,8%) afirmă că
se află în proprietate personală;
 Majoritatea beneficiarilor de
prestații sociale (53,5%) afirmă
locuinței acestora este bună;

PUNCTE SLABE
servicii și  Majoritatea beneficiarilor (53,7%) consideră
locuința lor că de când beneficiază de serviciile și
prestațiile sociale nivelul de trai s-a îmbunătățit
servicii și în mică măsură;
că starea  Cei mai mulți beneficiari de servicii și
prestații sociale (51,6%) menționează că
nivelul veniturilor din familie nu ajung nici
pentru strictul necesar.
 Majoritatea beneficiarilor (76,6%) nu au
posibilitatea să facă față unei cheltuieli
neprevăzute.

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

 Existența unui spațiu temporar favorabil
pentru
finanțarea
și
implementarea
programelor cu specific social (POCU);
 Dezvoltarea capacității administrative a
autorităților
publice
locale
la
nivelul
municipiului Câmpulung prin accesarea și
finanțarea proiectelor de infrastructură;
 Posibilitatea
beneficierii
de
fonduri
comunitare, guvernamentale şi locale pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de locuire și
reducerea sărăciei;
 Implicarea Autorităților Publice Locale
în dezvoltarea parteneriatelor economice
public-private.

 Existența schimbărilor socio-economice
la nivel național afectează nivelul de trai
al populației;
 Migrația populației tinere aptă de muncă
în străinătate.
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE
10.1. Viziunea de dezvoltare
Prin viziunea de dezvoltare a serviciilor sociale se înțelege un concept strategic ce are la bază
aspecte cantitative și calitative esenţiale referitoare la evoluţia nivelului de trai și a calității vieții din
municipiul Câmpulung. O lipsă a unei astfel de viziuni poate conduce la o activitate administrativă
haotică şi de asemenea, la o gestionare nepotrivită a resurselor proprii. Un cadru coerent și o
coordonare eficientă la nivel strategic ajută la formularea de obiective strategice, ceea ce permite
o activitate administrativă coerentă în asigurarea nevoilor beneficiarilor de servicii și prestații
sociale cât și gestionarea eficientă a resurselor proprii.
Viziunea de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Câmpulung este concordantă cu
obiectivele pe termen lung ale Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Județul Argeș. Prin
acest lucru se vizează reducerea disparităţilor de dezvoltare socio-economică prin creșterea
competitivităţii serviciilor sociale, dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii comunitare
de bază, precum și valorificarea eficientă a capitalului uman prin creșterea calității vieții.
La nivelul municipiului Câmpulung locuitorii, cât și beneficiarilor de servicii și prestații sociale vor
beneficia de condiții bune de trai, oportunități reale de integrare și dezvoltare umană și
profesională armonizate cu posibilitățile economice.
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10.2. Nevoi și potențial identificate - Aspecte cheie în direcția de dezvoltare a
serviciilor sociale
Eficiența unui program de asistență socială
derivă din posibilitatea angajării tuturor
actorilor sociali, membri ai comunității
instituționale
și
beneficiari
deopotrivă.
Cercetarea şi determinarea nevoilor de
asistență socială din municipiul Câmpulung
sunt priorităţi ale dezvoltării comunității,
acestea
fiind
necesare
în
vederea
implementării Strategiei de Dezvoltare a
Serviciilor Sociale.
Ca urmare a studiilor de opinie realizate la
nivelul beneficiarilor de servicii și prestații
sociale și comunității locale instituționale cu
privire la Strategia de Dezvoltare a Serviciilor
Sociale au fost identificate nevoile existente și
potențialul de dezvoltare al serviciilor sociale.

NEVOI
POTENȚIAL
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Opinia Comunității Locale Instituționale, respectiv a Beneficiarilor de servicii
și prestații sociale, din municipiul Câmpulung
Nevoile sociale identificate de comunitatea
locală instituțională, respectiv de beneficiarii
de servicii și prestații sociale, constituie situații
indezirabile care necesită acțiuni colective în
vederea obținerii unei ameliorări semnificative
și a unei dezirabilități crescute.
Principalele nevoi identificate de comunitatea
locală instituțională, respectiv de beneficiarii
de servicii și prestații sociale la nivelul
municipiului Câmpulung, sunt lipsa locurilor de
muncă, nivelul scăzut de trai, lipsa fondurilor
pentru investiții, respectiv lipsa activităților de
petrecere a timpului liber.
Pe de altă parte, potențialul municipiului
Câmpulung, derivă din faptul că majoritatea
respondenților apreciază drept principale
aspecte pozitive ale muncipiului amplasarea
geografică și calitatea școlilor, grădinițelor și
cabinetelor medicale, respectiv locul natal
și primăria.
De asemenea, există participanți la studiu care
apreciază că principalele aspecte pozitive ale
municipiului sunt: frumusețile naturale și aerul
curat, locașurile de cult creștine, istoria bogată,
respectiv potențialul turistic.

De asemenea, pe baza datelor înregistrate în
urma studiului se constată faptul că
majoritatea respondenților afirmă că sunt în
mare măsură în siguranță pe stradă și în
locurile publice din municipiul Câmpulung, că
numărul conflictelor din municipiu a rămas la
fel, fiind mulțumiți de Poliția Locală cu privire
la siguranța populației. Aceste aspecte
constituind un potențial pentru dezvoltarea
municipiului Câmpulung.
Cei mai mulți respondenți, consideră domeniul
asistenței sociale ca fiind foarte important,
pentru locuitorii municipiului, considerând că
dintre grupurile defavorizate sunt sprijinite în
prezent prin serviciile sociale persoanele cu
dizabilități și persoanele cu venituri reduse.
Dintre grupurile defavorizate de la nivelul
municipiului Câmpulung, participanții la studiu
au precizat că în viitor ar trebui sprijiniți mai
mult bătrânii. În ceea ce privește potențialul
socio-educțional, se remarcă faptul că
majoritatea participanților la studiu sunt de
părere că tinerii/ copii sunt în siguranță la
școală și în spațiile publice, apreciind
municipiul Câmpulung ca fiind un loc de
creștere și educare a copiilor bun.
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Opinia Beneficiarilor de servicii și prestații sociale din municipiul Câmpulung
În ceea ce privește, nevoile identificate de
beneficiarii de servicii și prestații sociale se
remarcă faptul că majoritatea participanților la
studiu consideră că de când beneficiază de
servicii și prestații sociale nivelul de trai s-a
îmbunătățit în mică măsură. Cei mai mulți
beneficiarii intervievați consideră că populația
aptă pentru a munci nu își poate găsi un loc de
muncă deoarece oferta acestora este foarte
redusă. În ceea ce privește, condițiile locative un
alt aspect negativ îl constitutie faptul că
aproximativ jumătate dintre respondenți afirmă
că locuința lor este compusă din 2 camere. O
altă nevoie identificată o constituie faptul că
majoritatea respondenților, menționează că
nivelul veniturilor din familie nu ajung nici pentru
strictul necesar.
Referitor la potențialul municipiului se observă
reiterarea unui aspect ce traversează
longitudinal rezultatele înregistrate în cadrul
studiului și anume calitatea serviciilor și
prestațiilor sociale furnizate la nivelul
municipiului Câmpulung. Astfel majoritatea
beneficiarilor de servicii și prestații sociale
apreciază inițiativa Primăriei de a dezvolta
serviciile sociale din municipiul Câmpulung ca
fiind foarte necesară și declară că sunt foarte
mulțumiți de calitatea serviciilor furnizate de
Direcția de Asistență Socială. Cei mai mulți
beneficiari de servicii și prestații sociale sunt

mulțumiți de modul în care sunt tratați de
personalul de asistență socială și doresc ca în
viitor, să beneficieze și de alte servicii și
prestații sociale. Siguranța locativă este un
aspect
foarte
important
majoritatea
respondenților afirmând că locuința lor se afla
în proprietate personală. De asemenea,
majoritatea respondenților au afirmat că
starea locuințelor este bună, acest fapt
constituind un aspect pozitiv.
Un potențial pentru municipiu, îl constitutie
faptul că majoritatea subiecților intervievați
menționează că sunt informați cu privire la
proiectele sociale ale municipiului Câmpulung.
Proiectele principale propuse de beneficiari
vizează furnizarea serviciilor de natură socială,
educațională și medicală, pentru vârstnici,
copii și persoane cu dizabilități prin proiecte de
tipul cămin pentru persoane vârstnice, centru
de zi pentru copii și centru de zi pentru
persoanele cu dizabilități, care pot garanta
menținerea acestora în contextul social și
familial de apartenență.
Alte proiecte menționate de beneficiari,
vizează înființarea unei unități medico-sociale,
înființarea unui centru de sprijin și consiliere
pentru victimele violenței în familie, respectiv
înființarea unei cantine sociale la nivelul
municipiului Câmpulung.
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Opinia Comunității Locale Instituționale din municipiul Câmpulung
O nevoie importantă o constituie faptul că
majoritatea membrilor comunității locale
instituționale nu cunosc proiectele sociale
dezvoltate la nivelul municipiului Câmpulung.
De asemenea, majoritatea respondenților nu
au fost sau sunt implicați în proiecte sociale
dezvoltate la nivelul municipiului, acest aspect
constituind o nevoie stringentă.
În ceea ce privește, potențialele identificate se
remarcă deschiderea comunității locale
instituționale către dezvoltarea serviciilor
sociale, astfel toți subiecții intervievați declară
că este importantă dezvoltarea serviciilor
sociale în municipiul Câmpulung.
Infrastructura sistemului de învățământ
constituie un potențial pentru dezvoltarea
municipiului, astfel majoritatea respondenților
declară faptul că sunt mulțumiți de profesorii/
educatorii, numărul școlilor, de starea și
dotarea școlilor, numărul grădinițelor, respectiv
de starea și dotarea grădinițelor.
Acest aspect este foarte important deorece
infrastructura de educație și formare
reprezintă un factor esențial al procesului
educațional, care are efect direct asupra elevilor.

Informațiile obținute în urma intervievării,
evidențiază faptul că cei mai mulți respondenți
apreciază faptul că Primăria și Consiliul Local
ar trebui să dezvolte proiectele sociale de la
nivelul municipiului.
Pe de altă parte, faptul că majoritatea
respondenților apreciază faptul că fondurile
europene ar trebui să fie sursa fondurilor pentru
dezvoltarea proiectelor sociale, constituie un
potențial de dezvoltare.
Astfel implementarea proiectelor sociale
constituie un potențial pentru municipiu,
majoritatea subiecților intervievați fiind de
părere că proiectele sociale care trebuie
implementate sunt un cămin pentru persoane
vârstnice, orientare socio-profesională pentru
tinerii cu vârsta între 16-24 ani, respectiv o
unitate medico-socială la nivelul municipiului.
De asemenea, alte proiecte menționate de
participanții la studiu vizează integrarea pe
piața muncii a persoanelor defavorizate social
(minorități, persoane cu venituri reduse, femei
etc.) și participarea Municipiului Câmpulung la
POCU, Măsura 4.2. „Intervenții în comunități
marginalizate”.
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10.3. Ținte și obiective
Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din municipiul Câmpulung, pentru perioada
2018-2022, conține măsuri de adaptare și eficientizare a sistemului de asistență socială la
nevoile beneficiarilor de servicii și prestații sociale. Aceste măsuri contribuie la atingerea
următoarelor ținte:

Ținta 1
Realizarea de investiții prioritare creșterii veniturilor atrase la bugetul local prin valorificarea
poziției geostrategice a municipiului Câmpulung.

Obiectiv specific 1:
Informarea mediului de afaceri local și regional cu privire la posibilitățile oferite de localizarea
teritorială a municipiului Câmpulung.

Obiectiv specific 2:
Informarea mediului de afaceri local și regional cu privire la posibilitățile oferite de localizarea
teritorială a municipiului Câmpulung.

Obiectiv specific 3:
Creșterea anuală cu 10%, față de anul 2017, a veniturilor din investiții strategice.
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Ținta 2
Îmbunătățirea infrastructurii sociale în acord cu nevoile beneficiarilor de servicii și prestații
sociale din municipiul Câmpulung.

Obiectiv specific 1:
Elaborarea unui portofoliu de proiecte sociale potrivite în vederea satisfacerii nevoilor beneficiarilor
de la nivelul municipiului Câmpulung.

Obiectiv specific 2:
Identificarea de parteneri în domeniul social pentru dezvoltarea de parteneriate public-private în
vederea îmbunătățirii infrastructurii sociale locale.

Obiectiv specific 3:
Creșterea numărului de structuri sociale de la nivelul municipiului Câmpulung.
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Ținta 3
Îmbunătățirea permanentă a serviciilor și prestațiilor sociale în concordanță cu cerințele
beneficiarilor identificate la nivel local.

Obiectiv specific 1:
Diversificarea serviciilor și prestațiilor sociale și licențierea acestora.

Obiectiv specific 2:
Îmbunătățirea calității serviciilor și prestațiilor sociale existente la nivelul municipiului Câmpulung.

Obiectiv specific 3:
Îmbunătățirea competențelor personalului specializat în furnizarea de servicii și prestații sociale
pentru dezvoltarea unui cadru instituțional stimulativ și productiv.
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Ținta 4
Încheierea de parteneriate public-private în vederea creșterii gradului de inserție a tinerilor pe
piața muncii și implicit reducerea ratei șomajului.

Obiectiv specific 1:
Implementarea de programe de orientare profesională și acces al tinerilor la pregătire profesională
specializată.

Obiectiv specific 2:
Creșterea numărului de întreprinderi sociale de la nivelul municipiului Câmpulung prin sprjinirea
anteprenoriatului social.

Obiectiv specific 3:
Sprijinirea constituirii și dezvoltării unor asociații de femei și implicarea lor la nivel local.
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Ținta 5
Reducerea și prevenirea fenomenului de abandon școlar la nivelul familiilor defavorizate și în
risc de excluziune socială.

Obiectiv specific 1:
Reducerea ratei de abandon școlar în familiile defavorizate social.

Obiectiv specific 2:
Înființarea de programe social-educative pentru copiii care prezintă risc de abandon școlar.

Obiectiv specific 3:
Dezvoltarea de programe de tip „After School” pentru reducerea absenteismului școlar la nivelul
municipiului Câmpulung.
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11. Portofoliul de proiecte sociale
Analiza datelor înregistrate în cadrul studiului pe teren, relevă o pondere redusă (11,2%) a
reprezentanților Comunității Locale Instituționale, care consideră necesară dezvoltarea unui
proiect pentru combaterea discriminării de gen și etnie. În acest sens, considerăm că realizarea
unei campanii de informare cu privire la acest subiect ar contribui la creșterea inițiativei în acest tip
de proiecte.
În urma analizelor realizate, asupra răspunsurilor obținute prin intermediul studiului realizat la
nivelul membrilor Comunității Locale Instituționale (CLI), s-a realizat o ierarhizare a proiectelor
sociale care ar fi necesare în cadrul municipiului Câmpulung din punctul de vedere a CLI. Astfel, a
reieșit că este necesară implementarea următoarelor proiecte:

1. Cămin pentru persoane vârstnice
2. Orientare socio-profesională pentru tinerii cu vârsta între 16-24 ani
3. Unitate medico-socială
4. Integrarea pe piața muncii a persoanelor defavorizate social
5. Participarea Municipiului Câmpulung la POCU Măsura 4.2 „Intervenții în comunitățile
marginalizate”
6. Centru de sprijin și consiliere pentru victimele violenței în familie

7. Centru de zi pentru persoanele cu dizabilități
8. Unitate protejată pentru persoanele cu dizabilități
9. Întreprindere socială
10. Cantină socială
11. Centru de zi pentru copii
12. Combaterea discriminării de gen și etnie
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În urma studiului de teren pentru fundamentarea strategiei, se poate realiza o ierarhizare a
proiectelor sociale pe care beneficiarii de servicii și prestații sociale le consideră necesare în
municipiul Câmpulung:

1. Cămin pentru persoane vârstnice
2. Centru de zi pentru copii
3. Centru de zi pentru persoanele cu dizabilități
4. Unitate medico-socială
5. Centru de sprijin și consiliere pentru victimele violenței în familie
6. Cantină socială
7. Centru de pregătire pentru copii dotați, dar care trăiesc în familii dezorganizate/
venituri reduse
8. Orientare socio-profesională pentru tinerii cu vârsta între 16-24 ani

9. Centru de zi pentru persoane vârstnice
10. Unitate protejată pentru persoanele cu dizabilități
11. Integrarea pe piața muncii a persoanelor defavorizate social (minorități, persoane cu venituri
reduse, femei etc.)
12. Punct de colectare (pe cartiere) haine, obiecte de uz casnic, electronice, electrocasnice,
alimente etc. Pentru persoanele fără venituri sau cu venituri insuficiente asigurării unor produse
considerate de strictă necesitate
13. Campanii ample în unitățile de învățământ cu privire la riscurile la care sunt supuși elevii

14. Complex de servicii pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție
15. Combaterea discriminării de gen și etnie
16. Întreprindere socială
17. Centre de informare și sensibilizare a populației/ campanii ample cu privire la problemele
persoanelor cu dizabilități/ romi/ persoane vârstnice, alte categorii marginalizate
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Titlu proiect:
Cămin pentru persoane vârstnice
» Angajarea personalului specializat;
Perioada de implementare: 2019-2023.
Scop: Îmbunătățirea nivelului de trei al
persoanelor vârstnice vulnerabile din municipiul
Câmpulung.
Posibili
parteneri:
Primăria
Câmpulung, ONG-uri de profil.

municipiul

Obiective specifice:
» Îmbunătățirea condiției sociale a bătrânilor cu
venit mic sau fără venituri, cu/ fără aparținători;
» Realizarea unui mediu securizant, cu personal
specializat și servicii de asistență adecvate
nevoilor persoanelor vârstnice vulnerabile;
» Asigurarea
accesului
la
informații
referitoare la drepturile persoanelor vârstnice
și a aparținătorilor acestora.

» Licențierea provizorie a serviciului social;
» Conferință de presă la deschiderea
proiectului;
» Identificarea și evaluarea beneficiarilor;
» Licențierea pentru o perioadă de 5 ani a
serviciului social;
» Asigurarea cazării;
» Asigurarea hranei și suplimentelor nutritive;
» Asigurarea
supravegherii
și
îngrijirii
beneficiarilor;
» Asigurarea serviciilor medicale;
» Asigurarea serviciilor de asistență socială;
» Asigurarea consilierii pesoanelor vârstnice;
» Conferință de presă la finalizarea proiectului;
» Monitorizarea activității.

Surse de finanțare: Bugetul local, POCU,
Parteneriat Public-Privat cu mediul de afaceri
local și regional.

Rezultate așteptate:
» Asigurarea spațiului locativ pentru bătrânii
cu/ fără aparținători;
» Asigurarea serviciilor socio-medicale de
bază pentru beneficiarii căminului.

Activități principale:
» Încheierea de parteneriate;
» Alegerea și amenajarea spațiului;

Grup țintă:
» Persoanele
Câmpulung.

vârstnice

din

municipiul
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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
ACTIVITĂȚI
Încheierea de
parteneriate
Alegerea și amenajarea
spațiului
Angajarea personalului
specializat
Licențierea provizorie a
serviciului social
Conferință de presă la
deschiderea proiectului
Identificarea și
evaluarea beneficiarilor
Licențierea pentru o
perioadă de 5 ani a
serviciului social
Asigurarea cazării
Asigurarea hranei și
suplimentelor nutritive
Asigurarea
supravegherii și îngrijirii
beneficiarilor
Asigurarea serviciilor
medicale
Asigurarea serviciilor
de asistență socială
Asigurarea consilierii
pesoanelor vârstnice
Conferință de presă la
finalizarea proiectului
Monitorizarea activității

DURATĂ

2019

2020

2021

2022

2023

RESPONSABILI

2 luni

DAS/Primărie

3 luni

DAS/Primărie/

3 luni

DAS/Primărie

2 luni

DAS/Primărie

2 luni
4 ani
2 luni
4 ani
4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie
DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie/
Parteneri

4 ani

Parteneri

4 ani

Parteneri

4 ani

Parteneri

4 ani

Parteneri

1 lună
5 ani

DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie/
Parteneri

249

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE
Titlu proiect:
Orientare socio-profesională pentru tinerii cu vârsta între 16-24 ani
Perioadă de implementare: 2019-2023.
Scop: Inserția pe piața muncii a tinerilor din
municipiul Câmpulung.
Posibili parteneri: Ministerul Muncii și Justiției
Sociale, AJOFM Argeș, Inspectoratul Școlar
Județean
Argeș,
Primăria
municipiului
Câmpulung, Agenți economici din domeniul
formării profesionale.
Obiective specifice:
» Stabilirea intențiilor de dezvoltare personală
și profesională a tinerilor;
» Dezvoltarea personală prin dobândirea de
informații privind tehnici de căutare a unui loc de
muncă și folosirea instrumentelor de lucru.
Surse de finanțare: Fondul Social European
prin Programul Operațional Capital Uman.
Activități principale:
» Încheierea de parteneriate;
» Alegerea și amenajarea spațiului;
» Identificarea și evaluarea beneficiarilor;
» Acordarea de sprijin beneficiarilor în
identificarea propriilor resurse (calități, aptitudini,
abilități, deprinderi);
» Identificarea motivațiilor privind dezvoltarea
carierei tinerilor;

» Realizarea planurilor pentru atingerea
obiectivelor propuse în ceea ce privește cariera
și obținerea de venituri;
» Parcurgerea unui program de formare
profesională;
» Căutarea locurilor de muncă existente în zona
municipiul Câmpulung, în conformitate cu
abilitățile și motivațiile lor;
» Participarea la interviuri de angajare și la
întâniri cu angajatorii;
» Realizarea unui portal regional cu locuri de
muncă pentru tinerii cu vârsta între 16–24 ani;
» Construirea de repere în vederea dezvoltării
unei afaceri pe cont propriu;
» Consilierea beneficiarilor la locul de muncă;
» Monitorizarea activității.
Rezultate așteptate:
» Creșterea numărului tinerilor care au o
calificare;
» Reducerea numărului de șomeri din
municipiul Câmpulung.
Grup țintă:
» Tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani,
fără loc de muncă.
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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
ORIENTARE SOCIO-PROFESIONALĂ PENTRU TINERII CU VÂRSTA ÎNTRE 16-24 ANI
ACTIVITĂȚI
Încheierea de parteneriate
Alegerea și amenajarea spațiului
Identificarea și evaluarea
beneficiarilor
Acordarea de sprijin beneficiarilor
în identificarea propriilor resurse
(calități aptitudini, abilități,
deprinderi)
Identificarea motivațiilor privind
dezvoltarea carierei tinerilor
Realizarea planurilor pentru
atingerea obiectivelor propuse în
ceea ce privește cariera și
obținerea de venituri
Parcurgerea unui program de
formare profesională
Căutarea locurilor de muncă
existente în zona municipiul
Câmpulung, în conformitate cu
abilitățile și motivațiile lor
Participarea la interviuri de
angajare și la întâlniri cu angajatorii
Realizarea unui portal regional cu
locuri de muncă pentru tinerii cu
vârsta între 16–24 ani
Construirea de repere în vederea
dezvoltării unei afaceri pe cont
propriu
Consilierea beneficiarilor la noul
loc de muncă
Monitorizarea activității

DURATĂ
2 luni
3 luni
4 ani

2019

2020

2021

2022

2023

RESPONSABILI
DAS/Primărie
DAS/Primărie/
DAS/Primărie/
Parteneri

4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri

4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri

4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri

4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri

4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri

4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri

4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri

4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri

4 ani
5 ani

DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie
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Titlu proiect:
Unitate medico-socială
Perioadă de implementare: 2019-2023.
Scop: Îmbunătățirea stării medico-sociale a
persoanelor aflate în situație de vulnerabilitate.
Posibili parteneri: Primăria municipiului
Câmpulung, GAL Câmpulung Muscel, ONG-uri
de profil.
Obiective specifice:
» Dezvoltarea unei structuri comunitare de
îngrijire medico-socială a persoanelor afectate
de boli cronice care necesită temporar
asistență de specialitate;
» Dezvoltarea capacităților de integrare
socială a persoanelor afectate de boli cronice
care nu dispun de mijloace financiare sau
acestea sunt insuficiente.
Surse de finanțare: GAL Câmpulung Muscel
(Măsura implementării servicii sociale), Buget
Local, POCU, Mecanismul Financiar NorvegianProgram RO19.
Activități principale:
» Încheierea de parteneriate;
» Alegerea și amenajarea spațiului;

» Angajarea personalului specializat;
» Licențierea provizorie a serviciului social;
» Conferință de presă la deschiderea
proiectului;
» Identificarea și evaluarea beneficiarilor;
» Licențierea pentru 5 ani a serviciului social;
» Asigurarea hranei;
» Asigurarea serviciilor de asistență medicală;
» Asigurarea serviciilor de asistență socială
și psihologică;
» Asigurarea nevoilor de socializare prin
activități socio-culturale;
» Conferință de presă la finalizarea proiectului;
» Monitorizarea activității.
Rezultate așteptate:
» Asigurarea serviciilor medicale și sociale
pentru persoane cu afecțiuni cronice și
somatice aflate în situații de dificultate socială
care nu ar avea acces la astfel de servicii din
rațiuni sociale, psihologice sau economice.
Grup țintă:
» 100 persoane aflate în dificultate din cauza
situației socio-medicale precare.

252

MUNICIPIUL CÂMPULUNG

ACTIVITĂȚI

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
UNITATE MEDICO-SOCIALĂ
DURATĂ 2019
2020
2021

2022

2023

RESPONSABILI

Încheierea de parteneriate
Alegerea și amenajarea
spațiului
Angajarea personalului
specializat
Licențierea provizorie a
serviciului social
Conferință de presă la
deschiderea proiectului
Identificarea și evaluarea
beneficiarilor
Licențierea pentru 5 ani a
serviciului social

2 luni

DAS/Primărie

3 luni

DAS/Primărie

3 luni

DAS/Primărie/
Parteneri

2 luni

DAS/Primărie

3 luni

DAS/Primărie

Asigurarea hranei

4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri

4 ani

Parteneri

4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri

4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri

Asigurarea serviciilor de
asistență medicală
Asigurarea serviciilor de
asistență socială și
psihologică
Asigurarea nevoilor de
socializare prin activități
socio-culturale
Conferință de presă la
finalizarea proiectului
Monitorizarea activității

2 luni
4 ani

1 lună
5 ani

DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie/
Parteneri

DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE
Titlu proiect:
Integrarea pe piața muncii a persoanelor defavorizate social
Perioadă de implementare: 2019-2023.
Scop: Reducerea numărului persoanelor
defavorizate social din Municipiul Câmpulung.

» Identificarea și evaluarea beneficiarilor;
» Formarea profesională a beneficiarilor;
» Susținerea personelor defavorizate

Parteneri posibili: Primăria municipiului
Câmpulung , AJOFM Argeș, GAL Câmpulung
Muscel, ONG-uri.

găsirea și păstrarea unui loc de muncă;
» Consilierea beneficiarilor în vederea
adaptării la locul de muncă;
» Monitorizarea activității.

Obiective specifice:
» Crearea de noi locuri de muncă;
» Îmbunătățirea calității vieții persoanelor din
Municipiului Câmpulung;
» Dezvoltarea economică a zonei.

Rezultate așteptate:
» Diminuarea ratei șomajului prin stimularea
inserției profesionale;
» Creșterea nivelului de trai al populației
municipiului Câmpulung.

Surse de finanțare: POCU, Parteneriat
Public-Privat cu mediul de afaceri local și
regional, GAL Câmpulung Muscel, Mecanismul
Financiar Norvegian-Program RO25.
Activități principale:
» Încheierea de parteneriate;
» Alegerea și amenajarea spațiului;
» Angajarea de personal specializat;
» Licențierea provizorie a serviciului social;
» Licențierea pentru o perioadă de 5 ani a
serviciului social;

în

Grup țintă:
» Părinți cu mai mulți de doi copii;
» Familii monoparentale;
» Persoane care beneficiază de venit minim
garantat;
» Persoane cu handicap grav și accentuat,
neinstituționalizate.
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MUNICIPIUL CÂMPULUNG
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
INTEGRAREA PE PIAȚA MUNCII A PERSOANELOR DEFAVORIZATE SOCIAL
ACTIVITĂȚI

DURATĂ

Încheierea de parteneriate
Alegerea și amenajarea
spațiului
Angajarea personalului
specializat
Licențierea provizorie a
serviciului social
Licențiere pentru 5 ani a
serviciului social
Identificarea și evaluarea
beneficiarilor
Formarea profesională a
beneficiarilor
Susținerea personelor
defavorizate în găsirea și
păstrarea unui loc de
muncă
Consilierea beneficiarilor în
vederea adaptării la locul
de muncă

2 luni

2019

2020

2021

2022

2023

RESPONSABILI

DAS/Primărie

3 luni

DAS/Primărie

3 luni

DAS/Primărie

2 luni

DAS/Primărie

2 luni

DAS/Primărie

4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri

4 ani

Parteneri

4 ani

Parteneri

4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri

Monitorizarea activității

5 ani

DAS/Primărie/
Parteneri
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE
Titlu proiect:
Participarea Municipiului Câmpulung la POCU, Măsura 4.2. „Intervenții în comunități
marginalizate”
Perioada de implementare: 2019-2023.
Scop: Dezvoltarea socială și economică a
persoanelor defavorizate din zona de nord a
Municipiului Câmpulung.
Parteneri: Primăria municipiului Câmpulung,
Agrafics Communication SRL, Profi Jobs
Consulting SRL, Școala Gimnazială „C.D.
Aricescu”.
Surse de finanțare: Buget Local, POCU.
Obiective specifice:
» Reducerea numărului de persoane aflate în
risc de sărăcie și excluziune socială;
» Îmbunătățirea gradului de ocupare a
persoanelor adulte;
» Scăderea riscului de abandon școlar în
rândul copiilor;
» Scăderea riscului de îmbolnăvire;
» Crearea de unui parteneriat social de durată
pentru sprijinirea comunității vizate de proiect;
» Înființarea Centrului Comunitar.
Activități principale:
» Încheierea de parteneriate;
» Alegerea și amenajarea spațiului;
» Angajarea personalului specializat;

» Licențierea serviciilor sociale;
» Înființare program Școală după Școală;
» Asigurare consiliere psihologică pentru elevi
și părinți;
» Acordarea de subvenții angajatorilor care
încadrează și sprijină ucenici;
» Acordarea de servicii de informare,
consiliere, mediere și plasare pe piața muncii;
» Organizare cursuri de formare profesională;
» Subvenționarea locurilor de muncă create
pentru persoanele din comunitatea marginalizată;
» Dezvoltarea de competențe antreprenoriale;
» Asigurare serviciilor sociale de bază;
» Monitorizarea activității.
Rezultate așteptate:
» Reducerea numărului de persoane aflate în
risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitatea
marginalizată
(non
roma)
determinată și delimitată geografic.
Grup țintă:
» 565 persoane din cadrul comunităților
marginalizate aflate în risc de sărăcie
și excluziune.
Buget: 18.903.122,38 lei.
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MUNICIPIUL CÂMPULUNG
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG LA POCU, MĂSURA 4.2. „INTERVENȚII ÎN COMUNITĂȚI
MARGINALIZATE”
ACTIVITĂȚI
DURATĂ
2019
2020
2021
2022 2023
RESPONSABILI
Încheierea de parteneriate
2 luni
Primărie
Alegerea și amenajarea
3 luni
Primărie
spațiului
Angajarea personalului
Primărie/
3 luni
specializat
Parteneri
Licențierea serviciilor sociale;
2 luni
Primărie
Înființare program Școală
Primărie/
2 luni
după Școală
Parteneri
Asigurare consiliere
psihologică pentru elevi și
4 ani
Parteneri
părinți
Acordarea de subvenții
angajatorilor care încadrează
Primărie
4 ani
ucenici și sprijină
participarea acestora
Acordarea de servicii de
informare, consiliere,
4 ani
Parteneri
mediere și plasare pe piața
muncii
Organizare unor cursuri de
Primărie/
4 ani
formare profesională
Parteneri
Subvenționarea locurilor de
muncă create pe care se
4 ani
Parteneri
încadrează persoanele din
comunitatea marginalizată.
Dezvoltarea de competențe
4 ani
Parteneri
antreprenoriale;
Asigurare serviciilor sociale
Primărie/
4 ani
de bază
Parteneri
Monitorizarea activității
5 ani
Primărie
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE
Titlu proiect:
Centru de sprijin și consiliere pentru victimele violenței în familie
Perioada de implementare: 2019-2023.
Scop: Prevenirea și combaterea violenței în
familie.
Posibili
parteneri:
Primăria
municipiului
Câmpulung,
ONG-uri
de
profil,
Poliția
municipiului Câmpulung, GAL Câmpulung
Muscel.
Obiective specifice:
» Reintegrarea în societate a victimelor
violenței în familie;
» Conștientizarea opiniei publice cu privire la
fenomenul de violență în familie.
Surse de finanțare: Buget Local, Mecanismul
Financiar Norvegian-Program RO20, GAL
Câmpulung Muscel , POCU.
Activități principale:
» Încheierea de parteneriate;
» Alegerea și amenajarea spațiului;
» Angajarea personalului specializat;
» Licențierea provizorie a serviciului social;
» Conferință de presă la deschiderea
proiectului;
» Identificarea și evaluarea beneficiarilor;

» Licențierea pentru 5 ani a serviciului social;
» Acordarea de consiliere și terapie psihologică;
» Acordarea de servicii socio-medicale
și juridice;
» Orientarea socio-profesională a victimelor;
» Realizarea de campanii de informare,
conștientizare și sensibilizare a opiniei publice
privind fenomenul de violență în familie;
» Îndrumarea victimelor violenței în familie
spre diverse instituții partenere;
» Conferință de presă la finalizarea proiectului;
» Monitorizarea activității.
Rezultate așteptate:
» Reducerea numărului de cazuri de violență
în familie;
» Populația este informată cu privire la
efectele fenomenului de violență în familie.
Grup țintă:
» Victimele violenței în familie de pe raza
municipiului Câmpulung;
» Populația municipiului Câmpulung.
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MUNICIPIUL CÂMPULUNG
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
CENTRU DE SPRIJIN ȘI CONSILIERE PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE
ACTIVITĂȚI
DURATĂ
2019
2020
2021
2022 2023
RESPONSABILI
Încheierea de parteneriate
2 luni
DAS/Primărie
Alegerea și amenajarea
3 luni
DAS/Primărie
spațiului
Angajarea personalului
DAS/Primărie/
3 luni
specializat
Parteneri
Licențierea provizorie a
2 luni
DAS/Primărie
serviciului social
Conferință de presă la
DAS/Primărie/
2 luni
deschiderea proiectului
Parteneri
Identificarea și evaluarea
DAS/Primărie/
4 ani
beneficiarilor
Parteneri
Licențierea pentru 5 ani a
3 luni
DAS/Primărie
serviciului social
Acordarea de consiliere și
4 ani
Parteneri
terapie psihologică
Acordarea de servicii socioDAS/Primărie/
4 ani
medicale și juridice
Parteneri
Orientarea socio4 ani
Parteneri
profesională
Realizarea de campanii de
DAS/Primărie/
informare, conștientizare și
4 ani
Parteneri
sensibilizare
Îndrumarea victimelor
DAS/Primărie/
violenței în familie către
4 ani
Parteneri
instituții partenere
Conferință de presă la
DAS/Primărie/
1 lună
finalizarea proiectului
Parteneri
DAS/Primărie/
Monitorizarea activității
5 ani
Parteneri
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

Titlu proiect:
Centru de zi pentru persoane cu dizabilități
Perioada de implementare: 2019-2023.
Scop: Îmbunătățirea nivelului de
persoanelor adulte cu dizabilități.
Posibili parteneri: Primăria
Câmpulung, ONG-uri de profil.

» Licențierea pentru o perioadă de 5 ani a
trai

al

municipiului

Obiective specifice:
» Creșterea gradului de integrare socială a
persoanelor cu dizabilități;
» Menținerea persoanelor cu dizabilități în
contextul familial și social.
Surse de finanțare: Buget Local, POCU,
Mecanismul Financiar Norvegian-Program RO19.
Activități principale:
» Încheierea de parteneriate;
» Alegerea și amenajarea spațiului;
» Angajarea personalului specializat;
» Licențierea provizorie a serviciului social;
» Conferință de presă la deschiderea
proiectului;
» Identificarea și evaluarea beneficiarilor;

serviciului social;
» Asigurarea supravegherii și îngrijirii
beneficiarilor pe perioada zilei;
» Asigurarea serviciilor de terapie ocupațională;
» Asigurarea unei mese calde la prânz;
» Acordarea de consiliere și terapie
psihologică beneficiarilor și familiilor acestora;
» Conferință de presă la finalizarea proiectului;
» Monitorizarea activității.
Rezultate așteptate:
» Asigurarea unui mediu securizant, cu
personal specializat și cu echipamente
adecvate persoanelor cu dizabilități;
» Facilitarea accesului
persoanelor
cu
dizabilități
la
servicii
socio-psihologice
complexe.
Grup țintă:
» 15% dintre persoanele cu dizabilități din
municipiul Câmpulung.
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MUNICIPIUL CÂMPULUNG
ACTIVITĂȚI
Încheierea de parteneriate
Alegerea și amenajarea
spațiului
Angajarea personalului
specializat
Licențierea provizorie a
serviciului social
Conferință de presă la
deschiderea proiectului
Identificarea și evaluarea
beneficiarilor
Licențierea pentru 5 ani a
serviciului social
Asigurarea supravegherii și
îngrijirii pe perioada zilei
Asigurarea serviciilor de
terapie ocupațională
Asigurarea unei mese calde
la prânz
Acordarea de consiliere și
terapie psihologică
Conferință de presă la
închiderea proiectului
Monitorizarea activității

DURATĂ
2 luni

2019

2020

2021

2022

2023

RESPONSABILI
DAS/Primărie

3 luni

DAS/Primărie

3 luni

DAS/Primărie

2 luni

DAS/Primărie

2 luni
4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie/
Parteneri

3 luni

DAS/Primărie

4 ani

DAS/Primărie

4 ani

Parteneri

4 ani
4 ani
1 lună
5 ani

DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE
Titlu proiect:
Unitate protejată pentru persoanele cu dizabilități
Perioada de implementare: 2019-2023.
Scop: Îmbunătățirea calității vieții persoanelor
adulte cu dizabilități.
Posibili parteneri: Primăria municipiului
Câmpulung, ONG-uri de profil, GAL Câmpulung
Muscel.
Obiective specifice:
» Creșterea gradului de integrare și
participativitate socială a persoanelor cu
dizabilități;
» Menținerea persoanelor cu dizabilități în
contextul familial și social.
Surse de finanțare: Buget Local, POCU, GAL
Câmpulung Muscel, Mecanismul Financiar
Norvegian - Program RO19.
Activități principale:
» Încheierea de parteneriate;
» Alegerea și amenajarea spațiului;
» Angajarea personalului administrativ;
» Identificarea și angajarea persoanelor
cu dizabilități;

» Conferință de presă la deschiderea
proiectului;
» Realizarea unui site web de promovare
a proiectului;
» Desfășurarea de activități aducătoare de
venituri, care să susțină financiar funcționarea
unității protejate (exemplu: producție de
documente, tehnoredactare, materiale de
promovare și publicitate, cursuri de formare,
perfecționare și dezvoltare etc.);
» Conferință de presă la finalizarea proiectului;
» Monitorizarea activității.
Rezultate așteptate:
» Reinserția pe piața muncii a persoanelor
cu dizabilități.
Grup țintă:
» 10% din persoanele adulte cu dizabilități din
municipiul Câmpulung.
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MUNICIPIUL CÂMPULUNG
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
UNITATE PROTEJATĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI
ACTIVITĂȚI
DURATĂ
2019
2020
2021
2022 2023
Încheierea de parteneriate
2 luni
Alegerea și amenajarea
3 luni
spațiului
Angajarea personalului
1 lună
administrativ
Identificarea și angajarea
2 luni
persoanelor cu dizabilități
Conferință de presă la
1 lună
deschiderea proiectului
Realizarea unui site web de
3 luni
promovare a proiectului
Desfășurarea de activități
aducătoare de venituri, care
să susțină financiar
funcționarea unității
protejate (exemplu: producție
de documente,
4 ani
tehnoredactare, materiale de
promovare și publicitate,
cursuri de formare,
perfecționare și dezvoltare
etc.)
Conferință de presă la
1 lună
închiderea proiectului
Monitorizarea activității

5 ani

RESPONSABILI
DAS/Primărie
DAS/Primărie
DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie
DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie/
Parteneri

DAS/Primărie/
Parteneri

Primărie/
Parteneri
Primărie/
Parteneri
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE
Titlu proiect:
Cantină socială
Perioada de implementare: 2019-2023.
Scop: Îmbunătățirea nivelului de trai al
persoanelor cu risc social din municipiul
Câmpulung.
Posibili parteneri: Primăria municipiului
Câmpulung, ONG-uri de profil, Agenți
economici, Biserici.
Obiective specifice:
» Facilitarea accesului persoanelor aflate în
dificultate la servicii sociale de calitate;
» Creșterea gradului de reintegrare a
persoanelor cu risc de marginalizare socială.
Surse de finanțare: Fonduri Europene, Bugetul
local, POCU, Parteneriat Public-Privat cu
mediul de afaceri local și regional.
Activități principale:
» Încheierea de parteneriate;
» Alegerea și amenajarea spațiului;
» Angajarea personalului specializat;
» Licențierea provizorie a serviciului social;

» Conferință de presă la deschiderea
proiectului;
» Identificarea și evaluarea beneficiarilor;
» Licențierea pentru o perioadă de 5 ani a
serviciului social;
» Pregătirea și servirea a două mese, zilnic,
de persoană, în limita alocației de hrană
prevăzută de reglementările legale în vigoare;
» Asigurarea hranei la domiciliu pentru
beneficiarii nedeplasabili;
» Conferință de presă la finalizarea proiectului;
» Monitorizarea activității.
Rezultate așteptate:
» Creșterea gradului de acceptare și
incluziune socială a persoanelor vulnerabile;
» Creșterea calității vieții persoanelor aflate în
dificultate și a familiilor acestora;
» Schimbarea mentalității comunității locale,
a opiniei publice cu privire la situația
persoanelor cu risc de marginalizare socială.
Grup țintă:
» Persoanele fără venituri sau cu venituri
reduse de pe raza municipiului Câmpulung.
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MUNICIPIUL CÂMPULUNG
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
CANTINĂ SOCIALĂ
ACTIVITĂȚI
Încheierea de
parteneriate
Alegerea și amenajarea
spațiului
Angajarea personalului
specializat
Licențierea provizorie a
serviciului social
Conferință de presă la
deschiderea proiectului
Identificarea și
evaluarea beneficiarilor
Licențiere pentru 5 ani
a serviciului social
Pregătirea și servirea a
două mese, zilnic, de
persoană, în limita
alocației de hrană
prevăzută de
reglementările legale în
vigoare
Asigurarea hranei la
domiciliu pentru
beneficiarii
nedeplasabili
Conferință de presă la
finalizarea proiectului
Monitorizarea activității

DURATĂ

2019

2020

2021

2022

2023

RESPONSABILI

2 luni

DAS/Primărie

3 luni

DAS/Primărie/
Parteneri

3 luni

DAS/Primărie

2 luni

DAS/Primărie

2 luni
4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie/
Parteneri

2 luni

DAS/Primărie

4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri

4 ani

Parteneri

1 lună
5 ani

DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie

265

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
CENTRU DE ZI PENTRU COPII

Titlul proiectului:
Centru de zi pentru copii
Perioada de implementare: 2019-2023.
Scop: Îmbunătățirea calității vieții copiilor din
municipiul Câmpulung.
Posibili
parteneri:
Primăria
municipiului
Câmpulung, GAL Câmpulung Muscel, DGASPC
Argeș, ONG-uri de profil.
Obiective specifice:
» Reducerea riscului de abandon familial în
familiile vulnerabile;
» Menținerea copilului într-un context familial
și social adecvat dezvoltării armonioase.
Surse de finanțare: Bugetul, local, GAL
Câmpulung Muscel, POCU, Parteneriat PublicPrivat cu mediul de afaceri local și regional.
Activități principale:
» Încheierea de parteneriate;
» Alegerea și amenajarea spațiului;
» Angajarea personalului specializat;
» Licențierea provizorie a serviciului social;

» Conferință

de

presă

la

deschiderea

proiectului;
» Identificarea și evaluarea beneficiarilor;
» Licențierea pentru 5 ani a serviciului social;
» Asigurarea a două mese pe zi
corespunzătoare nevoilor nutritive specifice
vârstei;
» Asigurarea
servicilor
igienico-sanitare
de bază;
» Realizarea de activități educative care
vizează dezvoltarea personalității, a abilităților
manuale și sprijinirea în efectuarea temelor;
» Asigurarea consilierii părinților;
» Conferință de presă la finalizarea proiectului;
» Monitorizarea activității.
Rezultate așteptate:
» Reducerea ratei de abandon familial;
» Copiii beneficiază de servicii socioeducative adaptate nevoilor de dezvoltare
psiho-individuale.
Grup țintă:
» 100 de copiii din municipiul Câmpulung.
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MUNICIPIUL CÂMPULUNG
ACTIVITĂȚI
Încheierea de parteneriate
Alegerea și amenajarea
spațiului
Angajarea personalului
specializat
Licențierea provizorie a
serviciului social
Conferință de presă la
deschiderea proiectului
Identificarea și evaluarea
beneficiarilor
Licențierea pentru 5 ani a
serviciului social
Asigurarea a două mese pe
zi corespunzătoare nevoilor
nutritive specifice vârstei
Asigurarea serviciilor
igienico-sanitare de bază
Realizarea de activități
educative care vizează
dezvoltarea personalității, a
abilităților manuale și
sprijinirea în efectuarea
temelor
Asigurarea consilierii
părinților
Conferință de presă la
închiderea proiectului
Monitorizarea activității

DURATĂ
2 luni

2019

2020

2010

2022

2023

RESPONSABILI
DAS/Primărie

3 luni

DAS/Primărie

3 luni

DAS/Primărie

2 luni

DAS/Primărie

2 luni
4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie/
Parteneri

3 luni

DAS/Primărie

4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri

4 ani

Parteneri

4 ani

Parteneri

4 ani

Parteneri

1 lună
5 ani

DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE
Titlu proiect:
Combaterea discriminării de gen și etnie
Perioada de implementare: 2019-2023.
Scop: Conștientizarea populației cu privire la
discriminarea pe criterii de gen.
Posibili parteneri: Ministerul Muncii și Justiției
Sociale, Primăria municipiului Câmpulung, ONGuri de profil, GAL Câmpulung Muscel, Operatori
economici.
Obiective specifice:
» Informarea populației cu privire la domeniul
discriminării;
» Dezvoltarea capacității de a combate
discriminarea.
Surse de finanțare: Buget local, POCU, GAL
Câmpulung Muscel, Parteneriat Public-Privat cu
mediul de afaceri local și regional.
Activități principale:
» Încheierea de parteneriate;
» Alegerea și amenajarea spațiului;
» Realizarea unui studiu sociologic privind
amploarea fenomenului discriminării;
» Realizarea unui studiu sociologic cu privire
la relația dintre calitatea vieții de familie și
performanța în muncă;

» Realizarea de mese rotunde;
» Organizarea de conferințe de presă;
» Distribuirea de pliante referitoare

la
discriminarea pe criterii de gen;
» Organizarea la sediul proiectului a unui
punct de informare privind discriminarea și de
diseminare a rezultatelor proiectului;
» Acordarea a 100 de subvenții mamelor care
se află în concediu de creștere a copilului, sau
care se află într-o situație de dificultate
datorită situației materiale, pentru absolvirea
unui curs de formare/ dezvoltare profesională
și calificare/ recalificare profesională;
» Monitorizarea proiectului.
Rezultate așteptate:
» Creșterea numărului persoanelor care
înțeleg efectele discriminării pe criterii de gen;
» Replicarea efectelor activității proiectului în
familiile beneficiarilor.
Grup țintă:
» Populația municipiului Câmpulung.
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MUNICIPIUL CÂMPULUNG
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
COMBATEREA DISCRIMINĂRII DE GEN ȘI ETNIE
ACTIVITĂȚI
DURATĂ 2019 2019 2020 2021
Încheierea de parteneriate
2 luni
Alegerea și amenajarea spațiului
3 luni
Realizarea unui studiu
sociologic privind amploarea
1 an
fenomenului discriminării;
Realizarea unui studiu
sociologic cu privire la relația
1 an
dintre calitatea vieții de familie
și performanța în muncă
Realizarea de mese rotunde
Organizarea de conferințe de
presă
Distribuirea de pliante referitoare
la discriminarea pe criterii de gen
Organizarea la sediul proiectului
a unui punct de informare privind
discriminarea și de diseminare a
rezultatelor proiectului
Acordarea a 100 de subvenții
mamelor care se află în
concediu de creștere a copilului,
sau care se află într-o situație
de dificultate datorită situației
materiale, pentru absolvirea
unui curs de formare/
dezvoltare profesională și
calificare/ recalificare
profesională
Monitorizarea proiectului

4 ani
4 ani
4 ani

2023

RESPONSABILI
DAS/Primărie
Parteneri
DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie/
Parteneri

4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri

4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri

5 ani

DAS/Primărie/
Parteneri
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
CENTRU DE PREGĂTIRE PENTRU COPII DOTAȚI, CARE TRĂIESC ÎN FAMILII DEZORGANIZATE/ CU
VENITURI REDUSE

Titlu proiect:
Centru de pregătire pentru copii dotați, care trăiesc în familii dezorganizate/ cu venituri reduse
Perioada de implementare: 2019-2023.
Scop: Susţinerea copiilor dotați care trăiesc în
familii cu posibilităţi materiale reduse.
Posibili parteneri: Primăria municipiului
Câmpulung, DGASPC Argeș, ONG-uri de profil.
Obiective specifice:
» Identificarea și monitorizarea problematicii
copiilor școlarizați dotați care provin din familii
cu situații financiare precare sau dezorganizate;
» Creşterea accesibilităţii copiilor din cadrul
familiilor defavorizate la servicii de îngrijire.
Surse de finanțare: POCU, Bugetul local,
Parteneriat Public-Privat cu mediul de afaceri
local și regional.
Activități principale:
» Încheierea de parteneriate;
» Alegerea și amenajarea spațiului;
» Angajarea personalului specializat;
» Licențierea provizorie a serviciului social;
» Conferință de presă la deschiderea proiectului;
» Identificarea și evaluarea beneficiarilor;

» Licențierea pentru o perioada de 5 ani a
serviciului social;
» Organizarea de activități extracurriculare
și recreative;
» Organizarea de activități de educație
non-formală;
» Organizarea de cursuri și meditații;
» Asigurarea unei mese calde/ zi conform
unei alimentații sănătoase;
» Asistență medicală;
» Consiliere socială și psihologică;
» Conferință de presă la finalizarea proiectului;
» Monitorizarea activității.
Rezultate așteptate:
» Reducerea numărului de copii dotați cu risc
de abandon școlar;
» Socializarea, învăţarea socială, integrarea şi
reintegrarea copiilor dotați proveniţi din familii
aflate în situaţii de criză.
Grup țintă:
» Copii dotați proveniți din familii dezorganizate
sau cu situație financiară precară.
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MUNICIPIUL CÂMPULUNG
ACTIVITĂȚI
Încheierea de parteneriate
Alegerea și amenajarea
spațiului
Angajarea personalului
specializat
Licențierea provizorie a
serviciului social
Conferință de presă la
deschiderea proiectului
Identificarea și evaluarea
beneficiarilor
Licențierea pentru 5 ani a
serviciului social
Organizarea de activități
extracurriculare și recreative
Organizarea de activități de
educație non-formală
Organizarea de cursuri și
meditații
Asigurarea unei mese calde/
zi conform unei alimentații
sănătoase
Asistență medicală
Consiliere socială și
psihologică
Conferință de presă la
închiderea proiectului
Monitorizarea activității

DURATĂ
2 luni

2019

2020

2021

2022

2023

RESPONSABILI
DAS/Primărie

3 luni

DAS/Primărie

3 luni

DAS/Primărie

2 luni

DAS/Primărie

2 luni
4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie/
Parteneri

3 luni

DAS/Primărie

4 ani

Parteneri

4 ani

Parteneri

4 ani

Parteneri

4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri

4 ani

Parteneri

4 ani

Parteneri

1 lună
5 ani

DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie/
Parteneri
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE
Titlu proiect:
Punct de colectare haine, obiecte de uz casnic, electrocasnice, alimente pentru persoanele fără
venituri sau cu venituri insuficiente
Perioada de implementare: 2019-2023.
Scop: Îmbunătățirea nivelului de trai a
persoanelor fără venituri sau cu venituri
insuficiente
asigurării
unor
produse
considerate de strictă necesitate.
Posibili parteneri: Primăria
Câmpulung, ONG-uri de profil.

municipiului

Obiective specifice:
» Colectarea produselor considerate de
strictă necesitate;
» Îmbunătățirea
nivelului
de
trai
a
persoanelor fără venituri sau cu venituri
reduse prin asigurarea bunurilor de
strictă necesitate.
Surse de finanțare: POCU, Bugetul local,
Parteneriat Public-Privat cu mediul de afaceri
local și regional.

» Promovarea punctelor de colectare în rândul
potențialilor donatori;
» Colectarea hainelor, obiectelor de uz casnic,
electrocasnicelor și alimentelor;
» Gestionarea obiectelor și alimentelor
beneficiarilor identificați;
» Conferință de presă la finalizarea proiectului;
» Monitorizarea activității.
Rezultate așteptate:
» Reducerea numărului de persoane care nu
își pot asigura produse considerate de
strictă necesitate;
» Creșterea coeziunii sociale prin implicarea
populației municipiului Câmpulung.
Grup țintă:
» Persoanele fără venituri sau cu venituri
insuficiente asigurării unor produse de
strictă necesitate.

Activități principale:
» Încheierea de parteneriate;
» Alegerea și amenajarea spațiului;
» Angajarea personalului specializat;
» Conferință de presă la deschiderea proiectului;
» Identificarea și evaluarea beneficiarilor;
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MUNICIPIUL CÂMPULUNG
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
PUNCT DE COLECTARE HAINE, OBIECTE DE UZ CASNIC, ELECTROCASNICE, ALIMENTE PENTRU
PERSOANELE FĂRĂ VENITURI SAU CU VENITURI INSUFICIENTE
ACTIVITĂȚI
DURATĂ 2019
2020
2021
2022
2023 RESPONSABILI
Încheierea de parteneriate
2 luni
DAS/Primărie
Alegerea și amenajarea
3 luni
DAS/Primărie
spațiului
Angajarea personalului
3 luni
DAS/Primărie
specializat
Conferință de presă la
DAS/Primărie/
2 luni
deschiderea proiectului
Parteneri
Identificarea și evaluarea
DAS/Primărie/
4 ani
beneficiarilor
Parteneri
Promovarea punctelor de
DAS/Primărie/
colectare în rândul
4 ani
Parteneri
potențialilor donatori
Colectarea hainelor,
obiectelor de uz casnic,
DAS/Primărie/
4 ani
electrocasnicelor și
Parteneri
alimentelor
Gestionarea obiectelor și
alimentelor beneficiarilor
4 ani
Parteneri
identificaț
Conferință de presă la
DAS/Primărie/
1 lună
închiderea proiectului
Parteneri
Monitorizarea activității
5 ani
DAS/Primărie
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE
Titlu proiect:
Centru de zi pentru persoane vârstnice
Perioada de implementare: 2019-2023.
Scop: Sprijinirea persoanelor vârstnice.
Posibili parteneri: Primăria municipiului
Câmpulung, ONG-uri de profil, GAL Câmpulung
Muscel.
Obiective specifice:
» Promovarea autonomiei şi participării
persoanelor vârstnice în comunitate;
» Îmbunătăţirea stării de sănătate bazată pe
autoîngrijire şi pe prevenirea dependenţei;
» Îmbunătăţirea imaginii sociale a vârstnicilor
şi a fenomenului îmbătrânirii în general.
Surse de finanțare: POCU, Bugetul local, GAL
Câmpulung Muscel, Parteneriat Public-Privat
cu mediul de afaceri local și regional.
Activități principale:
» Încheierea de parteneriate;
» Alegerea și amenajarea spațiului;
» Angajarea personalului specializat;
» Licențierea provizorie a serviciului social;
» Conferință de presă la deschiderea
proiectului;

» Identificarea și evaluarea beneficiarilor;
» Licențierea pentru o perioadă de 5 ani a
serviciului social;
» Acordarea de servicii medicale primare;
» Activități
de
ergoterapie
(tricotaje,
bricolaje, confecționare obiecte artizanale);
» Activități de divertisment: jocuri, ascultare
emisiuni radiofonice, vizionare programe TV;
» Activități de menținere a vitalității psihice:
inițiere în calculatoare, inițiere în limba engleză;
» Activități cultural-educative (aniversări,
excursii, sărbători religioase);
» Servicii de suport-îngrijire personală;
» Conferință de presă la finalizarea proiectului;
» Monitorizarea proiectului.
Rezultate așteptate:
» Reducerea marginalizării sociale și
îmbunătățirea reintegrării sociale;
» Dezvoltarea relațiilor și legăturilor din
familie
și prevenirea instituționalizării
persoanelor vârstnice.
Grup țintă:
» Persoanele vârstnice cu venituri reduse de
la nivelul municipiului Câmpulung.
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MUNICIPIUL CÂMPULUNG
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
ACTIVITĂȚI
DURATĂ 2019
2020
2021
2022
Încheierea de parteneriate
2 luni
Alegerea și amenajarea spațiului
3 luni
Angajarea personalului
3 luni
specializat
Licențierea provizorie a serviciului
2 luni
social
Conferință de presă la
2 luni
deschiderea proiectului
Identificarea și evaluarea
4 ani
beneficiarilor
Licențiere pentru 5 ani a
2 luni
serviciului social
Acordarea de servicii medicale
4 ani
primare
Activități de ergoterapie (tricotaje,
bricolaje, confecționare obiecte
4 ani
artizanale)
Activități de divertisment: jocuri,
ascultare emisiuni radiofonice,
4 ani
vizionare programe TV
Activități de menținere a vitalității
psihice:inițiere în calculatoare,
4 ani
inițiere în limba engleză
Activități cultural-educative
(aniversări, excursii, sărbători
4 ani
religioase);
Servicii de suport-îngrijire
4 ani
personală
Conferință de presă la finalizarea
1 lună
proiectului
Monitorizarea activității
5 ani

2023

RESPONSABILI
DAS/Primărie
DAS/Primărie
DAS/Primărie
DAS/Primărie
DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie /
Parteneri
DAS/Primărie
Parteneri
Parteneri

Parteneri

Parteneri

Parteneri
Parteneri
DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE
Titlu proiect:
Campanii ample în unitățile de învățământ cu privire la riscurile la care sunt supuși elevii
Perioada de implementare: 2019-2023.
Scop: Informarea evilor, a cadrelor didactice și
a părinților cu privire la riscurile la care sunt
supuși elevii.
Posibili parteneri: Primăria municipiului
Câmpulung, Poliția municipiului Câmpulung,
ONG-uri de profil, Unități de învățământ.
Obiective specifice:
» Încurajarea și sprijinirea copiilor în evoluția
spre o viață responsabilă;
» Responsabilizarea
și
conștientizarea
copiilor față de factorii ce le-ar putea periclita
dezvoltarea fizică și morală;
» Prevenirea și combaterea acțiunilor sau
comportamentelor deviante ale copiilor;
» Educarea copiilor în spiritul respectului față
de lege și față de valorile morale în spiritul
toleranței, demnității și solidarității sociale.
Surse de finanțare: POCU, Bugetul local,
Parteneriat Public-Privat cu mediul de afaceri
local și regional.

Activități principale:
» Încheierea de parteneriate;
» Angajare personal specializat;
» Conferință de presă la deschiderea
proiectului;
» Identificarea și evaluarea beneficiarilor;
» Organizarea campaniilor de informare pe
unități de învățământ;
» Organizarea campaniilor de informare a
părinților, în special părinții copiilor expusi
factorilor de risc;
» Consiliere psihologică;
» Conferință de presă la finalizarea proiectului;
» Monitorizarea activității.
Rezultate așteptate:
» Prevenirea comportamentelor deviante în
rândul copiilor;
» Conștientizarea părinților cu pivire la
riscurile la care sunt expuși copii.
Grup țintă:
» Elevii unităților de învățământ de la nivelul
municipiului Câmpulung.
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MUNICIPIUL CÂMPULUNG
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
CAMPANII AMPLE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU PRIVIRE LA RISCURILE LA CARE SUNT SUPUȘI
ELEVII
ACTIVITĂȚI
DURATĂ 2019
2020
2021
2022
2023 RESPONSABILI
Încheierea de parteneriate
2 luni
DAS/Primărie
Angajarea personalului
3 luni
DAS/Primărie
specializat
Conferință de presă la
DAS/Primărie/
2 luni
deschiderea proiectului
Parteneri
Identificarea și evaluarea
DAS/Primărie/
4 ani
beneficiarilor
Parteneri
Organizarea campaniilor de
informare pe unități de
4 ani
Parteneri
învățământ
Organizarea campanii de
informare a părinților, în special
4 ani
Parteneri
pentru părinții copiilor expuși
factorilor de risc
Consiliere psihologică
4 ani
Parteneri
Conferință de presă la închiderea
DAS/Primărie/
1 lună
proiectului
Parteneri
Monitorizarea activității
5 ani
DAS/Primărie
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE
Titlu proiect:
Complex de servicii pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție

Obiective specifice:
» Formarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea
deprinderilor de viaţă independentă pentru
tinerii ce au beneficiat de măsură de protecţie;
» Încurajarea și sprijinirea tinerilor în evoluția
spre o viață responsabilă și corectă.

» Conferință de presă la deschiderea
proiectului;
» Identificarea și evaluarea beneficiarilor;
» Licențiere pentru 5 ani a serviciului social;
» Găzduirea realizată prin asigurarea locuinţei
în condiţii de securitate permanentă;
» Asigură condiţiile de auto-îngrijire;
» Consiliere psihologică;
» Asigurarea accesului beneficiarilor la
educație, informare, cultură;
» Acordarea de 3 mese calde corespunzătoare
nevoilor nutritive specifice vârstei;
» Dezvoltarea relaţiilor tinerilor cu comunitatea;
» Activităţi de petrecere a timpului liber;
» Orientare socio-profesională;
» Conferință de presă la finalizarea proiectului;
» Monitorizarea activității.

Surse de finanțare: POCU, Bugetul local, GAL
Câmpulung Muscel, Parteneriat Public-Privat
cu mediul de afaceri local și regional.

Rezultate așteptate:
» Integrarea tinerilor care au părăsit sistemul
de protecție în societate.

Activități principale:
» Încheierea de parteneriate;
» Alegerea și amenajarea spațiului;
» Angajarea personalului specializat;
» Licențierea provizorie a serviciului social;

Grup țintă:
» Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-24 ani care
au părăsit sistemul de protecție.

Perioada de implementare: 2019-2023.
Scop: Acordare asistenţei şi sprijinului în
vederea incluziunii sociale şi profesionale a
tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani și
păresesc sistemul de protecție.
Posibili
parteneri:
Primăria
municipiului
Câmpulung, GAL Câmpulung Muscel, AJOFM
Argeș, ONG-uri de profil.
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MUNICIPIUL CÂMPULUNG
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
COMPLEX DE SERVICII PENTRU TINERII CARE PĂRĂSESC SISTEMUL DE PROTECȚIE
ACTIVITĂȚI
Încheierea de parteneriate
Alegerea și amenajarea spațiului
Angajarea personalului
specializat
Licențierea provizorie a
serviciului social
Conferință de presă la
deschiderea proiectului
Identificarea și evaluarea
beneficiarilor
Licențiere pentru 5 ani a
serviciului social
Găzduirea realizată prin
asigurarea locuinţei în condiţii de
securitate permanentă
Asigură condiţiile de autoîngrijire
Consiliere psihologică
Asigurarea accesului
beneficiarilor la educație,
informare, cultură
Acordarea de 3 mese calde
corespunzătoare nevoilor
nutritive specifice vârstei
Dezvoltarea relaţiilor tinerilor cu
comunitatea
Activităţi de petrecere a timpului
liber
Orientare socio-profesională
Conferință de presă la închiderea
proiectului
Monitorizarea activității

2 luni
3 luni

RESPONSABILI
DAS/Primărie
DAS/Primărie

3 luni

DAS/Primărie

2 luni

DAS/Primărie

DURATĂ

2 luni
4 ani

2019

2020

2021

2022

2023

DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie/
Parteneri

2 luni

DAS/Primărie

4 ani

Parteneri

4 ani

Parteneri

4 ani

Parteneri

4 ani

Parteneri

4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri

4 ani

Parteneri

4 ani

Parteneri

4 ani

Parteneri
DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie

1 lună
5 ani
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE
Titlu proiect:
Centru de informare și sensibilizare a populației cu privire la problemele persoanelor cu
dizabilități/ romi/ persoane vârstnice și alte categorii marginalizate
Perioada de implementare: 2019-2023.
Scop: Conștientizarea populației cu privire la
problemele persoanelor care fac parte din
categoriile marginalizate.
Posibili parteneri: Ministerul Muncii și Justiției
Sociale, Consiliul Local, ONG-uri de profil,
GAL Câmpulung Muscel, Operatori economici
din domeniul consultanței.
Obiective specifice:
» Informarea populației cu privire la domeniul
discriminării;
» Dezvoltarea capacității de a combate
discriminarea și a marginalizării sociale.
Surse de finanțare: Buget Local, POCU, GAL
Câmpulung Muscel, Parteneriat Public-Privat cu
mediul de afaceri local și regional.
Activități principale:
» Încheierea de parteneriate;
» Alegerea și amenajarea spațiului;
» Realizarea unui studiu sociologic privind
cunoașterea domeniului discriminării și a
marginalizării sociale;
» Elaborarea de recomandări și acțiuni
specifice pentru rezolvarea problemelor

identificate în urma evaluării nivelului
de discriminare;
» Realizarea de mese rotunde;
» Organizarea de conferințe de presă;
» Distribuirea de pliante referitoare la
discriminare;
» Organizarea la sediul proiectului a unui
punct de informare privind discriminarea și de
diseminare a rezultatelor proiectului;
» Acordarea a 100 de subvenții persoanelor
cu dizabilități/romi/persoane vârstnice și alte
categorii marginalizate;
» Monitorizarea proiectului.
Rezultate așteptate:
» Creșterea numărului persoanelor care înțeleg
efectele discriminării și marginalizării sociale;
» Reducerea situațiilor de discriminare în
ceea ce privește persoanele cu dizabilități/
romi/ persoane vârstnice și alte categorii
marginalizate.
Grup țintă:
» Persoanele cu dizabilități/ romi/ persoane
vârstnice și alte categorii marginalizate.
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MUNICIPIUL CÂMPULUNG
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
CENTRU DE INFORMARE ȘI SENSIBILIZARE A POPULAȚIEI CU PRIVIRE LA PROBLEMELE PERSOANELOR
CU DIZABILITĂȚI/ ROMI/ PERSOANE VÂRSTNICE ȘI ALTE CATEGORII MARGINALIZATE
ACTIVITĂȚI
DURATĂ
2019
2020
2021
2022 2023
RESPONSABILI
Încheierea de parteneriate
Alegerea și amenajarea
spațiului
Realizarea unui studiu
sociologic privind
cunoașterea domeniului
discriminării și a
marginalizării sociale
Elaborarea de recomandări și
acțiuni specifice pentru
rezolvarea problemelor
identificate în urma evaluării
nivelului de discriminare
Realizarea de mese rotunde
Organizarea de conferințe de
presă
Distribuirea de pliante
referitoare la discriminare
Organizarea la sediul
proiectului a unui punct de
informare privind
discriminarea și de
diseminare a rezultatelor
proiectului
Acordarea a 100 de subvenții
persoanelor cu
dizabilități/romi/persoane
vârstnice și alte categorii
marginalizate
Monitorizarea proiectului

2 luni

DAS/Primărie

3 luni

DAS/Primărie

1 an

DAS/Primărie/
Parteneri

1 an

DAS/Primărie/
Parteneri

4 ani
4 ani
4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie/
Parteneri

4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri

4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri

5 ani

DAS/Primărie
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Titlu proiect:
Întreprindere socială
Perioadă de implementare: 2019-2023.
Scop: Reducerea numărului de persoane fără
loc de muncă din municipiul Câmpulung.
Parteneri posibili: Primăria muncipiului
Câmpulung, Ministerul Muncii și Justiției
Sociale, AJOFM Argeș, Agenți economici din
domeniul formării profesionale.
Obiective specifice:
» Reducerea excluziunii, discriminărilor și
șomajului;
» Inserția socioprofesională a persoanelor
defavorizate.
Surse de finanțare: POCU, Mecanismul
Financiar Norvegian-Program RO25, Parteneriat
Public-Privat cu mediul de afaceri local
și regional.
Activități principale:
» Încheierea de parteneriate;
» Alegerea și amenajarea spațiului;
» Angajare personal specializat;
» Obținerea atestatului de întreprindere
socială pe o perioadă de 5 ani;
» Identificarea și evaluarea beneficiarilor;

» Formarea profesională a beneficiarilor;
» Angajarea beneficiarilor în cadrul noii
întreprinderi sociale înființate;
» Consilierea beneficiarilor în vederea
adaptării la locul de muncă;
» Obținerea de către agentul economic implicat
în proiect a unei surse de venit sustenabile;
» Monitorizarea activității.
Rezultate așteptate:
» Crearea a minim 20 locuri de muncă;
» Formarea profesională a minim 40
persoane provenind din grupul vulnerabil;
» Creșterea nivelului de trai al populației
municipiului Câmpulung.
Grup țintă:
» Persoane sau familii care sunt în risc de a-și
pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor
zilnice de trai din cauza unor situații de boală,
dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau
de alcool sau altor situații care conduc la
vulnerabilitate economică și socială;
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ACTIVITĂȚI
Încheierea de parteneriate
Alegerea și amenajarea
spațiului
Angajare personal specializat
Obținerea atestatului de
întreprindere socială pe o
perioadă de 5 ani
Identificarea și evaluarea
beneficiarilor
Formarea profesională a
beneficiarilor
Angajarea beneficiarilor în
cadrul noii întreprinderi sociale
înființate
Consilierea beneficiarilor în
vederea adaptării la locul de
muncă
Obținerea de către agentul
economic implicat în proiect
a unei surse de venit
sustenabile
Monitorizarea activității

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ
DURATĂ
2019
2020
2021
2 luni

2022

2023

RESPONSABILI
DAS/Primărie

3 luni

Parteneri

3 luni

DAS/Primărie

2 luni

DAS/Primărie

4 ani
4 ani
4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri
DAS/Primărie/
Parteneri
Parteneri

4 ani

DAS/Primărie/
Parteneri

4 ani

Parteneri

5 ani

DAS/Primărie/
Parteneri
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12.1. Parteneriate Public-Private
Colaborarea dintre sectorul public şi cel privat
pentru furnizarea de servicii publice a apărut
odată cu apariţia administraţiei publice.

public, însă partea privată investeşte capital
pentru a concepe şi dezvolta capacităţile
acestui sistem.

Prin parteneriat se înțelege o relaţie
contractuală legală existentă între două entităţi
considerate ca asociaţi principali într-o
afacere. O definiţie mai completă consideră
parteneriatul ca fiind constituit din activităţi
realizate în colaborare de către grupuri
interesate, bazate pe recunoaşterea mutuală a
punctelor tari şi a celor slabe ale celor doi
parteneri, care lucrează pentru îndeplinirea
unor obiective stabilite de comun acord şi
dezvoltate printr-o comunicare eficientă.

Ținând cont de toate aceste considerente, un
parteneriat are loc atunci când există:
» Obiective comune, specific situației în care
parteneriatul
este
iniţiat
cu
scopul
implementării obiectivelor care au fost stabilite
de comun acord de către grupurile implicate;
» Acord pentru iniţierea activităţilor;
» Activităţi construite pe baza punctelor tari
ale partenerilor;
» Acţiuni care să ducă la depăşirea punctelor
slabe, în acest demers un rol important fiind
acordat angajării de consultanţă sau
împărtăşirii de cunoştinţe şi experienţă.

În ceea ce privește parteneriatului public-privat,
relaţia contractuală se stabileşte între un
partener din sectorul public şi un partener din
sectorul privat. Acest aranjament, în general,
implică o instituţie guvernamentală centrală
sau locală care contractează un partener privat
pentru a renova, construi, administra,
coordona, conduce o facilitate sau un sistem
care furnizează un serviciu public.
La nivelul parteneriatului, agenţia sau instituţia
publică poate păstra conducerea sistemului

Caracteristicile principale ale parteneriatului
public-privat sunt următoarele:
» Respectă punctele tari ale partenerilor;
» Optimizează alocarea de resurse;
» Obţin beneficii mutuale pe o perioadă
stabilită de timp;
» Presupun angajamente scrise în care sunt
specificate scopul şi durata parteneriatului,
tipul de management şi coordonare şi
procedurile de ieșire.
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La nivelul parteneriatul public-privat sunt
implicaţi actori publici-guverne naţionale,
guverne
locale,
municipalităţi,
agenţii
guvernamentale, instituţii publice şi actori
privaţi-agenţi economici privaţi, asociaţii
patronale, sindicate şi ONG-uri.

12.2. POR 2014-2020
Programul
Operațional
Regional
(POR)
2014-2020 este unul dintre programele
aferente Acordului de Parteneriat 2014-2020,
prin care se pot accesa fondurile europene
structurale și de investiții, în concret cele
provenite din Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost
aprobat prin decizia Comisiei Europene nr.C
(2015) 4272/23.06.2015. În conformitate cu
Acordul de Parteneriat 2014-2020, Programul
Operațional Regional (POR) 2014-2020 are la
bază prioritățile comune de dezvoltare propuse
în cadrul Planurilor de Dezvoltare Regională
(PDR), sintetizate prin Strategia Națională de
Dezvoltare Regională (SNDR), fiind corelat cu
celelalte programe operaționale pentru aceeași
perioadă de programare și/sau cu strategiile
sectoriale/ naționale în domeniile sale de
intervenție precum și cu alte documente
strategice la nivel european (Strategia Europa
2020 privind creșterea inteligentă, durabilă și
favorabilă incluziunii).
Obiectivul general al POR 2014–2020 îl
constituie creșterea competitivității economice
și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale
comunităților locale și regionale prin sprijinirea
dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor
infrastructurale și a serviciilor care să asigure
o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile
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să gestioneze în mod eficient resursele, să
valorifice potențialul lor de inovare și de
asimilare a progresului tehnologic. POR
2014-2020 cuprinde 11 axe prioritare destinate
concentrării intervențiilor financiare în anumite
priorități de investiție (PI), la care se adaugă o
axă prioritară de asistență tehnică pentru
finanțarea activităților de implementare a
programului.
Referitor la domeniul social se regăsește Axa
Prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de
sănătate și sociale.
Prioritatea de investiții:
Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale
care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional,

regional şi local, reducând inegalităţile în ceea
ce priveşte starea de sănătate şi promovând
incluziunea
socială
prin
îmbunătăţirea
accesului la serviciile sociale, culturale și de
recreere, precum și trecerea de la serviciile
instituționale la serviciile prestate de
colectivitățile locale.
Obiective specifice:
OS1. Creşterea accesibilităţii serviciilor de
sănătate, comunitare și a celor de nivel
secundar, în special pentru zonele sărace și
izolate.
OS2. Îmbunătățirea calității şi a eficienței
îngrijirii spitalicești de urgență.
OS3. Creşterea gradului de acoperire cu
servicii sociale
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12.3. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD)
România se înscrie în Strategia 2020 în
domeniul luptei împotriva sărăciei și
excluziunii. În conformitate cu recomandările
specifice de țară, în eforturile României de a
reduce sărăcia, țara noastră intenționează să
crească eficiența și eficacitatea transferurilor
sociale în special pentru copii și va continua
reformele de asistență socială, întărind în
același timp legăturile cu măsurile de activare.
Pentru acest program operațional (POAD) sunt
luate în considerare următoarele dezavantaje
materiale:
» deprivarea alimentară (lipsa alimentelor de
bază);
» precaritatea materială de bază la copii
(lipsa materialelor școlare).

rechizitelor
școlare
și
ghiozdanelor
persoanelor care fac parte din grupul țintă.
Criteriile principale în identificarea rechizitelor
și a ghiozdanelor vizează necesitatea acestora
precum și faptul că nu pun în pericol
integritatea fizică a copilului.
Acordarea rechizitelor școlare se realizează
începând cu anul școlar 2015-2016.
Criteriile aplicate în selectarea organizațiilor
partenere nonguvernamentale țin cont atât de
profilul specific activităților nonprofit în
beneficiul
categoriilor
de
persoane
dezavantajate din punct de vedere social, cât
și de experiența de lucrul cu autoritățile publice
locale de desfășurare a activităților de caritate.

Distribuirea alimentelor de bază în teritoriu se
realizează pe bază de cupoane individuale.
Cuponul individual reprezintă documentul prin
care se atestă calitatea de beneficiar al
pachetului cu alimente de bază prin
apartenența la o categorie a grupului țintă. În
ceea ce privește precaritatea materialelor de
bază la copii, POAD asigură achiziționarea,
transportul,
depozitarea
și
distribuția
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12.4. Programul Operațional Capital Uman (POCU)
POCU stabilește prioritățile de investiții,
obiectivele și acțiunile asumate de România în
domeniul resurselor umane, continuând astfel
investițiile realizate în perioada 2007-2013 prin
Fondurile Structurale Europene și contribuind
la atingerea obiectivului general al Acordului
de Parteneriat de a reduce disparitățile de
dezvoltare economică și socială dintre
România și Statele Membre ale Uniunii
Europene.

Cu intervenții integrate planificate în domeniul
ocupării forței de muncă, al incluziunii sociale
și educației, POCU funcționează ca un mijloc
de stimulare a creșterii economice și a
coeziunii și va susține atingerea obiectivelor
stabilite în cadrul altor provocări de dezvoltare
–competitivitate, infrastructură, administrație
și guvernanță–contribuind la îndeplinirea
obiectivelor asumate de România în contextul
Strategiei Europa 2020 pentru o creștere
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.
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Ocuparea forței de muncă
Valorificarea potențialului forței de muncă,
crearea condițiilor pentru creșterea gradului de
participare pe piața muncii și accesul la locuri
de muncă de calitate sunt prioritare pentru
atingerea obiectivelor de competitivitate
economică, sustenabilitate și incluziune. Pe
fondul condițiilor dificile generate de criza

economică la care se adaugă procesul
tehnologic și nu în ultimul rând îmbătrânirea
populației, economia românească se confruntă
cu serioase probleme în domeniul utilizării
forței de muncă, cu o serie de distorsiuni pe
piața muncii, care se evidențiază prin deficitul
forței de muncă în anumite ramuri economice
sau zone geografice.

Liniile mari ale programelor și proiectelor operaționale sunt:
Axa Prioritară 1-„Inițiativa locuri de muncă pentru tineri”-tineri șomeri cu vârsta între 16-24
ani care beneficiază de sprijin (romi din zona rurală);

Axa Prioritară 3-„Locuri de muncă pentru toți”-grupurile țintă fiind persoanele șomere și
inactive din zona rurală, precum și întreprinderile mici și mijlocii care beneficiază de sprijin;

Axa Prioritară 4–„Incluziunea socială și combaterea sărăciei”-persoane aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială (din zona rurală) din comunități marginalizate (romi) și
persoane care au beneficiat de servicii medicale de prevenție/diagnosticare precoce.
Această axă este destinată și entităților de economie socială din mediul rural.
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13.1. Implementarea Strategiei
13.1.1. Precondiții de implementare a
Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale
Pentru dezvoltarea și implementarea într-o
manieră eficientă a Strategiei de Dezvoltare a
Serviciilor Sociale este necesară o analiză
atentă a condițiilor existente.
În același timp, alături de acest aspect trebuie
asigurate condițiile de calitate și continuitate
ale proiectului, astfel încât acțiunile viitoare să
fie dezvoltate atât într-o manieră eficientă, cât
și într-o manieră eficace.
Anumite aspecte trebuie să fie stabilite înainte
ca Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale
să fie implementată, acestea fiind încadrate în
rândul precondițiilor.
13.1.2. Cadru general
Pentru implementarea cu succes a Strategiei
de Dezvoltare a Serviciilor Sociale trebuie avut
în vedere cadrul general în care are loc
implementarea astfel încât toate direcțiile să
conveargă către același cadru optim de
materializare a viziunii de dezvoltare a
serviciilor și prestațiilor sociale.

La nivel european asistența socială reprezintă
un subiect deosebit de important, implicat în
toate strategiile de creștere. Garantarea
dreptului la asistență socială se încadrează în
rândul valorilor fundamentale ale Uniunii
Europene alături de demnitatea umană,
libertatea, democrația, egalitatea și statul
de drept.
Tratatul de la Lisabona face progrese
semnificative în materie de protecţie a
drepturilor fundamentale, deschizând calea
aderării UE la Convenţia Europeană pentru
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale între care se încadrează și
asistența socială. Pentru dezvoltarea unei
economii mai competitive și cu un grad mai
ridicat de ocupare a forței de muncă Uniunea
Europeană face eforturi considerabile.
Strategia Europa 2020 prevede aspecte prin
care se încearcă asigurarea unei creșteri
economice:
» Inteligente;
» Durabile;
» Favorabilă incluziunii.
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În ceea ce privește, Strategia Națională privind
Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei
relative, aceasta are ca obiectiv principal
dorința ca toți cetățenii să aibă șanse egale de
a participa în societate, să fie apreciați și
valorizați, să trăiască în demnitate, iar nevoile
lor elementare să fie satisfăcute și
diferențele respectate.
Conform țintei asumate de România în vederea
îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020,
rezultatul principal vizat de strategie, îl
reprezintă incluziunea socială a grupurilor
vulnerabile și reducerea numărului de
persoane expuse riscului de sărăcie sau
excluziune socială cu 580.000, până în anul
2020, față de anul 2008.
Strategia Europa 2020 urmărește îndeplinirea a
cinci obiective ce vizează:
» Ocuparea forței de muncă;
» Cercetare și dezvoltare;
» Schimbările climatice și utilizarea durabilă
a energiei;
» Educația;
» Lupta împotriva sărăciei și a excluziunii
sociale.
Obiective enunțate stabilesc poziția pe care
Uniunea Europeană, urmărește să o ocupe în
anul 2020 din punctul de vedere al unor

parametri majori. Totodată, aceste obiective
sunt comune și urmează a fi realizate prin
acțiuni la nivel național și european.
Scopurile vizate sunt interdependente și se
susțin reciproc prin faptul că progresele în plan
social
contribuie
la
îmbunătățirea
perspectivelor și la reducerea sărăciei, iar mai
multă cercetare, inovare și utilizare eficientă a
resurselor ajută la crearea unor condiții
favorabile înființării de noi locuri de muncă și
creștere de competitivitate. De asemenea,
investițiile în tehnologii ecologice contribuie la
combaterea schimbărilor climatice și la
crearea unor noi oportunități de afaceri și
locuri de muncă.
În ceea ce privește, ocuparea forței de muncă,
se urmărește o rată de ocupare a forței de
muncă de 75% în rândul populației cu vârste
cuprinse între 20 și 64 ani. Al doilea obiectiv
(cercetare și dezvoltare) presupune alocarea a
3% din PIB-ul Uniunii Europene pentru
cercetare și dezvoltare. În privința schimbărilor
climatice și a utilizării durabile a energiei se
dorește reducerea cu 20% a emisiilor de gaze
cu efect de seră (sau chiar cu 30% dacă există
condiții
favorabile)
față
de
nivelurile
înregistrate în anul 1990, creșterea ponderii
surselor de energie regenerabile până la 20% și
creșterea cu 20% a eficienței energetice.
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În ceea ce privește educația, se urmărește
reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie
a școlii și creșterea la peste 40% a ponderii
absolvenților de studii superioare în rândul
populației în vârstă de 30-34 ani.
Referitor la lupta împotriva sărăciei și a
excluziunii sociale, prin intermediul Strategiei
Europa 2020, se dorește reducerea cu cel puțin
20 de milioane a numărului persoanelor care
suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei
și a excluziunii sociale
Strategia privind Incluziunea Socială şi
Reducerea Sărăciei conţine un plan de acţiune,
care va permite României să înregistreze
progrese considerabile în reducerea sărăciei şi
promovarea
incluziunii
sociale
pentru
persoanele, familiile și grupurile vulnerabile în
următorii şapte ani.
În același timp, strategia prezintă și un set
structurat de măsuri cu rolul de a asigura
atingerea țintelor asumate de România în
contextul Strategiei Europa 2020.
Strategia își propune să coordoneze și să
actualizeze setul de acțiuni strategice pentru
reducerea sărăciei desfășurate până în prezent
pe teritoriul țării.

Asigurarea complementarității şi coordonarea
cu alte demersuri din acest domeniu larg al
incluziunii sociale, sunt realizate prin faptul că
strategia încorporează elemente din strategiile
sectoriale şi din alte domenii specifice precum
combaterea sărăciei în rândul copiilor,
reducerea discriminării împotriva romilor şi
integrarea comunităţilor marginalizate, fapt ce
conferă un plus.
Prezenta Strategie răspunde, de asemenea,
recomandărilor specifice de ţară formulate de
Comisia Europeană, fiind totodată elaborată în
concordanţă cu Programul Naţional de
Reformă şi Programul de convergenţă pentru
perioada 2014-2020.
În vederea prevenirii şi combaterii excluziunii
sociale, strategia urmărește transformarea
egalităţii de şanse într-o realitate pentru cetăţenii
români pe tot parcursul vieţii acestora.
Rezultatul acțiunii oricărui individ
determinat de două tipuri de factori:
» Circumstanţele;
» Efortul.

este

Circumstanţele reprezintă toate condițiile
externe asupra cărora o persoană nu deţine
controlul, în timp ce efortul include toţi factorii
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aflaţi sub controlul persoanei şi în sfera sa
de răspundere.
Inegalităţile care provin din efortul depus sunt
acceptabile din punct de vedere etic, dar
inegalităţile cauzate de circumstanţe nu sunt
acceptabile şi trebuie eliminate. De asemenea,
inegalitatea de şanse conduce la irosirea
potenţialului productiv şi la alocarea
ineficientă a resurselor, subminând prin
urmare eficienţa economică.
Aşadar,
asigurarea faptului
că
toate
persoanele au şanse egale de a-şi dezvolta
potenţialul pe întreaga durată a vieţii este
esenţială atât din punct de vedere moral, cât şi
economic.
Combaterea sărăciei şi excluziunii sociale,
necesită o abordare a necesităților persoanelor
pe tot parcursul vieţii. Pentru copiii cu vârsta
între 0-17 ani obiectivul strategiei este
asigurarea oportunității de a se dezvolta,
indiferent de originea socială, prin realizarea
condițiilor pentru dezvoltarea abilităţilor și
dobândirea cunoştinţelor pentru a-şi atinge pe
deplin potenţialul individual ca şi elevi și studenți
de succes, persoane cu încredere în sine şi în
forţele proprii, cetăţeni responsabili care să
contribuie la dezvoltarea societăţii.

În ceea ce privește, adulţii apți pentru a activa
pe piaţa muncii, obiectivul este asigurarea
oportunității participării depline la viaţa
economică, socială şi culturală a României.
Scopul pentru cei care au depăşit vârsta activă
este acela ca vârstnicii să fie apreciaţi şi
respectaţi, să rămână independenţi şi să poată
participa la toate aspectele vieţii în calitate de
cetăţeni activi, precum şi să se bucure de o
calitate ridicată a vieţii într-o comunitate sigură.
Pentru stimularea creșterii inteligente Uniunea
Europeană se bazează pe trei inițiative majore:
» O agendă digitală pentru Europa;
» O uniune a inovării;
» Tineretul în mișcare.
O agendă digitală pentru Europa, urmărește
crearea unei piețe digitale unice bazată pe
internet rapid și ultrarapid și pe aplicații
interoperabile. Astfel, se urmărește ca până în
anul 2020 să existe acces universal mult mai
rapid (cel puțin 30 Mbps) și o viteză a
internetului de peste 100 Mbsp în peste 50%
din locuințele din Europa.
O Uniune a inovării, se bazează pe reorientarea
politicilor în materie de cercetare, dezvoltare și
inovare către domenii sensibile pentru
societate (schimbările climatice, utilizarea
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eficientă a energiei și resurselor, schimbările
demografice).
În ceea ce privește a treia inițiativă majoră,
Tineretul în mișcare, aceasta urmărește
ajutarea studenților și stagiarilor în vederea
studierii în străinătate, o mai bună pregătire a
tinerilor pentru piața muncii, îmbunătățirea
performanțelor universităților europene și
creșterea atractivității acestora pe plan
internațional. De asemenea, se urmărește
ameliorarea tuturor aspectelor legate de
educație și formare (excelență academică,
egalitate de șanse, etc.).
Creșterea economică inteligentă derivă din
existența unei creșteri economice mai
moderate a Europei în raport cu principalii săi
concurenți, datorată existenței unor diferențe
în materie de productivitate care au la bază un
nivel mai redus al investițiilor în cercetare,
dezvoltare și inovare, utilizarea insuficientă a
tehnologiilor informației și comunicațiilor și
accesul dificil la inovare în anumite sectoare
ale societății.
Dezvoltarea şi implementarea politicilor,
programelor şi intervenţiilor orientate către
persoanele sărace şi vulnerabile şi către
zonele sărace şi marginalizate necesită o
abordare comună, coordonată. La nivel
național există deja un spectru larg de politici,
programe şi intervenţii sectoriale care vizează

reducerea sărăciei şi excluziunii sociale, iar
instrumentele
şi
experienţa
necesare
identificării persoanelor şi zonelor sărace s-au
îmbunătăţit în ultimii ani.
Elementul cheie care poate fi îmbunătăţit este
coordonarea între aceste politici, programe şi
intervenţii. Corelarea puternică a sărăciei cu
excluziunea socială presupune necesitatea
obținerii de rezultate în politicile de combatere
a acestor fenomene.
Acest lucru necesită un set integrat de politici
sociale destinate să faciliteze accesul
oamenilor la locuri de muncă, forme de suport
financiar și servicii sociale.
De asemenea, este esenţială creșterea
capacităţii de evaluare a necesităţilor la toate
nivelurile şi coordonarea serviciilor sociale, a
serviciilor de ocupare a forţei de muncă şi a
serviciilor de sănătate, pentru a determina
angajarea persoanelor care nu lucrează, dar
care sunt apte de muncă.
Această abordare a sărăciei şi excluziunii
sociale se bazează pe conceptul de furnizare
de servicii integrate şi pe asigurarea faptului
că diferitele programe şi intervenţii sunt
armonizate, aliniate și oferite atât la nivel de
individ, cât şi la nivelul comunităţii, de către
asistenţi sociali responsabili şi bine instruiţi.
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13.1.3. Precondiții Sine Qua Non
În funcție de expertiza acumulată în ultima
perioadă de programare de către toţi actorii
implicaţi, respectiv mediul local cu toate cele
trei segmente (comunitatea, organizații
nonguvernamentale și administraţia publică
locală), consultanţii, mediul politic de
asemenea la toate nivelurile, inclusiv cel care
generează repercusiuni asupra politicilor
publice la nivel macro, pornind de la elaborarea
acestuia, continuând cu implementarea,
monitorizarea, evaluarea măsurii în care
indicatorii s-au atins și a impactului/ efectelor
multiplicatoare generate, se poate afirma că
există trei pre-condiţii sine qua non de creare
a cadrului general al implementării Strategiei
de Dezvoltare a Serviciilor Sociale:
» Existența Strategiei de Dezvoltare a
Serviciilor Sociale este asumată de către toți
actorii implicați în elaborare și implementare.
Prin asumarea Strategiei de Dezvoltare a
Serviciilor Sociale se înțelege etapa care
începe încă din faza de elaborare a acesteia,
de la momentul solicitării primelor informații
către instituțiile furnizoare de date statistice.
De asemenea, în faza de elaborare a Strategiei
de Dezvoltare a Serviciilor Sociale au fost
consultați specialiștii din domeniul asistenței
sociale și factorii de decizie de la nivelul
municipiului Câmpulung.

» Existența

capacității operaționale și
financiare de implementare a Strategiei de
Dezvoltare a Serviciilor Sociale. La baza
implementării Strategiei de Dezvoltare a
Serviciilor Sociale stă alocarea și verificarea
resursele umane și administrative optime
pentru acest demers. Resursele administrative
sunt asigurate prin bunuri și servicii deja
achiziţionate sau care vor fi achiziţionate la
momentul la care va fi necesar din proiectele
cu finanţare europeană derulate deja sau care
se vor derula pe viitor, prin intermediul
finanțării locale sau din fonduri bugetare locale
și naționale.

» Existența spațiului temporal optim de
implementare a Strategiei de Dezvoltare a
Serviciilor Sociale. Existența unui spațiu
temporal optim este primordială pentru
implementarea eficientă a unei Strategii de
Dezvoltare a Serviciilor Sociale. Acest lucru
trebuie privit atât prin prisma existenței
posibilității obținerii surselor de finanțare
necesare, cât și prin prisma necesității
existenței unui astfel de proiect. Astfel
momentul
dezvoltării
și
implementării
Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale se
pliază pe propicitatea temporală care
caracterizează procesul de accesare a
fondurilor europene.
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13.1.4. Precondiții de tip orizontal
Pe lângă cele trei precondiții sine qua non,
există și trei pre-condiții de tip orizontal:
» Comunicarea demersului de întreprins în
implementarea Strategiei de Dezvoltare a
Serviciilor Sociale;
» Transparența în decizii, care coroborate
constituie chiar actul de implementare a
Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale;
» Susținerea implementării Strategiei de
Dezvoltare
a
Serviciilor
Sociale
de
mediile beneficiare.
În ceea ce privește, transparenţa se au în
vedere acţiuni concrete realizate ţinându-se
cont de faptul că trebuie respectată egalitatea
de gen și non-discriminarea de orice natură,
inclusiv în procesul de realizare a achiziţiilor
publice. Va fi asigurată atât transparenţa totală

şi caracterul integru, obiectiv şi independent al
procesului de evaluare, cât şi gradul de
rigurozitate și responsabilitate presupuse de
respectarea
criteriilor de evaluare în
conformitate cu principiile, metodele şi
tehnicile indicate și necesare în vederea atingerii
obiectivelor stabilite. Asigurarea unei bune
funcționalități a derulării proiectului va fi realizată
prin luarea tuturor măsurilor pentru a se asigura
o bună colaborare între toți actorii implicați,
având în vedere relațiile directe cu aceștia.
Calitatea
implementării
Strategiei
de
Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru
municipiul Câmpulung va respecta cele mai
înalte standarde profesionale, etice, a
transparenţei şi corectitudinii procesului de
analiză cu asigurarea tratamentului egal
pentru toate cererile analizate.

300

MUNICIPIUL CÂMPULUNG
13.2. Monitorizarea strategiei
În vederea implementării cu succes a
Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale
prin realizarea acțiunilor prioritare urmărite şi
prin susţinerea obiectivelor operaţionale în
vederea atingerii obiectivului general, au fost
stabilite activităţi care trebuie întreprinse.
Din punct de vedere al susţinerii obiectivelor
operaţionale ale Strategiei de Dezvoltare a
Serviciilor Sociale, în vederea atingerii
obiectivului general al acesteia acest lucru
este posibil doar prin utilizarea unor
importante resurse umane, financiare şi de
timp, prin care se pot realiza activitățile
propuse prin împlinirea măsurilor necesare.

Acțiunile de verificare şi evaluare vor permite
identificarea la timp a deviaţiilor de la graficul
stabilit şi luarea de măsuri necesare pentru
readucerea activităţilor în grafic, ori, dacă este
absolut necesar, stabilirea unui nou grafic,
astfel încât obiectivul general al proiectului
social să nu fie afectat.
Modalitatea de verificare și evaluare folosită
pune accentul pe nevoia de analiză şi luare a
deciziei şi mai puţin pe colectarea mecanică a
informaţiilor și se va concentra pe verificare şi
evaluare ca proces permanent, în aşa fel încât
problemele şi lecţiile învăţate să poată fi
aplicate în timp util.

Verificarea şi evaluarea vor fi folosite pentru a
se asigura realizarea corespunzătoare a
acțiunilor, dar și pentru a se măsura
modificările survenite în proiect.
Rezultatele verificărilor şi evaluărilor sunt
utilizate, de asemenea, pentru realizarea unor
modele de bună practică care conduc la
îmbunătăţirea performanţelor în activităţi
similare viitoare.
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13.2.1. Indicatori de monitorizare
Urmărirea eficace a implementării actului
administrativ este o etapă necesară. Un
instrument potrivit este urmărirea indicatorilor
de realizare a fiecărei măsuri din Strategia de
Dezvoltare a Serviciilor Sociale în vederea
măsurării gradului de implementare.
Prin prezenta Strategie de Dezvoltare a
Serviciilor Sociale din municipiul Câmpulung
se evidențiază o serie de indicatori cantitativi
și calitativi care pot fi selectaţi sau completaţi
în scopul de a fi urmăriţi pentru următoarele
perioade de timp, astfel încât să poată fi create
premisele
evaluării
transparente
a
implementării prezentului proiect social
destinat beneficiarilor de servicii și prestații
sociale. Evaluarea constituie punctul de
plecare în realizarea următorului document
de planificare.
Dezvoltarea planului de acţiune va avea în
vedere
acţiuni
pregătitoare
pentru
implementarea Strategiei de Dezvoltare a
Serviciilor Sociale, acţiuni derulate în timpul
perioadei de dezvoltare şi implementare a
activităților, acţiuni de monitorizare a
progresului implementării proiectului social

destinat beneficiarilor de servicii și prestații
sociale, evaluarea implementării proiectului şi
acţiuni corective în vederea actualizării
acestuia, precum şi pregătirea pentru
următoarea perioadă de programare.
Din punct de vedere al resursele umane
necesare
implementării
Strategiei
de
Dezvoltare a Serviciilor Sociale acestea vor fi
pregătite pentru implementarea cu succes a
diferitelor activități prin schimburi de
experienţă, infuzie şi absorbţie de expertiză şi
know how.
Referitor la resursele de timp, acestea au fost
calculate astfel încât să se poată asigura
continuitatea aceleiași direcţii de dezvoltare
pentru o perioadă suficient de lungă astfel
încât valoarea adăugată a primelor rezultate să
poată constitui premisă pentru obţinerea
celor viitoare.
Resursele financiare vor fi asigurate nu doar de
bugetele locale şi centrale, ci şi prin atragerea
de surse private, respectiv atragerea de
asistenţă financiară din fonduri europene sau
alte surse disponibile.
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13.2.2. Acțiuni de întreprins

ACȚIUNI DE ÎNTREPRINS PE TERMEN SCURT (1 an)
ACȚIUNI

Numirea comisiei responsabile de implementarea
acțiunilor și monitorizarea strategiei.

RESPONSABILI

Consiliul Local

Identificarea resurselor financiare la bugetul local pentru
susținerea cofinanțării proiectelor sociale.
Monitorizarea intermediară a implementării planului de
acțiune.

Primăria municipiului Câmpulung
Direcția de Asistență Socială
Comisia de implementare și
monitorizare
Direcția de Asistență Socială
Comisia de implementare și
monitorizare
Reprezentanți ai potențialilor
parteneri
Primăria municipiului Câmpulung
Companii de consultanță
Experți instituționali externi
Consiliul Local
Companii de consultanță
Experți instituționali externi
Reprezentanți ai potențialilor
parteneri
Primăria municipiului Câmpulung
Direcția de Asistență Socială
ONG-uri cu activitate socială
Reprezentanți ai potențialilor
parteneri
Consiliul Local
Primăria municipiului Câmpulung
Comisia de implementare și
monitorizare

Monitorizare intermediară în atingerea obiectivelor
specifice.

Comisia de implementare și
monitorizare

Prioritizarea listei de proiecte sociale în acord cu nevoile
identificate și cu disponibilitatea surselor de finanțare.

Identificarea partenerilor public-privați pentru
dezvoltarea proiectelor sociale.
Identificarea companiilor de consultanță în vederea
elaborării documentațiilor necesare (SF, PT, cerere de
finanțare) depunerii spre finanțare a proiectelor.
Realizarea de acorduri de parteneriat între Consiliul Local
și potențialii parteneri publici-privați și elaborarea
documentațiilor necesare.
Informarea comunității locale și a beneficiarilor de servicii
și prestații sociale cu privire la proiectele ce urmează a fi
realizate în municipiu.
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ACȚIUNI DE ÎNTREPRINS PE TERMEN MEDIU (2-4 ani)
ACȚIUNI
Promovarea facilităților localizării teritoriale a
municipiului Câmpulung la nivelul mediului de afaceri
local și regional.
Atragerea de investiții strategice pentru valorificarea
potențialului local.
Creșterea anuală cu 10%, față de anul 2017, a
veniturilor din investiții strategice.
Construirea unui portofoliu de proiecte sociale viabile
pentru satisfacerea nevoilor sociale a beneficiarilor
din municipiul Câmpulung.

Realizarea de parteneriate sociale public-private
pentru dezvoltarea infrastructurii sociale locale.
Creșterea numărului de structuri sociale din
municipiul Câmpulung.
Creșterea calității serviciilor și prestațiilor sociale
existente.

Perfecționarea personalului specializat în furnizarea
de servicii și prestații sociale și crearea unui cadru
instituțional stimulativ.

RESPONSABILI
Primăria municipiului Câmpulung
Reprezentanți ai mediului de afaceri
local și regional
Consiliul Local
Primăria municipiului Câmpulung
Reprezentanți ai mediului de afaceri
local și regional
Primăria municipiului Câmpulung Direcția impozite și taxe
Direcția de Asistență Socială
ONG-uri cu activitate socială
Experți instituționali externi
Consiliul Local
Primăria municipiului Câmpulung
Direcția de Asistență Socială
ONG-uri cu activitate socială
Reprezentanți ai mediului de afaceri
local și regional
Consiliul Local
Primăria municipiului Câmpulung
Primăria municipiului Câmpulung
Direcția de Asistență Socială
ONG-uri cu activitate socială
Experți instituționali (A.J.P.I.S și
D.G.A.S.P.C Argeș)
Primăria municipiului Câmpulung
Experți instituționali (A.J.P.I.S și
D.G.A.S.P.C Argeș)
ONG-uri și companii de training,
furnizori de formare profesională
acreditați
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ACȚIUNI DE ÎNTREPRINS PE TERMEN MEDIU (2-4 ani)
ACȚIUNI
Diversificarea serviciilor și prestațiilor sociale și
licențierea acestora.

Dezvoltarea de programe de orientare profesională și de
acces al tinerilor la pregătire profesională specializată.
Dezvoltarea antreprenoriatului social prin înființarea de
întreprinderi sociale.
Dezvoltarea inițiativei de sprijin a constituirii unor
asociații de femei și implicarea lor la nivel local.
Dezvoltarea de programe social-educative pentru copiii
cu risc de abandon școlar.
Scăderea ratei de abandon școlar în familiile
defavorizate social.
Creșterea performanțelor școlare prin motivarea și
implicarea elevilor în activități educativ-sociale.
Monitorizarea intermediară a implementării planului de
acțiune.
Monitorizare intermediară în atingerea obiectivelor
specifice.

RESPONSABILI
Primăria municipiului Câmpulung
Direcția de Asistență Socială
Companii de consultanță specializate
în licențierea și acreditarea serviciilor
sociale
Direcția de Asistență Socială
ONG-uri cu activitate socială
Instituții de învățământ
C.J.R.A.E Argeș/ A.J.O.F.M Argeș
Mediul de afaceri local și regional
ONG-uri cu activitate socială
Asociația Grupul de Acțiune Locală
Câmpulung Muscel
ONG-uri cu activitate socială
ONG-uri cu activitate socială
Instituții de învățământ
Direcția de Asistență Socială
Instituții de învățământ
ONG-uri cu activitate socială
Instituții de învățământ/ C.J.R.A.E
Argeș
Comisia de implementare și
monitorizare
Comisia de implementare și
monitorizare
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ACȚIUNI DE ÎNTREPRINS PE TERMEN LUNG (1-5 ani)
ACȚIUNI
Valorificarea poziției geostrategice a municipiului
Câmpulung prin investiții prioritare creșterii veniturilor
atrase la bugetul local.
Dezvoltarea infrastructurii sociale orientată spre
nevoile beneficiarilor de servicii și prestații sociale.
Dezvoltarea permanentă a serviciilor și prestațiilor
sociale în acord cu cerințele beneficiarilor identificate
la nivel local.
Dezvoltarea de parteneriate public-private pentru
inserția tinerilor în piața muncii și reducerea ratei
șomajului.
Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor din
familiile defavorizate social.
Monitorizarea implementării planului de acțiune
Monitorizare în atingerea țintelor strategice și a
obiectivelor specifice

RESPONSABILI
Consiliul Local
Primăria municipiului Câmpulung
Primăria municipiului Câmpulung
Direcția de Asistență Socială
Primăria municipiului Câmpulung
Direcția de Asistență Socială
ONG-uri cu activitate socială
Consiliul Local
Primăria municipiului Câmpulung
Instituții de învățământ
Comunitatea locală și regională a
mediului de afaceri
Direcția de Asistență Socială
Inspectoratul Școlar Județean Argeș
Instituții de învățământ
Comisia de implementare și
monitorizare
Comisia de implementare și
monitorizare
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13.2.3. Indicatori de monitorizare și evaluare a investițiilor realizate în cadrul Strategiei de
Dezvoltare a Serviciilor Sociale
Indicatori demografici
» Populația stabilă a municipiului Câmpulung;
» Populația pe grupe vârste și apartenență la gen din municipiul Câmpulung;
» Populația din municipiu pe religii;
» Numărul căsătoriilor și al divorțurilor;
» Numărul copiilor născuți vii în municipiul Câmpulung (natalitatea);
» Numărul persoanelor decedate (mortalitatea);
» Sportul natural;
» Mortalitatea infantilă;
» Raportul de masculinitate;
» Raportul de dependență demografică.
Indicatori socio-economici
» Numărul șomerilor;
» Numărul mediu al salariaților.
Indicatori ai serviciilor de educație
» Infrastructura școlară a municipiului;
» Numărul copiilor din grădinițe;
» Numărul copiilor înscriși în învățământul primar din municipiul Câmpulung;
» Numărul copiilor înscriși în învățământul gimnazial din municipiul Câmpulung;
» Numărul copiilor înscriși în învățământul liceal din municipiul Câmpulung;
» Absolvenți din cadrul municipiului Câmpulung;
» Personalul didactic din municipiu.
Indicatori ai infrastructurii educaționale
» Numărul sălilor de clasă din instituțiile de învățământ din municipiu;
» Numărul cabinetelor din cadrul instituțiilor de învățământ din municipiu;
» Numărul calculatoarelor existente la nivelul instituțiilor de învățământ.
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Servicii și prestații sociale
» Numărul beneficiarilor din cadrul cantinelor de ajutor social din județ;
» Numărul mediu anual al pensionarilor;
» Numărul copiilor din municipiu care se află în plasament familial;
» Numărul persoanelor cu dizabilități din municipiul Câmpulung;
» Asistența socială acordată persoanelor cu dizabilități;
» Numărul victimelor violenței în familie;
» Numărul copiilor cu risc de abandon școlar;
» Numărul copiilor care au săvârșit o faptă penală, dar nu răspund penal din municipiu;
» Numărul persoanelor din municipiu cărora li s-a acordat venitul minim garantat;
» Numărul persoanelor din municipiu care au beneficiat de ajutor pentru încălzirea locuinței pe
timp de iarnă;
» Numărul persoanelor care au beneficiat de alocație de susținere a familiei.
Studiul asupra opiniei beneficiarilor de servicii și prestații sociale
» Statutul beneficiarului;
» Vârsta și apartenența la gen a beneficiarului;
» Ocupația beneficiarului;
» Nivelul de studii;
» Starea civilă;
» Evaluarea opiniei beneficiarilor cu privire la aspecte generale ale municipiului;
» Evaluarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile de asistență socială;
» Evaluarea opiniei beneficiarilor cu privire la relațiile cu publicul;
» Evaluarea opiniei beneficiarilor cu privire la calitatea vieții;
» Evaluarea opiniei beneficiarilor privind siguranța populației la nivelul municipiului;
» Evaluarea opiniei beneficiarilor cu privire la sistemul de învățământ;
» Evaluarea opiniei beneficiarilor privind dezvoltarea serviciilor sociale.
Studiul asupra opiniei membrilor CLI din municipiul Câmpulung
» Vârsta respondentului;
» Funcția deținută;
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»
»
»
»
»

Evaluarea opiniei membrilor CLI cu privire la aspectele generale din municipiul Câmpulung;
Evaluarea opiniei membrilor CLI privind siguranța populației din municipiul Câmpulung;
Evaluarea opiniei membrilor CLI cu privire la serviciile de asistență socială;
Evaluarea opiniei membrilor CLI cu privire la sistemul de învățământ;
Evaluarea opiniei membrilor CLI privind propunerile de proiecte în municipiul Câmpulung.

Studiu de Opinie Comunitatea Locală Instituțională și Beneficiarii de servicii și prestații sociale din
UAT municipiul Câmpulung
» Evaluarea opiniei repondenților cu privire la aspecte generale ale municipiului;
» Evaluarea opiniei respondenților cu privire la sistemul de învățământ;
Indicatori de performanță
» Existența, structura, respectiv conținutul documentelor proiective;
» Existența și funcționarea sistemului de comunicare internă și externă;
» Existența și funcționarea sistemului de gestionare a informației, înregistrarea, prelucrarea și
utilizarea datelor și informațiilor;
» Asigurarea serviciilor sociale pentru beneficiarii din municipiu;
» Asigurarea siguranței populației;
» Existența, caracteristicile și funcționalitatea spațiilor administrative;
» Definirea și promovarea strategiei;
» Existența parteneriatelor public-private.
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Absolventul - persoana elevul/ studentul care a
terminat un ciclu, respectiv, o formă de
învățământ;
Administrația Publică Locală - alcătuită din
Consiliul Local, reprezentând autoritatea
deliberativă și Primar (ca autoritate executivă);
AJOFM - Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă;
Asistență socială - ansamblul de instituții,
programe, măsuri, servicii specializate de
protejare a grupurilor, comunităților cu
probleme speciale aflate temporal în
dificultate din cauza unor motive de natură
economică, socială, biologică sau psihologică;
Beneficiarul - persoană care primește beneficii
de asistență socială și/ sau, după caz, servicii
sociale;
Căsătoria - reprezinta uniunea liber consimțită
între un bărbat și o femeie, încheiată potrivit
dispozițiilor legale, cu scopul de a întemeia o

14.1 Glosar de termeni

familie, și care este reglementată de normele
imperative ale legii;
CLI - Comunitate Locală Instituțională;
Comunitatea locală - este reprezentată de
membrii organizați ai colectivității locale,
forme de asociere ale acestora, instituțiile
administrației publice locale și alte instituții și
servicii publice ori private de interes local.
Consiliul Județean - este format din
autoritatea administrației publice locale din
România, constituită la nivel județean, pentru
coordonarea activității consiliilor comunale și
orășenești, în vederea realizării serviciilor
publice de interes județean;
Consiliul Local - un număr de consilieri pe care
legea îl determină în funcție de numărul
populației unității administrativ-teritoriale;
Consiliu Național - este format din autoritatea
publică autonomă însărcinată cu apărarea
interesului public;
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Densitatea populației - numărul de persoane pe
unitatea de suprafață, măsurându-se în general
în persoane pe kilometru pătrat, obținându-se
prin împărțirea numărului de locuitori la
suprafață în kilometri pătrați;
DGASPC - Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului;
Divorțialitatea - numărul de divorțuri înregistrate
într-o anumită perioadă de timp (1 an
calendaristic);
Divorțul - reprezintă actul de desfacere a unei
căsătorii în mod legal;
Excluziunea socială - proces cu efecte sociale
negative din cauza paralizării capacităților de
redresare;
Fondul funciar - totalitatea suprafețelor de teren
aflate între granițele unei unități administrativ
teritoriale sau ale unei unități agricole;
Grupurile etnice - grupurile sociale cu tradiții
culturale comune care au sentimentul identității
ca subgrup în cadrul societății dominante.
Printre caracteristicile etniei se pot menționa:
» Etnia este un grup relativ mare de oameni;
» Etnia este o parte dintr-un grup larg;
» Etnia poate fi particularizată în raport cu
diferite grupuri prin intermediul trăsăturilor
proprii, reale sau imaginare.
Grupul vulnerabil - conform Legii asistenței
sociale nr.292/2011 reprezintă „persoanele
sau familiile care sunt în risc de a-și pierde
capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de

trai din caza unor situații de boală, dizabilitate,
sărăcie, dependență de droguri sau de alcool,
ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate
economică și socială”;
INS - Institutul Național de Statistică;
Mortalitatea infantilă - indicator de bază al stării
economico-sociale și de mediu al unei
comunități, care ia în calcul numărul deceselor
copiilor cu vârsta sub 1 an;
Natalitatea – este elementul dinamic, activ al
bilanțului natural și cunoaște o mai mare
variabilitate în timp și spațiu întrucât este
suficient de ușor de controlat;
Născut-viu - produs al concepției, expulzat sau
extras complet din corpul mamei, independent
de durata sarcinii și care, după această separare,
prezintă un semn de viață (respirație, activitate
cardiacă, pulsații ale cordonului ombilical sau
contracții musculare dependente de voință);
Numărul mediu al salariaților - numărul de
salariați angajați cu contracte individuale de
muncă, plătiți de întreprindere pentru o durată
medie normală a timpului de lucru, pe perioada
de referință;
Nupțialitate - numărul de căsătorii realizate într-o
perioadă de timp (1 an calendaristic);
ONG - organizație non-guvernamentală;
PIB - produs intern brut;
Planificarea strategică - procesul sistematic
prin care comunitatea agreează anumite
priorități esențiale pentru îndeplinirea misiunii
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ei și se află în concordanță cu evoluția
mediului înconjurător;
POAD - Programul Operațional de Ajutorare a
Persoanelor Defavorizate;
POCU - Program Operațional Capital Uman;
Populația activă - cuprinde, din punct de vedere
economic, persoanele care furnizează forța de
muncă disponibilă pentru producția de bunuri
și servicii în timpul perioadei de referință,
incluzând populația ocupată și șomerii;
Populația după domiciliu la data de 1 ianuarie
a anului de referință - reprezintă numărul
persoanelor cu cetățenie română și domiciliu
pe teritoriul României, delimitat după criterii
administrativ-teritoriale;
PNDR - Programul Național de Dezvoltare Rurală;
Pregătirea școlară - presupune un anumit nivel
de dezvoltare fizică, intelectuală şi morală a
copilului, a unor capacităţi, abilităţi, priceperi şi
deprinderi absolut necesare școlarizării;
Procesul de integrare socială - interacțiunea
dintre individ sau grup și mediul social, prin
intermediul căreia se realizează un echilibru
funcțional al părților;
Raportul de dependență demografică - numărul
persoanelor de vârstă dependentă, respectiv
persoanele sub 15 ani și peste 65 de ani,
raportat la populația în vârstă de muncă (15-64
ani), exprimat la 100 de persoane;
Rata de divorțialitate - numărul divorțurilor la
1000 locuitori. Se calculează prin raportarea

numărului căsătoriilor desfăcute în cursul unui
an calendaristic la populația legală (cu
domiciliu permanent) la 1 iulie anul respectiv;
Rata de masculinitate - evidențiază numărul
mediu de bărbați ce revin la 100 de femei într-o
populație dată;
Rata de mortalitate - numărul decedaților
dintr-un an calendaristic ce revin la 1000 locuitori;
Rata de natalitate - numărul născuților vii
dintr-un an calendaristic, care revine la 1000
locuitori, la data de 1 iulie din anul respectiv;
Rata de nupțialitate - numărul căsătoriilor ce
revin la 1000 locuitori. Se calculează prin
raportarea numărului căsătoriilor încheiate
într-un an calendaristic, la populația legală (cu
domiciliu permanent) la 1 iulie anul respectiv;
Reședința obișnuită - reprezintă locul în care o
persoană își petrece în mod obișnuit perioada
zilnică de odihnă, fără a ține seama de
absențele temporare pentru recreere, vacanțe,
vizite la prieteni și rude, afaceri, tratamente
medicale sau pelerinaje religioase. Reședința
obișnuită poate să fie aceeași cu domiciliul sau
diferită, în cazul persoanelor care aleg să-și
stabilească reședința obișnuită în altă localitate
decât cea de domiciliu din țară sau străinătate;
RON - Leu românesc;
RPL - Recensământul Populației și al Locuințelor;
Salariat - persoana care își exercită activitatea
pe baza unui contract de muncă într-o unitate
economică sau socială, indiferent de forma ei
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de proprietate sau la persoane particulare, în
schimbul unei remunerații sub formă de
salariu, plătit în bani;
SDSS - Strategie de Dezvoltare a Serviciilor
Sociale;
Solidaritatea socială - potrivit căreia întreaga
comunitate participă la sprijinirea persoanelor
vulnerabile care necesită suport şi măsuri de
protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea
unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării
incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie.
Sporul natural - reprezintă un indicator care
măsoară diferența algebrică între numărul
născuților vii și cel al decedaților din rândul
unei populații determinate, într-o anumită
perioadă de timp;
Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale reprezintă instrumentul participativ care
condiționează implicarea întregii comunități și
care are drept scop asigurarea dezvoltării
economico-sociale;
Subsidiaritatea - conform căreia, în situaţia în
care persoana sau familia nu îşi poate asigura
integral nevoile sociale, intervine colectivitatea
locală şi structurile ei asociative şi
complementare, statul, prin furnizorii publici şi
privaţi existenţi la nivel local și judeţean.
SWOT - analiză ce scoate în evidenţă elemente
de potenţial intern şi extern, cum ar fi
resursele, competenţele, tendinţele unor
procese conexe și implică:

» Identificarea elementelor interne şi externe
organizaţiei sau ale temei strategice;
» Sortarea lor pe cele 4 puncte;
» Ordonarea şi reţinerea celor care pot avea
impact decisiv asupra realizării acţiunilor.
Școala - instituție care participă în mod esențial
la educația tinerelor generații, la transmiterea
valorilor culturale și morale, la dezvoltarea
intelectuală a elevilor, respectiv la transmiterea
de cunoștințe;
Șomer - persoană care îndeplinește cumulativ
următoarele condiții:
» este în căutarea unui loc de muncă de la
vârsta de minimum 16 ani și până la
îndeplinirea condițiilor de pensionare;
» starea de sănătate și capacitățile fizice și
psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
» nu are loc de muncă, nu realizează venituri
sau realizează din activități autorizate potrivit
legii venituri mai mici decât indemnizația de
șomaj ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi;
» este disponibilă să înceapă lucrul în perioada
imediat următoare dacă s-ar găsi un loc de
muncă;
» este înregistrată la Agenția Națională pentru
Ocuparea Forței de Muncă sau la alt furnizor
de servicii de ocupare, care funcționează în
condițiile prevăzute de lege.
TINACT - Tineret în Acțiune;
UE - Uniunea Europeană.
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14.2 Surse de informare în realizarea SDSS
Strategia de Dezvoltare Locală a Serviciilor
Sociale la nivelul Județului Argeș pentru
perioada 2014-2020;
» Strategia Națională privind Incluziunea Socială;
» Strategia Europa 2020;
» Recensământul populației și locuitorilor 2011.
»

316

14.3 Site-uri

»
»
»
»
»
»
»

http://www.insse.ro/cms/
https://www.cjarges.ro/
http://www.arges.anofm.ro/
http://statistici.insse.ro/shop/
http://www.primariacampulung.ro/
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/
http://www.fonduri-ue.ro/

14.4. Bibliografie
» Raport intermediar;
» Studiu de Opinie Comunitatea Locală Instituțională și Beneficiarii de servicii și prestații sociale din
UAT municipiul Câmpulung;
» Studiu de Opinie aplicat Beneficiarilor de servicii și prestații sociale;
» Studiu de Opinie aplicat membrilor Comunității Locale Instituționale.
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15.1 Concluzii generale

Concluzii studiu de opinie Comunitatea Locală Instituțională și Beneficiarii de servicii și
prestații sociale
Pe baza datelor înregistrate în urma studiului, se evidențiază faptul că majoritatea respondenților
precizează că principalele aspecte pozitive al municipiului Câmpulung le constituie amplasarea
geografică, calitatea școlilor, grădinițelor și cabinetelor medicale, respectiv locul natal și primăria.
Pe de altă parte, majoritatea respondenților sunt de părere că principalele probleme ale
municipiului Câmpulung le reprezintă lipsa locurilor de muncă, nivelul scăzut de trai, lipsa
fondurilor pentru investiții, respectiv lipsa activităților de petrecere a timpului liber.
Informațiile obținute în urma intervievării, relevă faptul că aproximativ jumătate dintre respondenți
afirmă că sunt în mare măsură în siguranță pe stradă și în locurile publice din municipiul
Câmpulung. De asemenea, majoritatea subiecților intervievați apreciază faptul că numărul
conflictelor din municipiul Câmpulung a rămas la fel. În urma prelucrărilor statistice, se remarcă
faptul că majoritatea respondenților, sunt mulțumiți de Poliția Locală cu privire la siguranța
populației.
Pe baza datelor înregistrate și a prelucrărilor statistice efectuate, se constată faptul că aproximativ
jumătate dintre participanții la studiu consideră domeniul asistenței sociale ca fiind foarte
important, pentru locuitorii municipiului Câmpulung. Potrivit rezultatelor obținute în urma analizei
cantitative, se constată faptul că majoritatea participanților la studiu precizează că dintre grupurile
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defavorizate din municipiul Câmpulung, sunt sprijinite în prezent prin serviciile sociale persoanele
cu dizabilități. Se constată faptul că cei mai mulți subiecți intervievați consideră că dintre grupurile
defavorizate, în viitor ar trebui sprijiniți mai mult bătrânii.
Conform datelor obținute ca urmare a procesului de intervievare, poate fi observat faptul că
majoritatea respondenților sunt de părere că tinerii/ copii sunt în siguranță la școală și în spațiile
publice ale municipiului Câmpulung. În ceea ce privește, respondenții care au declarat că
tinerii/copii nu sunt în siguranță la școală și în spațiile publice ale municipiului Câmpulung, se
remarcă faptul că majoritatea au declarat că implicarea reală a poliției ar fi o soluție pentru
asigurarea siguranței tinerilor/ copiilor la școală și în spațiile publice. Pe baza datelor înregistrate,
se constată faptul că majoritatea participanților la studiu sunt de părere că municipiul Câmpulung
este un loc de creștere și educare a copiilor bun.

Concluzii studiu de opinie Beneficiari de servicii și prestații sociale
Majoritatea beneficiarilor de servicii și prestații sociale au declarat că beneficiază de servicii și
prestații sociale de o perioadă cuprinsă între 2-5 ani. De asemenea, în urma procesului de
intervievare, poate fi observat faptul, că majoritatea beneficiarilor de servicii și prestații sociale au
vârsta cuprinsă între 35-44 ani. În urma datelor înregistrate în urma studiului, se constată faptul că
majoritatea beneficiarilor de servicii și prestații sociale sunt de gen feminin.
Potrivit rezultatelor obținute în urma studiului, se constată faptul că majoritatea beneficiarilor de
servicii și prestații sociale, au precizat că sunt de etnie română și au declarat faptul că sunt fără
loc de muncă. De asemenea, în ceea ce privește starea civilă majoritatea beneficiarilor de servicii
și prestații sociale, declară faptul că sunt căsătoriți.
Potrivit datelor obţinute ca urmare a procesului de intervievare, poate fi observat faptul că
majoritatea respondenţilor apreciază inițiativa Primăriei de a dezvolta serviciile sociale din
municipiul Câmpulung ca fiind foarte necesară. Conform rezultatelor obţinute în urma analizei
cantitative a datelor, se constată faptul că peste jumătate dintre beneficiarii de servicii și prestații
sociale sunt foarte mulțumiți de calitatea serviciilor furnizate de Direcția de Asistență Socială. Pe
baza datelor înregistrate și a prelucrărilor statistice efectuate se poate observa faptul că
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majoritatea beneficiarilor de servicii și prestații sociale au aflat de serviciile oferite de Direcția de
Asistență Socială, de la Primărie.
În urma analizei cantitative, realizate asupra beneficiarilor din municipiu s-a evidențiat faptul că
majoritatea beneficiarilor de servicii și prestații sociale afirmă că beneficiază/ au beneficiat de
alocație de susținere a familiei. De asemenea, în urma analizei cantitative a datelor se constată
faptul că cei mai mulți dintre respondenți doresc ca în viitor, să beneficieze și de alte servicii și
prestații sociale. Aproximativ jumătate dintre subiecții intervievați, consideră faptul că de când
beneficiază de serviciile și prestațiile sociale, nivelul de trai s-a îmbunătățit în mică măsură și
afirmă faptul că nu au posibilitatea să își îmbunătățească condițiile de locuit.
Cei mai mulți dintre beneficiarii intervievați, consideră că populația aptă pentru a munci nu își
poate găsi un loc de muncă deoarece oferta acestora este foarte redusă. Conform datelor
înregistrate şi a prelucrărilor statistice se constată faptul că majoritatea beneficiarilor de servicii și
prestații sociale afirmă că locuința lor se afla în proprietate personală. Referitor la numărul de
camere din casele beneficiarilor de servicii si prestații sociale din municipiul Câmpulung, cea mai
mare pondere se înregistrează în rândul celor care afirmă că dispun de 2 camere. Conform analizei
datelor culese, ca urmare a studiului de opinie realizat asupra beneficiarilor de servicii și prestații
sociale, se evidenţiază faptul că majoritatea dintre aceștia afirmă că starea locuinței este bună.
Majoritatea persoanelor care beneficiază de servicii și prestații sociale, precizează că în gospodăria
lor locuiește 1 familie și au afirmat că nu au membri din familie plecați la muncă în străinătate. De
asemenea cei mai mulți subiecți intervievați afirmă că au fost informați referitor la obligațiile pe care
le au față de copiii minori, la plecarea în străinătate.
În urma datelor înregistrate în urma studiului, se constată faptul că cei mai mulți beneficiarii afirmă
că au venitul lunar al familiei peste 1.500 lei. Potrivit rezultatelor obținute în urma studiului, se
constată faptul că aproximativ jumătate dintre respondenți, menționează că nivelul veniturilor din
familie nu ajung nici pentru strictul necesar.
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De asemenea, ca urmare a procesului de intervievare se evidențiază faptul că majoritatea
respondenților declară că în momentul de față nu au posibilitatea să facă față unei cheltuieli
neprevăzute (spitalizare, accident). În urma rezultatelor obținute în urma studiului, se constată
faptul că majoritatea subiecților intervievați menționează că sunt informați cu privire la proiectele
sociale ale municipiului Câmpulung. Majoritatea beneficiarilor de servicii și prestații sociale doresc
ca în municipiul Câmpulung să se implementeze un cămin pentru persoane vârstnice, un centru de
zi pentru copii, respectiv un centru de zi pentru persoanele cu dizabilități.

Concluzii studiu de opinie Comunitate Locală Instituțională
Potrivit datelor înregistrate și a prelucrărilor statistice efectuate, se constată faptul că majoritatea
membrilor comunității locale instituționale au precizat faptul că își desfășoară activitatea în
municipiul Câmpulung de peste 10 ani.
De asemenea, ca urmare a procesului de intervievare desfășurat asupra membrilor comunității
locale instituționale, se evidențiază faptul că majoritatea respondenților sunt cadre didactice. În
ceea ce privește, nivelul de studii cei mai mulți respondenți au absolvit studii universitare, iar în
ceea ce privește distribuția în funcție de categoria de vârstă se remarcă faptul că majoritatea
respondenților au vârsta cuprinsă între 35-44 ani. În urma rezultatelor obținute, ca urmare a
prelucrării statistice a datelor culese, se observă faptul că toți subiecții intervievați sunt de părere
că este importantă dezvoltarea serviciilor sociale în municipiul Câmpulung.
În urma analizei datelor, se constată faptul că peste jumătate dintre respondenți, consideră că la
nivelul municipiului nu există persoane care beneficiază de servicii sociale nejustificat. Pe de altă
parte, dintre respondenții care sunt de părere că la nivelul municipiului există persoane care
beneficiază de servicii sociale nejustificat, cei mai mulți consideră că motivul acestei situații este
faptul că există persoane care sunt apte de muncă ce beneficiază totuși de ajutor social.
În ceea ce privește, sistemul de învățământ se constată faptul că majoritatea subiecților intervievați
menționează că sunt mulțumiți de profesorii/educatorii din municipiul Câmpulung, de numărul școlilor,
de starea și dotarea școlilor, de numărul grădinițelor din municipiu, respectiv de starea și dotarea
grădinițelor din municipiul Câmpulung.
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În urma rezultatelor obținute în urma analizei cantitative, se constată faptul că majoritatea subiecților
intervievați nu cunosc proiectele sociale dezvoltate la nivelul municipiului Câmpulung. Informațiile
obținute în urma intervievării, evidențiază faptul că dintre respondenții care au declarat că știu
proiectele sociale dezvoltate la nivelul municipiului, jumătate menționează proiectul social
,,Schimbă-ți viitorul! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate a persoanelor din
zona de nord a municipiului Câmpulung”.
Cei mai mulți dintre membrii Comunității Locale Instituționale menționează că nu au fost/ sunt
implicați în proiectele sociale dezvoltate la nivelul municipiului. Pe de altă parte, în ceea ce privește
respondenții care au declarat că au fost implicați în proiecte sociale, cei mai mulți dintre aceștia au
au declarat că au fost implicați în proiectul social „Schimbă-ți viitorul! Dezvoltarea socială și
economică a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Câmpulung”.
Pe baza datelor înregistrate în urma studiului, s-a observat faptul că majoritatea respondenților
apreciază că Primăria și Consiliul Local ar trebui să dezvolte proiectele sociale de la nivelul
municipiului. Potrivit rezultatelor obținute în urma analizei cantitative, se constată faptul că
majoritatea respondenților consideră că fondurile nerambursabile ar trebui să fie sursa fondurilor
pentru dezvoltarea proiectelor sociale. Majoritatea subiecților intervievați apreciază proiectele
sociale care trebuie implementate în municipiu sunt un cămin pentru persoane vârstnice, orientare
socio-profesională pentru tinerii cu vârsta între 16-24 ani, respectiv o unitate medico-socială la
nivelul municipiului, respectiv să fie realizată integrarea pe piața muncii a persoanelor defavorizate
social (minorități, persoane cu venituri reduse, femei, etc.).
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RECOMANDĂRI
Pe termen mediu:
» Relicențierea serviciilor sociale existente;
» Diversificarea serviciilor sociale în raport cu nevoile identificate;
» Licențierea serviciilor noi instituite;
» Cooptarea membrilor Consiliului Local în proiecte sociale cu scopul creșterii
vizibilității implicării Administrației Publice Locale în viața municipiului Câmpulung;
» Promovarea acțiunilor cu caracter social și implicarea comunității locale;
» Implicarea Instituțiilor locale (licee, școli, grădinițe, parohii, poliție etc.) în proiecte cu
caracter social în rândul tinerilor pentru reducerea violenței, prevenirea absenteismului
și reducerea abandonului școlar;
» Promovarea proiectelor din portofoliul strategiei la nivelul municipiului Câmpulung.

Pe termen lung:
» Dezvoltarea de parteneriate pentru creșterea calității serviciilor sociale existente și
diversificarea de servicii sociale noi;
» Inițierea de programe socio-economice cu scopul diminuării migrației persoanelor
tinere din municipiu;
» Înființarea unei școli profesionale în sistem dual organizată în parteneriat cu
operatorii economici interesați în calitate de potențiali angajatori și parteneri de
practică;
» Atragerea de investiții pentru creșterea încasărilor la bugetul de stat și crearea de
noi locuri de muncă cu scopul reducerii ratei șomajului.
» Consolidarea aparatului administrativ propriu prin atragerea de personal specializat
(psihologi, asistenți sociali, facilitatori comunitari, consilieri educaționali, consultanți
scriere și implementare proiecte).
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SERVICII GENERALE ASCEDO
planificare strategică - elaborare strategii de dezvoltare
proiectare și elaborare PDI, PAS și RAEI
acreditare servicii sociale
servicii de consultanță pentru administrația publică
studii de cercetare (SDL, SDSS, PDI, PAS, PUG)
servicii pentru Grupurile de Acțiune Locală
cursuri acreditate ANFP și ANC
organizare de târguri și evenimente de promovare
elaborare materiale de promovare
analiză de climat organizațional
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