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Context 

 

Grupuri vulnerabile fără acces la locuinţă 

Rezoluţia Parlamentului European din 11 iunie 2013 ”reaminteşte statelor membre şi 

autorităţilor locale că subvenţionarea sectorului locuinţe sociale şi accesibile permite 

o garantare o drepturilor fundamentale (...) şi insistă asupra faptului că, locuinţele 

sociale nu ar trebuie considerate costuri care trebuie reduse, ci investiţii rentabile pe 

termen lung, având în vedere efectele de ameliorare a stării de sănătate şi creşterii 

bunăstării sociale, prin acces la piaţa muncii şi prin împuternicirea persoanelor, în 

special a persoanelor în vârstă, pentru a duce o viaţă independentă”. Accesul la 

locuinţe reprezintă unul dintre factorii cheie în atingerea obiectivelor Strategiei 

Europa 2020 cu privire la scăderea numărului de persoane cu risc de sărăcie sau 

excluziune socială. Lipsa locuinţei reprezintă una dintre formele extreme de sărăcie 

şi precaritate, care s-a extins în ultimii ani. 

Persoane infectate cu virusul HIV/SIDA  

În ceea ce priveşte strategiile privind infecţia cu HIV/SIDA, la nivel internaţional 

UNAIDS (Programul Comun al Naţiunilor Unite împotriva HIV/SIDA) îşi propune 

eradicarea bolii până în 2030, iar obiectivele Strategiei 90-90-90 până în 2020 sunt: - 

90% persoane testate HIV - 90% persoane tratate - 90% încărcătură virală 

nedetectabilă. La nivel naţional avem Hotărârea Guvernului nr. 1028/2014 privind 

aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014 - 2020 şi a Planului de acţiuni pe 

perioada 2014 - 2020 pentru implementarea Strategiei naţionale. Printre principiile 

strategiei în ceea ce priveşte infecţia cu HIV/SIDA amintim: strategia se va concentra 

preponderent asupra prevenirii transmiterii virusului şi a reducerii impactului social; 

resursele alocate trebuie să ia în considerare grupurile şi persoanele vulnerabile la 

risc şi comunităţile afectate; implicarea multisectorială şi interdisciplinară este 

esenţială pentru realizarea unui răspuns adecvat la problematica HIV/SIDA; toate 

persoanele infectate HIV sau diagnosticate cu SIDA, precum şi grupurile vulnerabile 

au acces egal şi continuu la tratament, îngrijire medicală şi servicii sociale conform 

standardelor prevăzute de legislaţia în vigoare; formularea politicilor şi a programelor 

de dezvoltare socio-economică trebuie să ia în considerare şi fenomenul HIV/SIDA 

 



Finanțarea serviciilor sociale trebuie să aibă în vedere mai multe surse de finanţare: 

 Bugetul de stat  

 Bugetul local prin: o Finanţare furnizorilor publici de servicii sociale de la nivel 

local o Subvenţionarea şi contractarea de servicii sociale de la furnizori privaţi;  

 Fonduri externe, prin accesarea acestora în cadrul programelor cu finanţare 

nerambursabilă;  

 Bugetele furnizorilor privaţi de servicii sociale  

 Contribuţii ale beneficiarilor  

 Donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice 

din ţară şi din străinătate 

 

Principalele probleme care au stat la baza elaborării de 

recomandări specifice:  

 

1. Lipsa specialiştilor în mediul rural afectează starea de sănătate a populaţiei 

rurale. 

2. Informarea inadecvată sau deloc a beneficiarilor cu privire la drepturile 

fundamentale.  

3. Lipsa accesului universal real la serviciile de îngrijire a sănătăţii şi în mod 

special accesul la servicii testare.  

4. Lipsa finanţării de către stat a serviciilor psiho-medico-sociale (există finanţare 

pentru medici dar nu şi pentru alţi specialişti). 

5. Sistemul de plată al serviciilor prin casa de asigurări este unul greoi. 

6. Aplicarea şi interpretarea cadrului normativ în mod diferit – zona gri a 

legislaţiei – sunt necesare activităţi de documentare a traseelor pacienţilor prin 

servicii – hărţile – pentru a ajuta la identificarea cauzelor problemelor şi 

elaborarea unei proceduri şi a unui management de caz adecvat. 

7. Lipsa Planului de acţiune şi a Strategiei naţionale a HIV – existenţa unui 

Program naţional pentru HIV la nivelul ministerului sănătăţii nu asigură 

automat şi implementarea acestuia în lipsa unei norme de aplicare.  

8.  Accesul deficitar la tratamentul substitutiv, inclusiv în spitale. 



9. Sistem deficitar pentru pacienţii cu probleme de sănătate mintală şi HIV/TBC. 

10.  Lipsa centrelor de noapte, adăposturi, cantine pentru persoanele cu HIV/TBC 

– pentru  a beneficia de servicii în aceste centre se cere condiţia de a nu fi 

infectaţi cu HIV / TBC  

11.  Descentralizarea serviciilor – nu au acces la servicii dacă nu locuiesc în 

sectorul respectiv (serviciile psihosociale ale DGASPC). 

12.  Serviciile de evidenţă a populaţiei: cartea de identitate provizorie este valabilă 

între 6-12 luni şi este nevoie ca poliţia să-i identifice pe stradă pe cei fără 

adapost. 

13.  Lipsa colaborării între ministerele abilitate. 

14.  Lipsa serviciilor de prevenţie.  

 

Principalele recomandări: 

 

1. Asigurarea că serviciile psiho-medico-sociale pentru pacienții cu TBC sunt 

furnizate într-un mod adecvat, există în număr suficient şi sunt adaptate 

nevoilor fiecărui grup vulnerabil.  

2. Elaborarea şi implementarea unei strategii de monitorizare a modului în care 

cadrul normativ este aplicat şi răspunde obiectivelor pentru care a fost creat.  

3. Asigurarea funcţionării unei comisii intermenisteriale care să răspundă 

obiectivelor de acces la servicii de calitate pentru membrii grupurilor 

vulnerabile. 

4. Elaborarea planului de acțiune aferent strategiei HIV, a regulamentului de 

funcționare a comisiei interministeriale HIV și a programării financiare 

adecvate, inclusiv asigurarea finanțării corespunzătoare pentru organizaţiile 

neguvernamentale.  

5. Identificarea nevoilor şi a intervenţiilor prioritare pentru grupurile vulnerabile. 

6. Introducerea unor mecanisme de înregistrare şi analiză a datelor privind 

grupurile vulnerabile. 

7. Constituirea unor intervenţii la nivel local care să vină în sprijinul grupurilor 

vulnerabile. 

8. Dezvoltarea serviciilor post-cură în cadrul comunităţii, pe o perioadă de 4-6 

luni, pentru persoanele care părăsesc mediul spitalicesc;  



9. Introducerea în cadrul liniilor prioritare de finanţare din fondurile consiliului 

local (conform Legii 34/1998) a subvenţiilor pentru servicii sociale de consiliere 

a consumatorilor de substanţe şi a familiilor lor (organizate ca şi centre de zi), 

atât în cazul consumatorilor adulţi, cât şi în cazul consumatorilor minori; 

10. Introducerea la nivelul serviciilor psiho-medico-sociale a obligaţiei de a informa 

adecvat şi pe înţelesul fiecărui membru al grupurilor vulnerabile a drepturilor 

pe care legea le prevede.  

11. Construirea de locuinţe sociale pentru a asigura nevoia de bază a persoanelor 

aflate în situaţie de marginalizare şi excluziune socială;  

12. Evaluarea nevoii de locuinţe sociale pentru toate grupurile vulnerabile, 

(inclusiv tineri care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, persoane fără 

adăpost, foşti deţinuţi, victime ale violenţei domestice, persoane evacuate din 

locuinţe restituite foştilor proprietari, persoane dependente de droguri) şi 

crearea unei baze de date la nivel de comunitate. 

13. Evaluarea şi abordarea complexă a nevoii de locuinţe sociale ale tuturor 

grupurilor vulnerabile: persoane fără adăpost, tineri post-instituţionalizaţi, foşti 

deţinuţi, victime ale violenţei domestice, persoane evacuate din locuinţe 

restituite foştilor proprietari, persoane dependente de droguri şi altele;  

14. Continuarea asigurării serviciilor de evaluare socială pentru accesul la o 

locuinţă socială 

 

Recomandări specifice1: 

 

•Parteneriatele iniţiate de către ONG-uri sau autorităţi să nu fie “oportuniste” 

(generate de ocaziile punctuale de finanţare, de exemplu), ci să susţină interesele 

directe ale beneficiarilor de servicii sociale; 

•Aceste parteneriate ar trebui să fie gândite pe termen lung, să fie reglementate prin 

acorduri sau contracte de parteneriat şi să conţină obiective clare şi rezultate 

aşteptate ce pot fi evaluate periodic; 

                                                           
1 Recomandări care au reieşit şi din studiul realizat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în cadrul 

proiectului „Advocacy și politici publice pentru dezvoltare socială în România” 

 



•Autorităţile să încurajeze implicarea cetăţenilor în decizie şi participarea lor la 

consultările publice, iar parteneriatele cu organizaţiile neguvernamentale să fie privite 

ca un demers de îmbogăţire a resurselor de care dispune comunitatea (din punct de 

vedere al expertizei, numărului de voluntari pe care ele îl aduc în câmpul intervenţiei 

sociale, numărului şi calităţii serviciilorimplementate etc); 

 

În ceea ce priveşte mecanismele, instrumentele de finanţare şi sumele publice 

alocate serviciilor furnizate de către organizaţiile non-profit, frecvent apar următoarele 

categorii de propuneri de îmbunătăţire a cadrului actual: 

 

Legislaţie  
 

Legea nr. 292/2011 legea asistenței sociale, Capitolul VII ”Finanţarea asistenţei 

sociale” în art. 128, prevede faptul că asistenţa socială se finanţează din fonduri 

alocate de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din donaţii, sponsorizări sau din 

alte contribuţii din partea unor persoane fizice ori juridice, din ţară şi din străinătate, 

din contribuţii ale  beneficiarilor, precum şi din alte surse, cu respectarea legislaţiei în 

domeniu şi în limita resurselor financiare disponibile. Cu toate că există prevederi 

normative, a fost demonstrat că foarte puţine autorităţi locale din ţară folosesc acest 

instrument pentru achiziţia de servicii sociale, de aceea se impun clarificări sau 

precizări metodologice clare şi diseminate foarte larg la nivel naţional, pentru ca 

autorităţile publice să interpreteze unitar şi coordonat acest text de lege.  

În conformitate cu prevederile articolului 133 , aliniatul 1, ale aceleiași legi, legiutorul 

a specificat faptul că bugetul de stat se alocă fonduri, spre exemplu, pentru 

următoarele: 

a) finanţarea programelor de interes naţional, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale, precum şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale cu 

atribuţii în domeniul serviciilor sociale şi aprobate prin hotărâre a Guvernului; 

b) finanţarea programelor de subvenţionare a furnizorilor privaţi de servicii sociale, 

derulate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; 

e) finanţarea serviciilor sociale acordate de autorităţile administraţiei publice locale şi 

a altor furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, în condiţiile legii; 



h) cofinanţarea serviciilor sociale, în baza memorandumurilor, protocoalelor, 

convenţiilor de parteneriat, încheiate conform legii. 

Deoarece în aliniatul 2 se menționează că procedura de acordare a sumelor pentru 

cofinanțarea proiectelor cu finanțare internațională e se stabileşte prin hotărâre a 

Guvernului, trebuie identificate care sunt prevederile unei hotărîri de acest tip. 

Articolul 134 aliniatul 1 conține prevederea conform căreia unitățile administrative vor 

realiza fundamentarea necesității funcționării serviciilor sociale. 

Este necesară înfiinţarea unui grup de lucru la nivelul autorităţilor centrale, pentru 

accelerarea acestui proces de clarificare şi explicitare a cadrului legal existent, pentru 

cazul particular al serviciilor sociale sau integrate. 

 

Conform Legii nr.215/2001 art.91 al.1 lit.d, Consiliile Judeţene au ”atribuţii privind 

gestionarea serviciilor publice din subordine” asigurând ”cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: serviciile sociale pentru 

protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a 

altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială” (art.91 al.5 lit. a). Acolo unde 

functiile si responsabilitătile enumerate mai sus nu se pot realiza prin resurse 

instituţionale proprii, Consiliile Judeţene pot colabora cu alti parteneri instituţionali, 

inclusiv cu organizaţii neguvernamentale. Astfel, Consiliul Judeţean are, conform 

Legii nr.215/2001 art.91 al.1 lit. e, ”atribuţii privind cooperarea interinstituţională” pe 

care pe care le poate realiza prin ”cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 

române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi 

realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

judeţean”(art.91 al.6 lit. a) 

 

Propuneri privind mecanismul de finanţare propriu-zis: 

 

 •Este necesar ca autorităţile publice locale să fie încurajate a externaliza servicii 

sociale către furnizorii privaţi, în situaţia în care acestea nu dispun de mijloacele 

interne pentru implementarea lor. 



•Este considerată prioritară coroborarea finanţării cu mecanismul evaluării nevoilor 

locale. (inclusiv elaborarea “hărţilor de nevoi” şi a “hărţilor de servicii existente”). 

Principiul accesului egal la finanţare al tuturor ONG-urilor care acoperă nevoi reale 

de servicii la nivel local este încă departe de a fi realizat, pe de o parte datorită 

necunoaşterii amănunţite a “cererii” de servicii, pe de altă parte datorită intereselor 

locale ale unora dintre reprezentanţii autorităţilor, care direcţionează în mod 

preferenţial fondurile publice către organizaţii agreate, sau “mai vocale” la nivel local. 

Introducerea în lista de criterii de eligibilitate la fonduri publice a criteriului acoperirii 

nevoilor cuprinse în “harta socială” a localităţii.  

• Nevoia unei linii de finanţare “dedicată” serviciilor sociale, de la nivelul bugetului de 

stat către bugetele locale; acest mecanism este considerat util în special în oraşele 

mici şi comune. 

•O disponibilitate mai mare de finanţare, din fonduri publice, a cheltuielilor de 

personal din serviciile furnizate de către furnizori privaţi; acestea sunt strict corelate 

cu calitatea serviciilor furnizate şi de aceea sunt categorii de cheltuieli indispensabile 

bunei funcţionări a serviciului. Orice diminuare a acestor costuri atrage după sine 

imposibilitatea derulării, în condiţii de calitate, a serviciului respectiv. 

 

Nevoia acoperirii, din surse publice, a costurilor de funcţionare pe întregul an 

bugetar, nu pe câteva luni din anul în curs, aşa cum se întâmplă în foarte multe 

situaţii. Un contract de finanţare multianual este recomandat astfel încât planurile de 

finanţare să devină eficiente şi sigure, atât în rândul furnizorilor, cât şi al autorităţilor 

publice.  

•Corelarea sumelor acordate din bugetele publice cu standardele obligatorii de 

calitate din domeniul serviciilor.  

 

Propuneri specifice de completări/modificări legislative 

pentru finanţarea anumitor categorii de servicii sau 

activităţi: 

 

•Introducerea asigurărilor de îngrijire cu caracter obligatoriu;  



•Atragerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a Ministerului Sănătăţii în 

responsabilitatea comună intersectorială, mai ales în ceea ce priveşte finanţarea 

pentru îngrijirea şi asistenţa persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile; 

•Atragerea sistemului de învăţământ în responsabilitatea comună intersectorială în 

ceea ce priveşte finanţarea pentru asistenţa copiilor, tinerilor, cu predilecţie în zonele 

rurale, izolate, subdezvoltate, aici accentul fiind pentru cei care au nevoie de servicii 

psiho-medico-educaţionale;  

•O finanţare mai consistentă a serviciilor de prevenţie pentru toate categoriile de 

beneficiari. Ar fi utilă iniţierea unui Program de Interes Naţional în acest domeniu. 

•Este nevoie de asemenea de linii bugetare dedicate pentru formarea continuă a 

personalului din serviciile sociale astfel încât colaborarea cu cei din serviciile 

medicale şi educaţionale să se desfăşoare adecvat;  

•Serviciile sociale pe care structurile neguvernamentale non-profit acreditate le 

acordă unor beneficiari din localitatea respectivă (degrevând astfel statul de 

importante cheltuieli) ar trebui finanţate în proporţie considerabilă de către bugetul 

local (salarii pentru personal de specialitate, hrană, utilităţi) dar acest aspect trebuie 

analizat de la caz la caz deoarece există consilii locale care au un buget foarte mic 

pentru a acoperi aceste cheltuieli şi există riscul subfinanţării (spre exemplu, unităţile 

medico-sociale finanţate din bugetul consiliilor locale sunt de cele mai multe ori 

subfinanţate). 

 

În cazul finanţării serviciilor sociale din bugete publice centrale sau judeţene, 

respondenţii au propus dezvoltarea unui circuit direct (sigur) de finanţare dinspre 

bugetul de stat sau cel judeţean către ONG-ul furnizor de servicii sociale, în special 

pentru serviciile din mediul rural; cu alte cuvinte, existenţa unor linii “securizate” de  

finanţare pentru mediul rural, pentru evitarea deturnării de fonduri la nivel local.  

 

În ceea ce priveşte diversificarea spectrului de servicii sociale la nivel local, sunt 

necesare a fi avute în vedere următoarele recomandări: 

•Harta locală de nevoi este cea care trebuie să ghideze finanţarea şi investiţiile 

publice, pentru dezvoltarea unor servicii noi la nivel local.Realizarea cu prioritate a 

acestor hărţi de nevoi sociale, pe baza unei metodologii şi a unui ghid naţional de 

implementare, este o propunere care a fost formulată de toţi interlocutorii intervievaţi 

în cadrul anchetei. 



•În prezent, spectrul de servicii sociale este încă limitat, iar legislaţia nu oferă pârghii 

pentru inovaţie socială (de exemplu, serviciile de îngrijire la domiciliu, şi în general 

serviciile furnizate de către echipele mobile de profesionişti, în special echipe pluri-

disciplinare, se confruntă cu dificultăţi mari de acreditare, finanţare, evaluare etc.);  

•Este necesară o utilizare mai judicioasă a infrastructurii de care dispun primăriile şi 

direcţiile de asistenţă socială. O inventariere exactă a spaţiilor disponibile ar scoate la 

iveală locaţii în care structurile private non-profit ar putea dezvolta servicii sociale;  

•Este nevoie de asemenea de linii bugetare dedicate (fie la nivel central, fie local) 

pentru formarea continuă a personalului din serviciile sociale, la care să poată avea 

acces atât personalul din serviciile publice, cât şi cele private;  

•Monitorizarea impactului serviciilor sociale de către autoritatile publice. 

Monitorizarea şi verificarea pe teren a rezultatelor obţinute în serviciile sociale 

reprezintă o prioritate, cu accent pe o evaluare a cost-beneficiului şi a calităţii 

serviciilor prestate.  
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