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                            STRATEGIA DE DEZVOLATRE A SERVICIILOR SOCIALE 
                                          LA NIVELUL COMUNEI NUSFALĂU 
                                          PENTRU PERIOADA 2019 – 2023 

 

I.  CADRUL SRATEGIC GENERAL 

 

1.1 ÎNTRODUCERE 

Prezenta strategie își găsește justificarea, în nevoia de armonizare a practicilor în domeniul 

furnizării serviciilor de asistență socială cu legislația europeană și națională, cu prevederile strategiilor 

naționale privind incluziunea socială, reducerea sărăciei, promovarea și respectarea drepturilor 

grupurilor vulnerabile, cu strategiile regionale, județene și comunale privind dezvoltarea servicilor 

sociale la nivel local. 

 Deși legislația prevede furnizarea măsurilor de asistență socială ca un pachet unitar, ce 

cuprinde beneficii financiare și servicii sociale, pentru prevenirea şi limitarea oricărei forme de 

dependenţă a beneficiarilor faţă de ajutorul acordat de stat sau de comunitate, ar fi nevoie ca serviciile 

sociale să primeze în fața beneficiilor sociale. În fapt, întâlnim o serie de factori care împiedică 

furnizarea serviciilor sociale la standardele de calitate ce se impun și cu o pondere mai mică decât cea 

necesară. Se identifică totodată, nevoia de lucru în echipe interdisciplinare și interinstituționale, cu 

implicarea societății civile, pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori 

permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, 

familiei, grupurilor ori comunităţilor.  

Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 
2015-2020, în ceea ce privește furnizarea serviciilor sociale, prevede complementaritatea 
fondurilor publice disponibile pentru sectorul serviciilor sociale, cu finanțarea de la Uniunea 
Europeană.  

De aceea, este importantă asigurarea unui cadru necesar dezvoltării serviciilor sociale în raport 

cu acordarea unor beneficii financiare directe, dezvoltarea serviciilor sociale care să aibă la bază o 

analiză reală a situației sociale integrate și a nevoilor complexe ale grupurilor vulnerabile din Comuna 

Nușfalău.  

În acest scop, legislația prevede o diagnoză socială a comunității, dezvoltarea și consolidarea 

capacității de prevenire la nivel comunitar, atât pentru serviciile de protecție a copilului și identificare 

a potențialilor factori de risc la care pot fi expuși aceștia, dar în același timp pentru toate grupurile de 

persoane aflate în dependență socială precum persoanele vârstnice, persoanele cu nevoi speciale etc. 

Dezvoltarea echipelor comunitare de intervenție integrată pentru furnizarea serviciilor 
sociale de educație, ocupare, sănătate, programe de intermediere socială și facilitare la nivel 
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comunitar, în special în zonele sărace și marginalizate ale comunei, ar crea premisele dezvoltării 
unor servicii sociale de zi, de tipul centre comunitare multi-funcționale furnizându-se astfel 
serviciile integrate, atât de necesare problematicii complexe a persoanelor marginalizate social, 
ce au nevoie să poată depăși starea de dependență socială.  
Așadar, ne propunem o diagnoză a capacității instituționale de a furniza servicii sociale la 
standarde de calitate, în contextul socio-economic actual al Comunei Nușfalău, o analiza a 
gradului de îndeplinire și adaptare instituțională la cerinţele prevăzute de lege, dar și asupra 
serviciilor sociale furnizate de către Serviciul Public de Asistența Socială Nușfalău, corelate cu 
multitudinea tipologiilor de beneficiari aflați în situaţii de dificultate, vulnerabilitate, 
dependenţă sau risc social, arătând importanța parteneriatului în furnizarea de servicii sociale 
și totodată capacitatea locală de furnizare a serviciilor sociale, de către furnizorii publici şi 
privaţi de servicii sociale existenți la nivelul Comunei și a Judeţului sau Regiunii.  
Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Comunei Nușfalău îşi propune o abordare 
integrată, analizând domeniile dezvoltării sociale, respectiv asistența socială, educaţia, 
ocuparea forţei de muncă, locuirea socială, sănătatea şi capacitatea locală de dezvoltare socială 
a furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale .  
Strategia analizează oportunitatea elaborării, implementării și dezvoltării de noi servicii sociale 
în comuna Nușfalău, realizând recomandări privind direcţiile de dezvoltare ale acestora, în 
concordanță cu proiectele de interes social propuse în strategia de dezvoltare a comunei 
Monitorizarea şi evaluarea aplicării prevederilor strategiei se vor regăsi în obiectivele unui plan 
general operațional de implementare a Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Comunei 
Nușfalăi, pentru perioada 2019 – 2023.  
 

Misiunea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Comunei Nușfalău 2019 – 

2023 este aceea de a crea și implementa un sistem performant de proiectare și furnizare a 
serviciilor sociale, printr-o abordare integrată, participativă, multisectorială și interinsituțională, 
bazat pe problematica socială complexă a grupurilor vulnerabile din comuna Nușfalău, în acord 
cu politica europeană și națională de incluziune socială și combatere a sărăciei, cu strategiile 
existente la nivelul comunei și al județului, punându-se accent pe standardele minime de calitate în 
furnizarea serviciilor sociale.  

Dezvoltarea serviciilor sociale și furnizarea lor la standarde de calitate este un deziderat ce se 

poate realiza cu succes în Comuna Nușfalău, o comunitate modernă, incluzivă și responsabilă pentru 

fiecare ființă umană ce are nevoie de sprijin specializat și integrat, în vederea depășirii situațiilor de 

risc, de vulnerabilitate psiho-socială, pentru a ajunge la autonomie personală și a fi o persoană activă 

în societate. 

1.2. Precizări metodologice  
 

Punctul de pornire în realizarea prezentei strategii îl constituie cunoașterea și evaluarea 
problematicii sociale la nivelul Comunei Nușfalău, conform normelor metodologice de cercetare 
a comunităților locale. Abordarea problemelor identificate și a anvergurii acestora este 
fundamentată prin cunoașterea nevoilor specifice la nivel local și a direcțiilor prioritare de 
intervenție.  

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

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

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

descriptiv. 
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Abordarea participativă – analiza nevoilor socio-economice realizată nu se rezumă la 
demers analitic de birou, ci implică o consultare activă a reprezentanților și angajaților SPAS 
Nușfalău, a populației locale beneficiare de servicii ori beneficii sociale și o implicare dinamică a 
acesteia, mai ales în demersul de explorare a necesarului de servicii sociale în comunitate, a 
abilitatilor detinute de intervievati, a nevoii de servicii necesare pentru a îmbunătăți calitatea 
vieții și a facilita incluziunea socială. Abordarea participativă a fost asumată ca demers, în 
scopul asigurării unui grad mare de relevanță a măsurilor de intervenție, identificate pentru 
nevoile reale ale beneficiarilor. Astfel, considerăm că rezultatele identificate vor avea un grad 
mare de relevanță, vor răspunde unor probleme reale resimțite presant de către comunitatea 
locală și presupunem că vor motiva într-o măsură adecvată, implicarea actorilor locali în 
proiectele sociale viitoare.  

Abordarea multidimensională – analiza realizată nu se limitează la aspecte singulare, ci 
explorează situațiile problematice în întreaga lor complexitate și anvergură. Abordarea noastră 
pornește de la recunoașterea faptului că la nivelul comunităților, o multitudine de probleme se 
potențează și se amplifică reciproc. Acest aspect face ca orice intervenție de dezvoltare socio-
economică să aibă șanse de reușită, doar printr-o abordare complexă ce vizează intervenții 
integrate .  

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

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

la consultarea furnizorilor publici și privați de servicii sociale, existenți la nivelul Comunei. Astfel, prin 

acest demers se asigură obținerea unei imagini de ansamblu asupra fenomenelor vizate, o abordare 

complexă și pertinentă a problematicii în care recunoașterea și analiza factorilor implicați, dar și a 

celor cu putere de decizie, joacă un rol important. 

 

II. PROFILUL SOCIO-ECONOMIC AL COMUNEI NUȘFALĂU 

2.1 Caracteristici teritoriale  al Comunei Nușfalău 

Comuna Nuşfalău  este aşezată în vestul judeţului Sălaj, pe cursul superior al Barcăului  la o 

răscruce de drumuri importante, la o altitudine de 215 metri deasupra nivelului mării. Are o 

suprafaţă de 3670 hectare, iar numărul populaţiei - conform datelor ultimului recensământ al 

populaţiei din 1992 - era 3592 de locuitori, ocupând locul al treilea dintre aşezările rurale ale 

judeţului. Este locuit în mare parte de maghiari de religie reformată. Din anul 1968 este centrul 

administrativ al comunei formate din două sate: Nuşfalău şi Bilghez.  

Aşezare geografică   

Din punct de vedere geografic, județul Sălaj este o zonă de dealuri și depresiuni situate pe 

cursul văilor  Almașului, Agrijului, Someșului, Crasnei și Barcăului. Zona montană este reprezentată 

în partea de Sud-Vest prin două ramificații nordice ale munților Apuseni:   

♦ culmile Meseșului cu Vârful  Măgura  

Priei (996 m);  

♦ culmile Plopișului cu Vârful Măgura Mare (918 m).   
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Depresiunile au o largă răspândire pe teritoriul județului și reprezintă importante zone 

agricole de concentrare a așezărilor. Comuna este situată pe lângă DN 1H, la 35 km de Zalău. Cel mai 

apropiat oraş este Şimleu Silvaniei, la 10 km.  

Comuna Nușfalău se întinde pe o suprafață de 81,58 km2, este situată în depresiunea largă a 

Plopişului şi în zona de contact a culoarului Barcăului cu Colinele Toglaciului.  

Bilghez  este un sat cu o populație de 450 de locuitori.  

În sat funcționează o școală primară, o grădiniță cu program normal și un cămin cultural. Satul 

dispune și de un dispensar medical. 

  

ORGANIZARE ADMINISTRATIVĂ   

Comuna Nușfalău cuprinde în structura sa administrativă satele: Nușfalău și  Bilghez. Satul 

reşedinţă de comună este Nușfalău, care de altfel dă şi numele comunei.  

Autorităţile administraţiei publice locale din comuna Nușfalău sunt Consiliul Local Nușfalău, 

aparatul propriu al acestuia denumit Primăria comunei Nușfalău şi Primarul comunei.  

 

 

2.2 INDICATORI DEMOGRAFICI  

Conform recensământului efectuat în anul 2011, populaţia comunei Nuşfalău se ridică la 

3.600 de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3.709 

locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt maghiari (69,28%). Principalele minorităţi sunt cele de rromi 

(16,56%) şi români (12,28%).  Pentru 1,36% din populaţie, apartenenţa etnică nu este cunoscută.   

  

Etnie  Număr  

Români   442  

Maghiari   2494  

Romi  596  

Necunoscută  49  

Alte etnii  19  

 

Componența etnică a comunei  

Nușfalău 
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Din punct  de vedere  confesional, majoritatea  locuitorilor  sunt  reformaţi 

(60,36%), dar există şi minorităţi de baptişti (14,25%), ortodocşi (12,14%), creştini după evanghelie 

(6,11%), adventişti de ziua a şaptea (2,5%) şi romano-catolici (1,92%). Pentru 1,36% din populaţie, nu 

este cunoscută apartenenţa confesională.  

  

Religie  Număr  

Ortodocși   437  

Romano-catolici   69  

Reformați   2173  

Baptiști   513  

Adventistă de ziua a 

șaptea  

90  

Alte religii   318  

Componența confesională a comunei Nușfalău 

 

  

  

Distribuţia populaţiei pe sexe este una  puțin echilibrată, peste  65% din locuitori fiind de sex 

feminin (2340 persoane) şi 35% de sex masculin (1260 persoane), populația stabilă fiind de 3600 de 

persoane.   
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  În  ceea  ce  priveşte  încadrarea populaţiei în funcţie de nivelul de studii 

absolvite situația este următoarea:   

• studii superioare 150 persoane, din care 130 au şi diploma de licenţă.   

• studii postliceale sunt 10 persoane  

• absolvenţi  de  studii  secundare  50 persoane;  

• cu studii profesionale 15 persoane  

• absolvenţi de şcoală primară si ciclu de învăţământ inferior 350 persoane din populaţia stabilă de 

10 ani şi peste.  

  

Studii absolvite  Număr de 

persoane  

Învățământ 

superior  

 150  

Învățământ  

postliceal și de 

maiștri  

 10  

 

Învățământ 

secundar  

 65  

Învățământ 

primar  

 350  

  

În ceea ce privește densitatea populației, la 1 km²  în comuna Nușfalău, revin 69 de locuitori. 

Astfel, comuna Nușfalău înregistrează o densitate a populației mai scăzută în comparație cu județul 

Sălaj unde densitatea populației este de 72,9 locuitori pe km².  

Piramida vârstelor demonstrează apariția fenomenului de îmbătrânire a populației la nivelul 

comunei Nușfalău. Numărul persoanelor tinere este mai mic decât  al persoanelor vârstnice.  

Structura populației pe grupe de vârstă 

 

  

Structura populaţiei pe grupe de vârstă relevă, de asemenea, o pondere de 11% a populaţiei 

tinere (0-14 ani – 400 de persoane), din  totalul populaţiei comunei. Acest procent este inferior 

celui de la nivel naţional, unde tinerii reprezintă 15,9% din totalul populaţiei.   Populaţia adultă este 

formată din 2700 persoane cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 ani, reprezentând 75% din totalul 

populaţiei stabile a comunei. De asemenea, persoanele cu vârsta peste 65 de ani deţin o pondere 

destul de mare de 14% adică 500 de persoane, acest procent fiind superior față de cel al tinerilor 

din comuna Nușfalău.   
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Indicatori statistici demografici  

 Faptul că în comuna Nușfalău ponderea persoanelor cu vârste între 0-14 ani este aproximativ 

egală cu cea de peste 65 de ani conduce la concluzia că fenomenul de îmbătrânire a populației e 

evident. Acest lucru ne arată și anumiți indicatori statistici demografici și anume gradul de 

îmbătrânire al populației.  

 Vis-à-vis de îmbătrânirea demografică, în comuna Nușfalău gradul de îmbătrânire demografică 

este de 1,25 %, ceea ce înseamnă că la 400 persoane tinere (0-14 ani) revin 500 de persoane 

vârstnice (65 ani şi peste). În ceea  ce priveşte gradul de dependenţă demografică raportul dintre 

numărul populaţiei de 0-14 ani şi peste 65 ani, pe de o parte, şi numărul populaţiei cu vârsta 

cuprinsă între 15-64 ani), în 2011 în comuna Nușfalău la 1.000 de persoane adulte (15-64 ani) 

reveneau 333 persoane tinere şi vârstnice, ceea ce înseamnă că 1.000 de persoane aflate în vârstă 

de lucru susțin 333 de persoane inactive.  

 

Rata de înlocuire a forţei de muncă este de 444,4%, ceea ce înseamnă că 1.000 de persoane care 

vor ieşi din câmpul muncii vor fi înlocuite de doar 444 persoane, ceea ce va duce la un deficit de 

forță de muncă de 555,6% de persoane  la  1.000  locuitori  în  comuna  

Nușfalău.  

Indicatori statistico demografici, 1 iulie 2010  

   

Gradul de 

îmbătrânire 

demografică  

Rata de dependență 

demografică  

Raportul de 

dependență al 

tinerilor  

Raportul de 

înlocuire a 

forței de 

muncă  

România  985.7  429.2  216.2  702.7  

Regiunea de  

Nord-Vest  
910.1  419.8  219.8  713.6  

Județul Sălaj  903.1  435.7  229.8  747.3  

  

Durata medie a vieţii în 2010, în judeţul Sălaj este de peste 72,3 ani cu diferenţe mai mari de 

7 ani între femei (75,9 ani) şi bărbaţi (68,7 ani).   

Durata medie a vieţii la nivel judeţean este în continuă creştere, de la 69,5 ani în anul 2004, 

ridicându-se până la 71,3 ani în anul 2007 şi 72,3 ani în 2010. La nivelul județului nu se semnalează 

diferenţe majore între durata medie a vieţii pe medii de rezidenţă: 73,3 ani în mediul urban şi 71,3 

ani în mediul rural.   

Durata medie a vieţii înregistrată în anul 2010 la nivel naţional (73,5 ani) a fost peste pragul 

regional (73,0 ani) şi judeţean  

analizat (72,3 ani)  
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Datele menționate în capitolul II punctele 2.1 și 2.2 sunt preluate din 

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 - 2020 a unității 

administrativ teritoriale Nușfalău, județul Sălaj  
 

2.3 Comunitatea de rromi din comuna Nușfalău  

 În comuna Nușfalău, comunitatea de rromi este concentrată doar  în  localitatea Nușfalău: 738 

persoane, 191 gospodării rrome.  

Copiii nou-născuți în comuna Nușfalău în anul 2017 și 2018 sunt:  

  anul 2017: 48 copii, din care de etnie rromă 29;  

  anul 2018: 37 copii, din care de etnie rromă 16;  

Majoritatea romilor trăiesc în grupuri compacte: cartier, colonie de rromi în afara sau în 

interiorul localității, mai multe case și apartamente învecinate locuite de rromi.  

Familiile și gospodăriile care benficiază în prezent  de următoarele forme de benficii  sociale 

sunt:  

♦  138 de familii: venit minim garantat;  

♦  108 de fimilii: alocații de susținere și 

indemnizații familiale;  

♦  75 de familii: ajutor pentru încălzirea 

locuinței.  

  

  

  

Procentul gospodăriilor din grupul  compact de rromi, care dispun de următoarele facilități 

este:  

♦  Electricitate: 80-90 %;   

Electricitate cu contract oficial: 20- 30%;  

♦ Apa curentă în casa: 20-30 %;  

  

♦  Canalizare: 0 %;  

♦ Încălzire centrală: 1-10 %;  

♦  Baie proprie: 15-25 %; ♦  Bucătărie în casă: 20-30 %.  

Majoritatea  străzilor  grupurilor compacte de rromi este amenajată cu drum pietruit, 

șanțuri pentru evacuarea apei de ploaie, iluminare stradală, servicii de salubritate.  

Procentul aproximativ al rromilor care știu să scrie și să citească este de 30-40 %.  
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Majoritatea  rromilor  au  religia baptistă, dar mai sunt persoane și cu religie 

ortodoxă, reformată, romano-catolică, penticostală.  

Comunitatea minorităților etnice de rromi din localitatea Nușfalău, județul Sălaj deși prezintă 

similitudini cu alte comunități de rromi din țară, este în multe privințe atipică. Datorită acestui fapt 

se pot identifica diferențe majore față de evoluțiile altor grupuri de rromi.   

O importanță deosebită în afirmarea și adaptarea identității etnice în comunitatea de rromi din 

Nușfalău o au instituțiile nou apărute în comunitate care au un mare impact social și care au 

schimbat vizibil atât  comportamentul social al acestori personae cât și ceea ce este foarte 

important aspirațiile oamenilor.  

Un astfel de exemplu este Biserica Creștină Baptisă Betel pentru rromi unde se organizează 

diferite evenimente evenimente, activități pentru copiii aflați în situații de risc.   

 

2.4 Analiza situației socio- economice a comunei Nușfalău 

2.4.1 ECONOMIA   

Economia comunei este una extrem de diversificată și într-o continuă ascensiune în 

comparație cu alte comune ale județului Sălaj. Aici sunt bine reprezentate toate sectoarele 

economice.  

 

ÎNTREPRINDERI  

Conform Primăriei Nușfalău un număr de 147 agenți economici (persoane fizice autorizate, 

 persoane  juridice  și  instituții publice) au sediul în comună.  

În ceea ce priveşte distribuţia firmelor din Nușfalău pe sate componente, cei mai mulți agenți 

economici sunt în Nușfalău (133 firme).  

Localitate  Total  
din care  

P.F.  Soc.  

Nușfalău  133  26  85  

Bilghez  14  11  1  

TOTAL   147  37  86  

Ramurile economice dominante ale comunei sunt: agricultura, zootehnia, industria 

alimentară și industria prelucrării lemnului. Tendințele viitoare se axează, în principal, pe creșterea 

animalelor și legumicultură, iar în ceea ce privește industria, o dezvoltare deosebită cunoaște 

industria alimentară și cea a prelucrării lemnului  hanna. O componentă particulară a vieții 

economice este infrastructura. Cea mai mare parte a zonei are drumuri de acces nou renovate. 

Dezvoltarea economico-socială este influenţată de o serie de factori-amplasarea în reţeaua de 

localităţi a judeţului, relief, existenţa, exploatarea resurselor naturale, potenţial industrial şi agricol.   

Amplasarea localităţilor comunei în zona de deal și câmpie este în relaţie directă cu  
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creşterea animalelor, activitatea preponderentă  a locuitorilor din aceste zone. Din păcate 

infrastructura nedezvoltată suficient – căi de comunicaţie modernizate, reţele edilitare- limitează 

confortul locuirii în mediul rural, constituind uneori şi un impediment pentru dezvoltarea unor 

activităţi economice noi. Profilul economic al comunei este preponderent agricol (agricultură, 

zootehnie, pomicultură, silvicultură), practicându-se în prezent agricultura în gospodăriile 

individuale.  

 Activităţile economice ale localităţii Nușfalău sunt acum mai complexe: s-au constituit noi 

unităţi comerciale şi de prestări servicii atât pentru populaţia comunei, cât şi pentru circulaţia de 

tranzit.   

O  altă  activitate  cu  tendinţe  de dezvoltare este ramura de turism şi 

agrement, de  sfârşit  de  săptămână.  Este  necesară modernizarea căilor de acces carosabil 

şi acolo unde este posibil prevederea sau extinderea reţelelor edilitare.  

Actuala  perioadă  este  favorabilă iniţiativei private, apărând numeroase 

societăţi comerciale majoritatea cu profil comercial sau de alimentaţie publică.   

În Comuna Nușfalău s-au înfiinţat noi societăţi comerciale cu activitate de producţie pe 

diverse profile. Primăria și Consiliul  Local acorda o mare atenție oricărei tendințe de a dezvolta 

activități productive sau comerciale care angrenează forța de muncă locală. De asemenea, turismul 

este una dintre țintele pe care Consiliul Local și Primăria doresc să le atingă. Pe teritoriul comunei 

activează unități productive care ar putea oferi oportunități de afaceri.  

Resurse umane şi piaţa muncii  

La sfârșitul lunii februarie 2013, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Sălaj a fost de 

6,46% la sută, mai mică cu 0,23 pp decât rata înregistrată în luna ianuarie. Astfel, la finalul lunii 

februarie, numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele instituţiei a fost de 6780 de persoane 

a scăzut cu 249 față de luna precedentă. Dintre aceştia 2848 sunt şomeri indemnizaţi şi 3932 sunt 

şomeri neindemnizaţi.   

Ponderea şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor este de 58%, a şomerilor 

indemnizaţi este de 42%, iar ponderea femeilor în numărul total de şomeri este de 37%. Potrivit 

AJOFM Sălaj, referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, şomerii cu nivel de instruire 

primar, gimnazial şi profesional constituie ponderea cea mai mare a persoanelor care se adresează 

agenţiei în vederea găsirii şi ocupării unui loc de muncă, aceasta fiind de 76,71 %. Şomerii cu nivel de 

instruire liceal şi post-liceal reprezintă 17,48%, iar cei cu studii universitare 5,81%. Din punct de 

vedere al structurii şomerilor pe grupe de vârstă, reprezentative sunt ponderile pentru grupa de 

vârstă cuprinsă între 40-50 de ani – 28,23%, urmată de categoria persoanelor cu vârsta de peste 50 

de ani – 21,38%, categoria persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30-40 ani – 25,25%, a tinerilor cu 

vârsta sub 25 de ani – 15,97% şi a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 25 şi 30 ani – 9,17%. Cele mai 

multe locuri de muncă în comuna Nuşfalău le oferă firmele Hanna Instruments şi Boglar Champ.  

Înfiinţată în 1978, Hanna Instruments a devenit lider mondial în producţia de aparatură 

analitică, dezvoltându-se continuu şi având în acest moment peste 35 de reprezentanţe comerciale 

pe toate continentele. Hanna Instruments este furnizor de instrumente pentru diverse aplicaţii în: 

industrie, laboratoare, tratarea apelor, agricultură, monitorizarea factorilor de mediu, industria 

alimentară, piscine, piscicultură, instalaţii de încălzire şi răcire.  
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SC Boglar Champ SRL a fost înființată în anul 2002, având capital integral privat. De la 

înființare, principala activitate a fost cultivarea ciupercilor champignon la ferma din comuna 

Nușfalău. Suprafeţele cultivate cu ciuperci champignon sunt în continuă creştere, iar tehnologia 

firmei se află în perfecţionare contiună. În prezent, firma a ajuns să fie una din cele mai mari firme 

care cultivă ciuperci champignon din România.  

Datele menționate în capitolul II punctele 2.4.1 sunt preluate din 

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 - 2020 a unității 

administrativ teritoriale Nușfalău, județul Sălaj  
 

2.4.2  Educație 

Ca orice alt sistem construit de și pentru om, cel educațional trebuie să țină pasul cu evoluția 

umană, cu nevoile și cerințele copiilor și tinerilor care își petrec timpul în sălile de clasă, în zilele 

noastre. Drept urmare, vom defini educația ca fiind ansamblul de acțiuni sociale de transmitere 

a culturii, de generare, organizare și conducere a învățăturii individuale sau colective.  

 Punerea în valoare și dezvoltarea potențialului cultural, științific și uman de care dispune 

România, constituie o componentă și o resursă esențială a securității naționale și a modernizării 

societății românești.  

 Obiectivele Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru 

perioada 2015-2020 în ceea ce privește educația sunt următoarele: 

 – Îmbunătăţirea sistemului de educaţie şi îngrijire pentru copiii preşcolari; 

 – Creşterea ratei participării şi îmbunătăţirea rezultatelor obținute de toți copiii cuprinși în 

învățământul primar și gimnazial; 

 – Promovarea unui acces mai larg la învăţământ terţiar (nonuniversitar) a grupurilor sub-

reprezentate; 

 – Creşterea accesului la programul de învăţare şi formare pe tot parcursul vieţii pentru tinerii 

dezavantajaţi şi populaţia de vârstă activă; 

– Îmbunătăţirea eficienţei programelor de protecție socială în educaţie – Creşterea accesului 

copiilor din grupuri vulnerabile la educație de calitate;  

• Creşterea accesului copiilor cu nevoi educaţionale speciale  

• Creşterea accesului copiilor romi  

• Creşterea accesului copiilor din rural și din zonele urbane marginalizate 

 

Principalele direcţii de acţiune ale strategiei în domeniul educației, sunt esențiale a fi 

analizate și corelate cu nevoile educaționale identificate la nivelul comunei, după cum urmează: 

- Înființarea de creșe pentru a permite accesul copiilor a căror părinți sunt încadrați în 

muncă 

 – Dezvoltarea și implementarea unui program naţional centrat pe copiii cu risc de abandon 

școlar prin:   

a. constituirea unui sistem de referire coerent către sistemul de educație, cu intrări din toate 

sistemele care au în vedere copiii din familii vulnerabile;   

b. implementarea unui sistem de monitorizare pentru copiii cu cel mai mare risc de abandon 

școlar, sau pentru cei neînscriși la școală;  
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 c. consolidarea mecanismelor de monitorizare în școli prin urmărirea acestor cazuri;   

d. dezvoltarea unui program care să furnizeze asistență, educație parentală, sprijin și 

monitorizare pentru gospodăriile care au copii de vârstă școlară, care nu frecventează școala 

cu regularitate. 

  – Îmbunătățirea disponibilității programelor de tip „a doua șansă” în zona rurală (după 

absolvirea învățământul secundar inferior) și alocarea resurselor pentru sprijinirea grupurilor 

dezavantajate care frecventează aceste programe, ca o compensație la costurile educaționale 

și pentru asigurarea altor costuri indirecte. 

 –  Asigurarea oportunităților egale de acces pentru toți copiii. – Îmbunătățirea accesului la 

educație de calitate a copiilor cu cerințe educaționale speciale (SEN), prin:  

a. revizuirea procedurilor instituționale, financiare și legale pentru educația copiilor cu cerințe 

educaționale speciale;   

b. includerea tematicii toleranței față de persoanele cu dizabilități și diversității în curricula 

educațională, pentru a reduce stigmatizarea și respingerea asociate dizabilității și cerințelor 

educaționale speciale;   

c. investițiile în Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE), pentru a le permite 

să devină adevărate resurse educaționale pentru educația incluzivă;  

 d. îmbunătățirea bazei de cunoaștere pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și a accesului lor 

la educație.  

 

  Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România cuprinde 4 piloni strategici: 

 – Pilonul 1: Asigurarea accesului la educație și la o educație de calitate pentru toți copiii;  

– Pilonul 2: Asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii;  – Pilonul 3: 

Reintegrarea în sistemul de educație a persoanelor care au părăsit timpuriu școala; 

 – Pilonul 4: Dezvoltarea sprijinului instituțional adecvat.  

 

De asemenea, strategia se adreseză principalelor patru grupuri țintă indentificate și anume:  

– Grupul țintă 1: Copiii și tinerii care se vor încadra în grupa de vârstă 18 –24 de ani în 2020.  

– Grupul țintă 2: Copiii și tinerii din familiile cu statut socio-economic scăzut  

– Grupul țintă 3: Copiii și tinerii din zonele rurale 

 – Grupul țintă 4: Populația de etnie romă și alte grupuri marginalizate și subreprezentate.  

 

Din datele  Institutului Național de Statistică reiese faptul că 24,4% dintre tinerii cu vârste cuprinse 

între 0-15 ani și 21,9% dintre cei cu vârste cuprinse între 15-24 de ani provin din medii economice 

precare, iar dacă sunt luați în calcul și tinerii care părăsesc timpuriu școala, procentajul populației de 

vârstă școlară aflată la risc, crește semnificativ. Estimările Ministerului Educației și Cercetării 

Științifice arată că, raportându-ne la grupa de vârstă preșcolară de 3-5 ani, unde în general, rata de 

înscriere la grădiniță este de 77%, numărul total de copii romi înscriși reprezintă doar 32%.   

 Sub-reprezentarea populației de etnie romă și a populației din grupurile vulnerabile marginalizate în 

toate domeniile educaționale, poate fi soluționată prin măsuri sociale integrate de prevenire, 

intervenție și monitorizare constantă.  Creșterea nivelului de educaţie al populației reprezintă o 

direcție-cheie a dezvoltării naţionale, deoarece acesta determină în mare măsură eficiența activității 

economice şi productivitatea, precum şi calitatea forţei de muncă, creând premisele pe termen lung, 
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pentru atingerea unui nivel de trai mai ridicat și sporirea calității vieţii.  Infrastructura educaţională 

este esenţială pentru dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru educaţia acestora, în vederea 

construirii şi dezvoltării de abilităţi sociale şi a capacităţii de integrare socială.   

 

Infrastructura edilitară care deserveşte învăţământul preuniversitar din comuna Nușfalău se 

află în subordinea Consiliului Local Nușfalău.  

 

În comuna Nușfalău  funcționează următoarele unități de învățămât 

- În satul Nușfalău  o  grădiniță cu program  normal  și prelungit, 

- În satul Bilghez  o  grădiniță cu program  normal, 

- În satul Nușfalău funcționează Liceul Tehnologic”  Petri Mor”Nușfalău, care cuprinde trei 

cicluri de învățământ: ciclul primar , gimnazial și liceal, 

- În satul Bilghez funcționează o școală gimnazială cu clasele I-IV. 

Unitățile de învățământ din comuna  Nuşfalău asigură copiilor educaţia de bază prin educaţia 

formală care să le permită absolvirea cu rezultate bune a învăţământului general obligatoriu şi 

continuarea pregătirii la o formă de învăţământ post-gimnazială, iar după încheierea studiilor 

participarea activă la viaţa societăţii româneşti şi europene.   Ciclul liceal oferă pregătirea elevilor în 

domeniul mecanic, şi industrie textilă-pielărie, prin liceu tehnologic curs de zi şi seral ruta 

progresivă, stagii de pregătire practică. 

Pentru elevii din stagii de pregătire practică, profilul mecanic, oferă posibilitatea obţinerii permisuluir 

de conducere .  

Având în vedere că mulţi elevi din bazinul Barcăului locuiesc la distanţe mai mari şi nu au 

posibilitate de navetă, şcoala oferă posibilitatea de cazare la internatul şcolii cu o capacitate de 

patruzeci de locuri, iar servirea mesei se poate face la cantina şcolii.  

 

2.4.3 SĂNĂTATE 

Sănătatea şi sărăcia sunt puternic interdependente. Sărăcia poate afecta semnificativ starea 

de sănătate a populației, în timp ce precaritatea acesteia și lipsa prevenției și a educației în domeniul 

sănătății la rândul său, pot deveni cauze majore ale sărăciei, prin reducerea capacității de muncă a 

persoanelor afectate şi prin costurile sociale ridicate ale tratamentelor şi îngrijirilor de care acestea 

au nevoie. Persoanele sărace sau vulnerabile se îmbolnăvesc mult mai frecvent și au o speranță de 

viață mai redusă, în comparație cu populaţia generală.  

 Lipsa mijloacelor de subzistență, a unui venit decent și sustenabil în cazul populației care 

trăiește  sub pragul sărăciei, imposibilitatea asigurării hranei zilnice sau a condițiilor de locuire 

corespunzătoare (accesul la utilități, la minime dotări și la o igienă elementară), afectează grav 

calitatea vieții indivizilor și a familiilor, acest fapt reflectându-se în  starea lor precară de sănătate.  

Principalele obiective ale Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru 

perioada 2015-2020 în domeniul sănătății populației sunt, după cum urmează:  

 – Promovarea echităţii în materie de sănătate şi protecţie financiară  

• Crearea unei sistem de finanţare care răspunde necesităţilor specifice ale grupurilor 

vulnerabile 
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 • Asigurarea protecţiei financiare a grupurilor sărace sau vulnerabile – Îmbunătăţirea 

furnizării de servicii de sănătate în arii de intervenţie relevante pentru grupurile sărace sau 

vulnerabile 

 • Sănătatea reproducerii  

• Alimentația mamei și a copilului   

• Bolile infecţioase, în special tuberculoza (TB) şi HIV/SIDA ce sunt deosebit de răspândite în 

rândul grupurilor vulnerabile, inclusiv al romilor  

• Bolile cronice 

 – Creşterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii de asistenţă medicală primară de bună 

calitate 

 • Consolidarea şi creșterea calităţii serviciilor de asistență medicală primară  

• Dezvoltarea reţelei naţionale emergente de personal care să lucreze în domeniul asistenței 

medicale  

Accesul la servicii de sănătate adecvate este încă limitat pentru anumite părţi ale populaţiei, 

în special pentru gospodăriile sărace sau vulnerabile, cu un acces redus la asigurările de sănătate și 

un nivel scăzut de educație și informare. 

 

  Sistemul de asistență comunitară reprezintă un element egalizator din cadrul sistemului național 

de sănătate.  În cadrul strategiei naționale se menționează faptul că programul de asistență 

medicală comunitară și mediatori sanitari romi, care a fost inițiat de către Guvernul Românei încă 

din anul 2002, a înregistrat rezultate promițătoare pentru viitor, avându-se în vedere următoarele: 

  ▪ investiția în dezvoltarea profesională (prin revizuirea fişelor postului şi furnizarea de formare 

periodică pentru lucrătorii comunitari din domeniul sănătăţii);   

▪ investiția în echipamentul de bază necesar;  

▪ îmbunătăţirea rolului jucat de Direcţiile de Sănătate Publică (DSP) şi creşterea capacităţii acestora; 

 ▪ adoptarea unei abordări integrate în furnizarea serviciilor sociale, prin înființarea echipelor 

comunitare de intervenție integrată;   

 ▪ acordarea finanţării adecvate şi clarificarea prevederilor privind cheltuielile operaționale şi 

costurile auxiliare ale furnizării de servicii de sănătate comunitare. 

 

Serviciul Public de Asistență Socială Nușfalău coordonează activititatea unui asisten medical 

comunitar și  mediator sanitar, angajați pentru desfășurarea activității deosebit de complexe de 

medicină comunitară la nivelul comunei.   

Măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate a 

populației. Acestea se pot aplica prin programe de prevenție primară și depistare precoce a bolilor 

cronice. Asistența medicală comunitară este considerată a fi un domeniu de importanță majoră, 

pentru asigurarea serviciilor destinate creșterii accesului echitabil al tuturor cetățenilor la servicii de 

sănătate centrate pe prevenție și în special, al celor aparținând grupurilor vulnerabile. 

 Furnizarea asistenței medico-sanitare integrate la nivel comunitar și promovarea educației pentru 

sănătate, pot contribui semnificativ la îmbunătățirea stării generale de sănătate a populației, prin 

reducerea numărului de boli transmisibile și identificarea principalilor factori de risc, prevenția fiind 

un aspect extrem de important în acest sens. Spre exemplu, un demers important ar putea fi 
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educația pentru o nutriție adecvată a gravidei și copilului, promovarea importanței alimentației 

naturale a nou-născuților și a unei diete echilibrate din punct de vedere caloric în primii ani de viață 

pot preveni apariția obezității, a diabetului și a bolilor cardiovasculare, boli în expansiune în rândul 

copiilor, în societatea modernă. 

La nivel local, asistența medicală comunitară preventivă se desfășoară cu precădere în 

comunitățile izolate, respectiv în zonele marginalizate. Este necesar ca acestea să fie completate cu 

servicii de reabilitare și recuperare, precum și cu îngrijiri paliative destinate pacienților cu afecțiuni 

incurabile.   

Principalii indicatori ai sistemului sanitar de stat și privat, se referă la unitățile spitalicești 

care-si desfășoară activitatea pe raza teritorială a județului Sălaj. 

Prezentarea gradului de asigurare a populaţiei cu asistenţă medicală reprezintă un aspect 

extrem de important în analiza nivelului de trai.  

 În comuna Nușfalău funcţionează  cabinet  medicale după cum urmează:  

 ♦  Cabinet Medical  Dr.  Kasa 
Elisabeta-Medicina de familie;  

 ♦  Cabinet Medical Medicina Familie 
Dr. Biro Pacsa Geza;  

 ♦  Cabinet Medical Individual Dr. Biro 
Pacsa Ildiko;    

 ♦   
 ♦  Cabinet Medical Medicina Dentara 

Dr. Szabo Zsolt-Andras;  

 ♦  Cabinet De Medicina Dentara CMI 
Dr. Simon Attila;  

 ♦  Cabinet Stomatologic Sc Bella 
Dental Clinic Srl.  
 
2.4.4 , Ocuparea forța de muncă  

 

Conform datelor cuprinse în Strategia  naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 

pentru perioada 2015-2020, deși șomajul este relativ redus la nivel național, în România se înregistrează o 

rată înaltă a sărăciei persoanelor angajate și un nivel ridicat de ocupare în sectorul informal. Există un decalaj 

pronunțat și persistent al ocupării între populația aptă de muncă și restul populației adulte. Multe grupuri 

marginalizate din România se confruntă cu un deficit de oportunități de angajare, în comparație cu ansamblul 

populației. Deși șomajul nu a cunoscut o creștere semnificativă după criza economică înregistrată în 2009, 

atât șomajul în rândul tinerilor, cât și ponderea celor care nu sunt angrenați într-o formă de educație, 

ocupare sau instruire profesională, sunt mai mari în prezent.  

 Pentru a reduce sărăcia şi excluziunea pe piaţa muncii, principala prioritate în domeniul ocupării o 

constituie prevenirea șomajului și creșterea ocupării forței de muncă în rândul persoanelor care doresc să se 

angajeze, cu precădere din rândul  populației vulnerabile, prin aplicarea eficace a politicilor active de ocupare 

și de acces pe piața muncii. 

  Strategia națională își propune obiective care să vizeze alinierea strategiilor județene și locale cu 

privire la ocupare și anume: 

 – Activarea persoanelor sărace care nu sunt angajate, nu sunt înscrise în sistemul de învățământ sau 

formare profesională; 
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 – Reducerea ocupării în sectorul informal si creșterea productivității fermelor mici și mijlocii; – 

Reducerea sărăciei persoanelor încadrate în muncă;  

– Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a resurselor serviciului public de ocupare 

 – Creşterea participării pe piața muncii a categoriilor vulnerabile;  

– Dezvoltarea economiei sociale în vederea creşterii oportunităţilor de angajare pentru grupurile 

vulnerabile.  

 Astfel, ca linii prioritare, ori intervenții cheie este important să se aibă în vedere: 

 – Creșterea finanțării pentru politici de ocupare a forței de muncă și includerea şomerilor şi a persoanelor 

inactive în servicii personalizate de ocupare a forței de muncă.  

 – Susținerea tinerilor din grupurile vulnerabile, inclusiv prin punerea în aplicare a Planului de implementare a 

Garanției pentru Tineret. (Guvernul  2017-2020, document strategic în domeniul ocupării tinerilor)  

– Utilizarea fondurilor europene pentru întărirea capacităților de implementare, monitorizare și evaluare a 

politicilor active de ocupare. 

 – Promovarea reconversiei profesionale şi a învăţării pe tot parcursul vieţii,  în vederea creşterii angajabilităţii 

pe o piaţă a muncii în continuă schimbare şi a programelor de formare menite să crească gradul de 

alfabetizare digitală, în special a persoanelor din grupurile vulnerabile şi a celor din mediul rural.   

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj  

 Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă oferă angajatorilor şi persoanelor aflate în căutarea unui loc 

de muncă următoarele servicii: măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă prin creşterea şanselor 

de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; măsuri pentru stimularea angajatorilor în 

vederea încadrării în muncă a şomerilor şi crearea de noi locuri de muncă.  
  La nivelul comunei Nușfalău, în  perioada sezonului estival, multe personane, în special cele 

de etnie rromă,  prestează activități sezoniere, realizând asftel venituri inconstante și pe termen 

scurt.  De aceea, este important ca, la nivelul comunei, populația vulnerabilă să fie inclusă în cadrul 

unor programe integrate de educație și de formare continuă, de stimulare a capacității de inserție 

profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a celor care intenționează să 

demareze o activitate pe cont propriu, prin stimularea inclusiv a economiei  sociale. 

Problema esenţială legată de ocuparea forţei de muncă din comuna Nușfalău  vizează în mare 

parte persoanele de etnie rromă. Majoritatea  nu au statut de angajat, își asigură existența din 

prestarea muncilor cu caracter ocazional și dim venitul minim garantat. 

 

2.3.5 Locuire sociale 

 

Asigurarea accesului la serviciile de locuire, în special pentru persoanele fără adăpost şi 

pentru alte persoane care nu îşi pot permite o locuinţă, este unul din obiectivele stabilite în 

strategiile la nivel european și național. Creşterea accesului 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 de excluziune socială. Există numeroase grupuri vulnerabile care se confruntă 

cu sărăcia extremă, cum ar fi oamenii străzii şi persoanele care locuiesc în condiţii inadecvate, iar 

programele de sprijin în domeniul locuirii au o acoperire insuficientă a populației vulnerabile pe 

această dimensiune, ori nu sunt furnizate în mod integrat pentru sprijinirea grupurilor vulnerabile 

conform paletei complexe  de nevoi sociale, în vederea depășirii situației de risc și vulnerabilitate 

socială. 
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 În ceea ce privește locuirea, Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea 

sărăciei pentru perioada 2015-2020, prezintă o serie de priorități conform cărora vom putea trasa 

obiectivele strategiei comunei, ținând cont de problematica existentă la nivel local. 

 Așadar,  Dezvoltarea sectorului locuirii sociale este unul dintre principiile strategiei naționale, 

având ca punct de pornire Rezoluţia Parlamentului European din 11 iunie 2013 referitoare la 

locuinţele sociale, prin care se reamintește statelor membre ale Uniunii Europene, autorităților 

locale și regionale, că subvenționarea sectorului locuințelor sociale constituie o garantare a 

drepturilor fundamentale ale omului și este totodată, un răspuns la nevoile sociale acute, actuale. 

Îmbunătățirea condițiilor de locuire constituie în același timp o investiție socială strategică, având în 

vedere efectele de ameliorare a stării de sănătate a populației și creșterea bunăstării sociale a 

acesteia, prin accesul la piața muncii și prin împuternicirea persoanelor, pentru a duce o viață 

independentă. 

 Strategia națională găsește ca fiind prioritară  nevoia unei evaluari la nivel național a necesarului de 

locuinţe sociale pentru toate grupurile vulnerabile (tineri care părăsesc sistemul de protecție, 

persoanele fără adăpost, foşti deținuți, victime ale violenţei domestice, persoane evacuate din 

locuinţe restituite foștilor proprietari, persoane dependente de droguri), stabilirea unui cadru 

strategic naţional pentru politica privind locuinţele sociale implicând coordonarea intersectorială şi 

cooperarea între autorităţile centrale şi locale.  

 O altă prioritate a strategiei este Asigurarea sprijinului de urgenţă și creșterea capacității de 

prevenție timpurie pentru persoanele fără adăpost, cu specificarea faptului că nu există o evaluare 

exactă a numărului și situației acestor persoane în  România.  

 Strategia națională menționată propune câteva măsuri decisive în viitorul apropiat, printre care: 

  - eradicarea fenomenului copiilor străzii; 

 - evaluarea dimensiunii populaţiei fără adăpost din toate marile oraşe;  

 - creşterea numărului şi capacităţii adăposturilor;   

            – îmbunătăţirea capacităţii intervenţiilor de urgenţă pe stradă în vederea asigurării nevoilor 

de bază cu privire la alimentație şi asistenţă medicală pentru persoanele nevoiaşe;  

            – prevenirea şi stoparea evacuărilor ilegale; 

            – adoptarea politicilor de prevenire pentru persoanele cu risc de a rămâne fără adăpost, 

inclusiv persoanele eliberate din detenţie, din instituţiile de îngrijire a copiilor, centre rezidențiale şi 

spitale, victimele violenţei domestice, persoanele dependente de droguri şi persoanele vârstnice 

singure și vulnerabile.  

În ceea ce privește situația locuirii sociale la nivelul Comunei Nușfalău , în perioada anilor 

2000-2001 au fost construite  locuințe sociale care au asigurat condiții de locuit pentru 10 familii 

aflate în situații socio-economice precare, iar un număr de 5 locuințe au fost reabilitate. 

 În prezent, în ceea ce privește situația de locuit, majoritatea familiilor din  Cartierul Katanga 

locuiesc într-o singură încăpere în condiții precare.  Spațiul este insuficient pentru gospodărirea 

persoanelor existente în familie. 

Situația precară a familiilor care locuiesc în cartierul Katanga se datorează stării de sărăcie, 

vulnerabilității și riscului de excluziune socială la care sunt expuse aceste familii.  

În continuare la nivelul comunei, există necesitatea construirii de noi locuințe sociale,pentru 

persoanele  provenite din categorii sociale defavorizate . 
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Alte probleme cu care se confruntă  persoanele sărace și care acutizează nevoia lor de servicii 

și de intervenții sociale integrate, le constituie veniturile scăzute și inconstante (multe dintre acestea 

ocazionale), accesul redus pe piața muncii cauzat de un nivel precar de educaţie şi de lipsa calificării 

profesionale, eșecul și abandonul școlar în rândul copiilor și fără posibilități materiale, toate acestea 

constituind factori suplimentari de risc, pentru populație. 

Alte probleme cu care se confruntă populația defavorizată a comunei Nușfalău, sunt, după 

cum urmează : sănătate precară, nivel redus al educaţiei și lipsa calificărilor profesionale, excluziune 

financiară şi discriminare și marginalizare socială etc.  

 

2.3.6. Sărăcie și grad de exluziune socială 

Sărăcia presupune o viață lipsită de șansa de a trăi în cadrul unui anumit standard minim de 

nivel de trai, raportat la țara sau regiunea în care-și desfășoară existența individul, familia ori 

comunitatea din care face parte. Organizația Mondială a Sănătății, definește sărăcia ca pe un indice 

rezultat din raportul dintre venitul mediu pe glob pe cap de locuitor și venitul mediu (salariul mediu) 

pe cap de locuitor al țării respective. Alți indicatori ai sărăciei sunt: insuficiența venitului, lipsa 

resurselor pentru asigurarea hranei zilnice, sau a necesarului pentru îmbrăcăminte, pentru plata 

utilităților și a altor necesități indispensabile traiului.         

Efectele sărăciei determină printre altele, deficiențe educaționale prin creșterea eșecului și a 

abandonului școlar la nivelul populației afectate și implicit, lipsa calificarilor profesionale adecvate și 

dificultățile de a acces pe piața muncii.  

 Comisia Europeană, prin Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale 

și Strategia Europa 2020, elaborează o serie de măsuri pentru reducerea sărăciei și a excluziunii 

sociale, la nivelul populației celor 27 de state componente ale uniunii, pentru cel puțin 20 de milioane 

de oameni, în intervalul menționat (Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii 

sociale: un cadru european pentru coeziunea socială și teritorială).   

Obiectivele Uniunii Europene de reducere a sărăciei prin implementarea acțiunilor de 

combatere a sărăciei și a excluziunii, trasează ca principală responsabilitate a statelor membre, 

abordarea prioritară a problematicii anumitor categorii de populație, care s-au dovedit a fi expuse în 

mod special riscului sărăciei, după cum urmează: copii, tineri, părinți singuri, vârstnici lipsiți de sprijin, 

gospodării cu persoane dependente, persoane în context migrațional, anumite minorități etnice 

(precum romii), persoanele cu handicap etc. Este necesar ca intervențiile de protecție socială de tip 

inovator, să se combine cu un set extins de politici sociale, cum ar fi : educația direcționată, asistență 

socială, asigurarea de locuințe, accesul la sănătate, reconcilierea vieții de familie cu cea activă și politici 

orientate către susținerea familiilor aflate în dificultate. 

 Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-

2020 își propune la nivel național, 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, conform țintei asumate de Romania în context european. 

  

2.3.7. Participare socială    
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„Participarea locală" sau comunitară se referă la procesul angajării membrilor unei comunităţi 

locale, în acţiuni care urmăresc satisfacerea unor cerinţe cu caracter local (preponderent local şi public 

sau grupal). Cu alte cuvinte, participarea locală se transpune în participarea la acţiuni comunitare, 

adică la acţiuni în care „principalii actori şi beneficiari sunt rezidenţi locali, în care scopurile reprezintă 

interese ale acestor rezidenţi, iar acţiunea este mai degrabă publică decât privată" (Kaufman, 

Wilkinson, 1967). 

 Participarea socială aduce împreună oameni, instituții, organizații cu aceeași viziune, cu 

aceleași dorințe și nevoi de schimbare.  În cadrul procesului participativ este important să fie 

angrenate atât instituțiile publice, cât și societatea civilă, dar și   beneficiarii direcți ai demersurilor 

sociale, întreprinse la nivel comunitar. 

 În documentele strategice naționale se evidențiază în ultimii ani o  creștere semnificativă a 

nivelului de toleranță a populației față de grupurile vulnerabile sau minoritare, însă există încă 

manifestări ale fenomenului discriminării, care accentuează excluziunea și marginalizarea acestor 

grupuri. Pentru participarea la viața socială și pentru o bună integrare, oamenii au nevoie de educație, 

dar și de înțelegere, de acceptare și suport și de asemenea, de oportunități de dezvoltare personală, 

ori de a fi cooptați în echipe și grupuri cu interese și cu obiective comune.  Participarea socială 

contribuie la creșterea bunăstării grupurilor vulnerabile și  diminuarea injustiției sociale, la creșterea 

gradului de coeziune și la o mai bună relaționare interumană. De asemenea prin  diferite forme de 

campanii de conștientizare și sensibilizare a membrilor comunității  cu privire la diversele probleme 

sociale, vizibilitatea acestora crește, iar vocile persoanelor cu risc de marginalizare se pot face auzite.  

 Numeroase proiecte de dezvoltare comunitară au drept scop împuternicirea şi creşterea 

participării sociale a grupurilor vulnerabile. Participarea socială pentru și împreună cu  grupurile 

vulnerabile, poate fi sprijinită doar prin crearea unui climat social proactiv și pozitiv, prin stabilirea 

unor legături adecvate între oameni şi resursele societăţii, prin dezvoltarea unor reţele de cooperare 

între sistemul instituţional și societatea civilă, ceea ce ar putea determina creșterea încrederii 

populației în instituţiile publice.  

Principala dimensiune a participării sociale este voluntariatul prin care, pe de o parte se propun 

măsuri și sunt sprijinite persoanele excluse social, iar pe de altă parte, persoanele implicate direct,  

care aduc schimbări pozitive în viața lor. Creșterea participării la activități de voluntariat cu și pentru 

grupurile vulnerabile, este o prioritate a strategiei naționale pentru incluziunea socială și reducerea 

sărăciei. Cadrul legislativ actual din România, deși reglementează voluntariatul și-i conferă noi valențe 

educaționale și un nou cadru de manifestare, nu este suficient pentru încurajarea participării sociale.   

În comuna Nusfalău în domeniul social, se constată o nevoie mai mare de implicare și 

organizare a acestor activități care să faciliteze mobilizarea tuturor categoriilor sau tipurilor de resurse 

identificate, în scopul acoperirii necesarului de servicii sociale şi de sănătate.   În acest sens, este 

nevoie de obiective clar asumate, de implicare a comunității in procesul decizional local si de 

promovare a unui nivel crescut al responsabilitatii atât la nivel societal, cât și în rândul beneficiarilor 

de servicii și beneficii, în scopul consolidării solidarității cetatenilor, prin: măsuri de dezvoltare a 

parteneriatelor locale între organizațiile societății civile (centrele de voluntari, grupurile de 

întrajutorare și suport, comitetele parohiale, asociațiile de elevi și de părinți constituite la nivelul 

unităților școlare din structura Inspectoratul Școlar Județean etc); implicarea mediului de afaceri în 

sustinerea activităților de asistenta socială și dezvoltarea economiei de tip social; întărirea rolului și a 

implicării consiliilor consultative ale Serviciului Public de Asistență Socială în asistența socială 
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comunitară; crearea unor  centre comunitare multifuncționale, care să includă componenta de 

participare socială și solidaritatea civică etc.   

  

 

III.   DIAGNOZA   SOCIALĂ  –  ANALIZA    INSTITUȚIONALĂ,  

EVALUARE  CATEGORII  DE  PERSOANE   VULNERABILE  ȘI  NEVOIA  DE 

SERVICII SOCIALE 

 
 

 

Pentru realizarea unei diagnoze sociale complexe presupune analizarea prevederilor 

legislative, a recomandărilor strategiilor naționale cu referire la întreaga problematică socială, a 

planurilor și strategiilor de dezvoltare a regiunii și a strategiilor existente la nivelul județului și 

comunei. 

 De asemenea, evaluată capacității de furnizării serviciilor sociale în acord cu politicile, 

standardele și legislația în domeniu care guvernează activitatea instituției subordonate administrației 

publice locale a locale, Serviciul Public de Asistență SocialăEste necesar o analiză a gradului de 

îndeplinire și adaptare la cerinţele prevăzute de HG 797/2017, hotărâre ce pune în aplicare 

prevederile art. 113 alin. 1 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, ce are în vedere:  

 

- domeniul de competenţă al serviciului de interes public judeţean/local,  

- funcţiile şi atribuţiile acestuia în asigurarea de către autorităţile administraţiei publice locale 

a implementării politicilor sociale,  

- etapele de parcurs în realizarea atribuţiilor, 

 - structura orientativă de personal şi principalele atribuţii ale personalului.   

 

 

În efectuarea diagnozei s-a derulat o campanie în cursul anului 2018, care a presupus culegerea 

de date și informații de la familiile cu copii minori din satul Nusfalău realizându-se ulterior un raport 

elaborat în cadrul Acordului privind Serviciile de Consultanță încheiat între Banca 

Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare și Autoritatea Națională pentru Protecția 

Drepturilor Copilului și Adopție la 12 mai 2016 pentru implementarea proiectului 

”Elaborarea planului de dezinstituționalizare a copiilor din instituții și asigurarea 

tranziției îngrijirii acestora în comunitate” – cod SIPOCA 2, finanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. Acest raport face parte 

din Rezultatul nr. 6. 
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RAPORT AL COMUNITĂȚII SURSĂ- NUȘFALĂU JUDEȚUL SĂLAJ 

 
 
1. INTRODUCERE  

În județul Sălaj, comunitatea sursă studiată este comuna Nușfalău.  
Comuna Nușfalău este amplasată în partea sudică a județului Sălaj. Conform datelor de la ultimul 
recensământ, comuna Nușfalău are 3600 de locuitori. În această comună, 379 locuitori (11%) trăiesc în zone 
marginalizate.1 Comuna Nuşfalău are în componență 2 sate: Nuşfalău și Bilghez. 
 
 Pentru colectarea datelor despre comunitatea sursă Nușfalău au fost realizate interviuri cu:  
  

 

 

 

ctor școală  

 

– preot.  
 
În plus, în perioada 17 septembrie – 18 octombrie 2018, au fost colectate date privind grupurile de copii și 
tineri aflați în situații de risc în cadrul unui Recensământ comunitar al familiilor cu copii la risc.  
Pentru această cercetare, echipa de coordonare de la nivel național a fost formată din:  

 

2  

 
 
În comuna Nușfalău, echipa de culegere a datelor a fost formată din:  

3  

 

– Anca Stamachi.4  

 

2. COPIII DIN SISTEMUL DE PROTECȚIE PROVENIȚI DIN COMUNITATEA SURSĂ 
În prezent, în sistemul de protecție sunt 16 copii care provin din comunitatea sursă Nușfalău. Toți provin din satul 

centru de comună. Dintre aceștia 4 sunt fete și 12 sunt băieți și au vârste cuprinse între 0 și 19 de ani. Din totalul de 16 

copii, 6 se află în centre de plasament, 2 în case de tip familial, 3 în plasament la rude, iar 5 sunt în alte servicii pentru 

copii. Cei 16 copii provin de la 10 mame, dintre care 9 locuiesc în comunitatea sursă Nușfalău, iar o mamă este decedată. 

 Pe lângă aceste mame, SPAS a mai menționat încă 4 mame care în ultimii 5 ani, au trimis în total 6 copii în sistemul de 

protecție. Dintre aceștia2 copii au fost adoptați, 2 sunt în sistemul de protecție în alt județ și 2 au decedat. 

 Din cei 16 copii trimiși în sistemul de protecție din comuna Nuşfalău, 8 copii au tatăl decedat sau necunoscut. Ceilalți 8 

copii (care au tatăl cunoscut și în viață) provin de la 6 tați, dintre care 4 locuiesc în comunitatea sursă Nuşfalău, iar ceilalți 

2 tați au domiciliul în alte județe (Satu Mare și Bihor). 

 În comuna Nușfalău nu există servicii rezidențiale de protecție a copilului. În ceea ce privește serviciile de tip 

familial, la nivelul comunei există 1 asistent maternal care îngrijește 2 copii și 2 familii de plasament care îngrijesc 2 copii 

(1 copil în plasament la rude și 1 copil în plasament la alte persoane). 
JUD.SJ. Tabel 1: Numărul copiilor în diferite servicii de protecție în comunitatea sursă 
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                                 Număr copii în…  
UAT  Total 

servicii  
Centre 
de 
plasam
ent  

CTF  Aparta
m.  

AMP  PFam 
din 
care:  

PFam la 
rude  

PFam la 
alte 
pers.  

PFam 
mixt  

Nușfală
u  

4  0  0  0  2  2  1  1  0  

Sursa: Banca Mondială, Interviu cu directorul DGASPC, Recensământul AMP, Recensământul plasamentelor familiale, 
Recensământul serviciilor rezidențiale de mici dimensiuni (februarie-martie 2018). 

 
JUD.SJ. Tabel 2: Servicii de protecția copilului în comunitatea sursă și microzona funcțională 

 
Csursă  Microzona rurală*  Microzona urbană**  
Există?  Nr.  Există?  Nr.  Există?  Nr.  
Centre de 
plasament pentru 
copii  

Nu  Nu  Da  1  

Servicii 
rezidențiale de 
mici dimensiuni  

Nu  Da  2  Nu  

Rețeaua de 
AMP  

Da  1  Da  7  Da  6  

Rețeaua de 
Pfam  

Da  2  Da  18  Da  12  

 
Sursa: Banca Mondială, Interviu cu directorul DGASPC, Recensământul AMP, Recensământul plasamentelor familiale, 

Recensământul serviciilor rezidențiale de mici dimensiuni (februarie-martie 2018). Note: * 
 
3. GRUPURILE DE COPII ȘI TINERI AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC  

Datele privind grupurile de copii și tineri aflați în situații de risc și prezentate în acest raport la 
nivelul fiecărei comunități sursă au fost colectate prin două cercetări de teren realizat de echipa Băncii 
Mondiale în cadrul proiectului ”Elaborarea planului de dezinstituționalizare a copiilor din instituții și 
asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate” – SIPOCA 2, finanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă. Cele două cercetări sunt:  
(1) Harta serviciilor din 35 de comunități sursă rurale - studiu pe bază de interviuri cu reprezentanți 
instituționali realizat în perioada februarie-martie 2018 și  
(2) Recensământ comunitar al familiilor cu copii în 30 de comunități sursă rurale, pentru a identifica copiii și 
tinerii expuși la situații de risc, cu date colectate în perioada 17 septembrie – 18 octombrie 2018.  
Prin definiție,6 „comunitățile sursă” (rurale și urbane) sunt zone la nivel de localitate sau sub-localitate de 
unde, prin comparație cu celelalte localități/zone, ajung în sistemul public de protecție a copilului un 
număr semnificativ mai mare de copii.  
Zonele de tip sub-localitate se pot referi la un cartier, dar și la o stradă, la un grup de case și/sau blocuri, în 
zonele urbane, și la un întreg sat, la un cătun sau doar la un grup de case în mediul rural.  
 
 

3.1. Opinia autorităților și specialiștilor locali  
Harta serviciilor a fost realizată în 32 de județe, între care și județul Sălaj, unde a fost selectată 

comunitatea sursă Nușfalău.  

Pentru fiecare comunitate sursă selectată au fost completate împreună cu DGASPC: (i) Lista copiilor 

din sistemul de protecție specială (indiferent de serviciu), în februarie 2018, care provin din comunitatea 
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sursă selectată și (ii) Interviu cu specialistul/specialiștii DGASPC care răspund de comuna selectată cu privire 

la: 

 a. Evaluarea serviciilor din comunitatea sursă selectată din perspectiva DGASPC  

b. Lista noilor servicii ce ar trebui dezvoltate în comunitatea sursă selectată, în opinia DGASPC  

Apoi, în cadrul unor vizite de teren în comunitatea sursă Nușfalău, echipa de cercetare alături de 

specialiștii DGASPC desemnați pentru această activitate a realizat: 

 a. Interviu cu primarul (viceprimarul sau secretarul de primărie)  

b. Interviu la SPAS, care a inclus și Lista tuturor mamelor care au trimis copii în sistemul de protecție 

în ultimii 5 ani și o verificare a listei copiilor care sunt în sistem în present 

 c. Interviu cu directorul de școală coordonatoare  

d. Interviu cu medicul de familie (sau asistenta medicală din comună)  

e. Interviu cu reprezentanți SCC (Structura Comunitară Consultativă) sau orice alt actor local (preot, 

grup informal, polițist etc.) cu inițiative în prevenirea separării copilului în familie sau protecția copilului 

 f. Fișe pentru serviciile sociale identificate în comunitate sau în microzona funcțională rurală care au 

printre beneficiari doar copii sau adulți și copii. 
În total, în cercetarea de teren au fost culese informații despre 35 de grupuri de copii și tineri la risc. Dintre cele 

35 de grupuri, DGASPC consideră ca fiind problematice în comuna Nușfalău 8 grupuri și anume: 

copii din comună care au ajuns în protecţie specială (orice servicii)  

 

 

 

 

 

 

 

Însă, din perspectiva actorilor locali - primarul și reprezentantul SCC - trei grupuri de copii și tineri la risc sunt 

considerate a fi problematice în comună, care se regăsesc printre cele menționate de DGASPC. Pornind de la estimările 

cantitative oferite de SPAS, directorul școlii și medicul de familie, aceste grupuri sunt:
copii în sărăcie (inclusiv în familii cu mulţi copii, familii monoparentale)  

 

 

 

-15 ani cu risc de abandon școlar.  
Pe lângă aceste grupuri, au mai fost și altele menționate, însă cu un număr mai mic de cazuri. Pentru mai multe 

informații, vezi Tabel 5 din secțiunea 3.3. 
Studiul pe baza interviurilor cu reprezentanți instituționali a arătat un nivel relativ redus de cunoaștere asupra 

grupurilor de copii și tineri la risc din comunitate. Tocmai de aceea, pentru a elabora un plan de dezvoltare a serviciilor din 

comunitate, înainte de orice, era absolut necesară o evaluare riguroasă a nevoilor copiilor și familiilor cu copii din 

comunitate. Această analiză s-a făcut prin Recensământul comunitar al familiilor cu copii la risc ale cărui principale 

rezultate se găsesc în secțiunea 3.2. Totuși, există unele grupuri pentru care nu s-au putut culege date în cadrul 

recensământului. Cu privire la aceste grupuri există doar informațiile/opiniile oferite de actorii locali, așa cum arată Tabelul 

3 de mai jos. 
JUD.SJ. Tabel 3: Grupuri de copii și tineri la risc identificate doar de către autoritățile și specialiștii locali 
Identificate de reprezentanți instituționali în cercetarea de teren februarie-martie 2018  
 
4. Tineri (18+ ani) care au părăsit sistemul de 
protecție a copilului și s-au întors sau au ajuns 
în comunitate  

Nu  

6. Copii și tineri care trăiesc pe străzi  Nu  
8. Copii și tineri privați de libertate  Nu  
20. Tineri/tinere care se prostituează  Da, cazuri izolate  
15. Victime ale traficului de persoane  Nu  
16. Copii și tineri din zone marginalizate  Da  
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17. Copii și tineri din comunități afectate de 
hazarde naturale (inundații, alunecări de 
teren etc.)  

Nu  

30. Copii și tineri care au nevoie de transport 
la servicii sociale (inclusiv de 
recuperare/reabilitare) din alte localități  

Da, cazuri izolate  

45. Copii peste 1 an și sub 10 ani care nu sunt 
în conformitate cu standardele de dezvoltare  

Da, cazuri izolate  

47. Copii și tineri care au nevoie de sprijin 
pentru pregătirea documentelor necesare 
acordării gradului de handicap  

Nu știu  

55. Copii și tineri care au nevoie de transport 
către o unitate de învățământ din alte 
localități  

Da, cazuri izolate  

21. Alte grupuri de copii și tineri în 
dificultate:  

Nu  

3.2. Recensământul comunitar al familiilor cu copii la risc 

 
Recensământul comunitar al familiilor cu copii a vizat identificarea și diagnosticul vulnerabilităților familiilor cu 

copii în cadrul comunităților rurale sursă. Aceste comunități au fost identificate prin analiză într-o etapă anterioară ca fiind 

comunitățile de origine ale multor copii care sunt în prezent în sistemul de protecție specială a copilului (mai exact în 

centrele de plasament), de aici și denumirea de comunități sursă. 
Instrumentul aplicat pe teren este rezultatul cooperării dintre Banca Mondială (BM), ANPDCA și UNICEF care au 

colaborat cu privire la utilizarea aplicației AURORA dezvoltată de UNICEF, o aplicație avansată de colectare a datelor 

privind familiile cu copii, care a fost constant testată și îmbunătățită în ultimii ani. Instrumentul din aplicația AURORA 

include Fișa de identificare a riscurilor din HG nr.691/2015, dar și o serie de alte întrebări despre situația familiilor și 

copiilor. Fișa de observație din cadrul HG nr. 691/2015 nu a fost aplicată. 
În data de 14 septembrie 2018 a avut loc o sesiune națională de instruire a tuturor coordonatorilor județeni 

asupra metodologiei recensământului comunitar. Fiecare coordonator județean a instruit la rândul său echipa de operatori 

de teren, a acompaniat operatorii de teren la 2-3 vizite în gospodării, a oferit asistență tehnică și sprijin în completarea 

chestionarelor, a asigurat suport pentru mobilizarea persoanelor de contact de la Primărie și a altor actori relevanți și a 

colectat feedback din teren și a asigurat schimbul de informații între nivelul local, județean și coordonatorii BM. 

Au fost intervievate toate gospodăriile identificate la adresele din listele furnizate de primării precum și alte 

gospodării eligibile care trăiesc în alte locuințe (inclusiv improvizate) care nu apar în aceste liste. Pentru identificarea unor 

posibile gospodării în care trăiesc copii, dar care nu au fost incluse în listă de către primării, la fiecare adresă vizitată din 

listă, operatorii de teren au întrebat dacă există în vecinătatea acesteia (respectiv 3 case la stânga și 3 case la dreapta) 

gospodării în care trăiesc copii sub 18 ani și în cazurile afirmative au verificat dacă aceste gospodării sunt trecute sau nu 

pe lista primăriei. În cazul în care nu au existat liste de la primărie cu toate gospodăriile cu copii din comunitate, atunci 

colectarea datelor a fost realizată ”din ușă în ușă”, respectiv au fost vizitate toate gospodăriile din comunitate și acolo 

unde existau copii sub 18 ani a fost completat chestionarul din AURORA. 

Fișa gospodăriilor este instrumentul prin care au fost centralizate rezultatele fiecărei vizite la o adresă din 

comunitate (fie din lista de la primării, fie prin metoda ”din ușă în ușă”). Rezultatul fiecărei vizite la o adresă din comunitate 

poate fi încadrat într-una din următoarele patru situații: 

1. Adresă greșită – include toate situațiile în care nu se poate lua contact cu o gospodărie, fie pentru că adresa 

primită în listă nu există sau nu poate fi identificată, fie nu este o locuință la respectiva adresă, fie gospodăria nu este 

locuită etc.  

2. Lipsă contact – include două situații în care a fost identificată gospodăria/locuința la adresa vizitată, însă nu s-

a reușit contactarea unei persoane din acea gospodărie. 

 3. Interviul nu poate fi realizat – include situații în care există un contact cu o persoană care locuiește la adresa 

vizitată, însă nu se poate realiza interviul din diverse motive: nu este o gospodărie eligibilă (nu există copii sub 18 ani) la 

adresă, nu este o persoană eligibilă care să răspundă la interviu, respondentul potential eligibil nu este apt să răspundă 

(de ex. persoană cu dizabilități severe sau în stare de ebrietate etc.), persoana din gospodărie nu are timp să răspundă în 

acel moment, refuz din partea persoanei contactate. Unele dintre situații impun programarea unei vizite ulterioare la acea 
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adresă pentru a completa interviul (nu este acasă acum o persoană eligibilă să răspundă, nu are timp sau refuz ”soft” din 

partea gospodăriei). În cazul în care rezultatul vizitei este un refuz categoric din partea gospodăriei, se va codifica motivul 

refuzului prin alegerea și completarea uneia dintre variantele din josul Fișei gospodăriilor.  

4. Interviul poate fi realizat – include situații în care se poate începe completarea interviului și înregistrarea 

gospodăriei în aplicația AURORA. Există trei posibile scenarii: chestionar partial completat, respondentul nu mai dorește 

să continue sau respondentul nu mai poate să răspundă și situația ideală în care interviul este finalizat. 

 

JUD.SJ. Tabel 4: Rezultatele interviurilor din recensământul comunitar 
Comunitatea sursă  NUȘFALĂU  
Satul  NUȘFALĂU  
a. Nr. total de gospodării vizitate  408  
b. Interviuri realizate  275  
c. Interviuri nerealizate*  115  
d. Gospodării în afara scopului cercetării**  18  
Rată de răspuns=b*100/(a-d)  71%  

În comuna Nușfalău, recensământul a fost efectuat doar într-unul din cele două sate din comună, și anume în 

satul Nușfalău. În total, au fost vizitate 408 gospodării. Rata de răspuns la nivel de comună a fost de 71%. 

 

3.3. Grupurile de copii și tineri aflați în situații de risc  
 
 

Principalele rezultate ale recensământului comunitar la nivelul comunei Nușfalău sunt prezentate în 
Tabelul 5 de mai jos.  
În comuna Nușfalău, cele mai numeroase 5 grupuri de copii și tineri la risc sunt următoarele:  

locuința este supraaglomerată;  

ultor membri şi/sau a 

unui istoric de violenţă în familie (în special familii cu risc de violență domestică sau abuz);  

 

ilii care nu dispun de dotări minime necesare pregătirii hranei, asigurării încălzirii și 

de mobilier de strictă necesitate  

 
 
În ceea ce privește educația, grupul cel mai expus direct la riscuri îl reprezintă grupurile de 3 sau mai mulți 
frați înscriși în învățământ (din gospodăriile unde există 3 sau mai mulți antepreșcolari, preșcolari sau 
școlari). 
 Pe dimensiunea sănătate, grupul cel mai expus direct la risc este cel al copiilor sub 1 an (în special copiii 
peste 6 luni și sub 1 an care nu au o alimentație diversificată corespunzător).  

Din totalul de 275 de gospodării intervievate, 218 gospodării au cel puțin un nucleu familial expus la 

cel puțin un risc dintre cele considerate, adică 79%. De asemenea, din totalul de 527 copii, o pondere de 84% 

(sau 444 copii) trăiesc în gospodăriile aflate în cel puțin o situație de risc.7 

 

JUD.SJ. Tabel 5: Grupurile de copii și tineri la risc din comuna Nușfalău 
Număr total 

de gospodării 

din comună în 

care cel puțin 

un nucleu 

familial se află 

în situația de 

risc … 

Număr total 

de copii 

prezenți în 

gospodăriile 

în situație de 

risc 

Număr total 

de copii 

expuși 

direct la 

risc 

Situații de risc 

considerate a fi 

problematice în 

comună de către 

reprezentanții 

instituționali 

(cercetarea de 

teren februarie- 

martie 2018) 
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Nr total 275 527 527  

1. SITUAȚIA ECONOMICĂ 60 153  

a. Familia se află în situaţie de sărăcie 48 135  Da 

— 1. sărăcie monetară 41 118  

— 2. sărăcie extremă 12 31  
b. Părintele unic susținător sau ambii părinți 

sunt fără ocupaţie sau în şomaj
 18

 
35  

c1. Familie în sărăcie (monetară sau extremă) 
care nu primește beneficii sociale adresate 
sărăciei (VMG, ajutor încălzire, ajutor de 16 
urgență, cantină socială, ajutor în alimente 
de la UE) 

 
 

41 

 

2. SITUAȚIA SOCIALĂ 80 158  
a. În familie există o mamă minoră sau o 

minoră gravidă
 4

 
12  Da 

b. Familia este monoparentală 44 83 71  
c. Părintele unic susținător sau ambii părinți 
sunt plecaţi la muncă în ţară sau în 1 
străinătate 

 

1 
  

Da 

d. Ambii părinți sunt decedaţi, necunoscuţi, 
decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti 
sau li s-a aplicat pedeapsa penală a 

interzicerii drepturilor părinteşti, au fost puşi 
2 

sub interdicţie judecătorească, dispăruţi ori 
declaraţi judecătoreşte morţi şi nu a fost 
instituită tutela sau, după caz, o măsură de 
protecţie specială 

 
 

 
3 

 

f. Familia are unul sau mai mulţi copii în 

sistemul de protecţie specială
 3

 
8  Da 

g. Familia are unul sau mai mulţi copii 

reintegraţi din sistemul de protecţie specială 
1 2 2 Nu

 

h. Familia are membri cu dizabilități 
senzoriale, neurologice ori intelectuale care 
le limitează semnificativ calitatea vieții și 
participarea lor la viața socială 

 
29 

 
46 

 

— 1. adulți 13 18  

─ 2. copii 16 28 16 Da 

 

i. Cel puțin un membru al familiei (inclus 
adult) nu are acte de stare civilă 

iv
 14 33  

─ 1. adulți 4 8  

─ 2. copii 10 25 10 Nu 

 

j. Familia are unul sau mai mulți membri 
condamnaţi la o pedeapsă privativă de 
libertate 

 

0 
 

0 
 

k1. Familia are unul sau mai mulți copii în 
plasament sau asistență maternală în condiț 
de risc 

 

ii 2 
 

3 
 

3 
 

k2. Familia are unul sau mai mulți copii 
părăsiți în unitățile spitalicești 

2 3  Da, cazuri izolate 

3. STAREA DE SĂNĂTATE 77 153  
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Număr total 

de gospodării 

din comună în 

care cel puțin 

un nucleu 

familial se află 

în situația de 

risc … 

Număr total 

de copii 

prezenți în 

gospodăriile 

în situație de 

risc 

Număr total 

de copii 

expuși 

direct la 

risc 

Situații de risc 

considerate a fi 

problematice în 

comună de către 

reprezentanții 

instituționali 

(cercetarea de 

teren februarie- 

martie 2018) 

a. Familia are unul sau mai mulţi membri cu 
boli cronice şi transmisibile 

45 88  

b. Familia are unul sau mai mulţi membri 
care nu sunt înscriși pe lista unui medic de 
familie 

 

0 
 

0 
 

c. În familie există o gravidă care nu este 
înscrisă pe lista unui medic de familie 

0 0  

d. Familia are sugar care nu este înscris pe 
lista unui medic de familie 

0 0 0  

e. Familia are unul sau mai mulți copii care 

nu sunt înscriși pe lista unui medic de familie 
0 0 0 Nu

 

f. Familia are unul sau mai mulți copii care 
nu sunt vaccinați 

3 4 3  

g. Familia are unul sau mai mulți copii 
polispitalizați desi nu au boli cronice și 
transmisibile 

 

11 
 

25 
 

14 
 

h1. Familia are unul sau mai mulți copii sub 
an cu risc de sănătate 

1 
25 59 26  

— 1. copii sub 1 an nevaccinați 0 0 0 Da, cazuri izolate 
 

 

— 2. copii sub 1 an cu greutate scăzută la 

naștere (sub 2.500 grame) 
4 10 5 Da, cazuri izolate

 

— 3. copil care nu primește vitamina D și Fier 2 5 2 

— 4. copii sub 6 luni care nu sunt alăptați 

exclusiv de la piept 
4 12 4 Da, cazuri izolate 

 

— 5. copii peste 6 luni și sub 1 an care nu au 

o alimentație diversificată corespunzător 
15 34 15 Da, cazuri izolate

 

 

— 6. copii sub 1 an care nu sunt în 

conformitate cu standardele de dezvoltare 
9 25 9 Da, cazuri izolate

 

h2. În familie există o gravidă cu sarcină la 
risc (sarcina nu este luata in evidenta unui 
medic de familie, gravida nu mergea la 
controalele prenatale sau sarcina a fost 
nedorita) 

 
 

3 

 
 

6 

 

4. NIVELUL DE EDUCAȚIE 88 239  

a. Unul sau ambii părinți sunt analfabeţi 58 164  
b. Familia are unul sau mai mulți copii cu 
vârstă școlară (6-15 ani) care nu frecventeaz 
cursurile unei forme de învățământ 
obligatoriu 

ă 
3
 

 
8 

 
3 

 

c1. Familia are unul sau mai mulți copii 6-15 
ani care au părăsit timpuriu școala 

 

1 5 1 Da 

41 120 71 Da 
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c2. Familia are unul sau mai mulți copii 6-15 

ani cu risc de abandon școlar 

d. Familia are unul sau mai mulți copii cu 
frecvență școlară redusă sau repetenție 

40 118 76  

e. Familia are unul sau mai mulți copii cu 
performanțe școlare slabe (corijențe etc.) 

16 45 20  

f. Familia are unul sau mai mulți copii cu 
istoric de sancţionare în cadrul şcolii 
(exmatriculare, nota scăzută la purtare etc.) 

 

9 
 

26 
 

13 
 

g. Familia are număr mare de copii (3 sau mai 
mulți) antepreșcolari/ preșcolari/ școlari 

35 137 124  

h. Familia are unul sau mai mulți copii cu 
cerințe educaţionale speciale 

 

i. Familia are unul sau mai mulți copii care nu 

20 43 23 Da 

2 7 2  
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 Număr total 
de gospodării 
din comună în 
care cel puțin 
un nucleu 
familial se află 
în situația de 
risc … 

Număr total 
de copii 
prezenți în 
gospodăriile 
în situație de 
risc 

Număr total 
de copii 
expuși 
direct la 
risc 

Situații de risc 
considerate a fi 
problematice în 
comună de către 
reprezentanții 
instituționali 
(cercetarea de 
teren februarie- 
martie 2018) 

au fost niciodată înscriși la gradinita sau 
școală: 

    

— 1. copii de vârstă preșcolară 1 5 1 Nu 

— 2. copii cu vârsta 7-9 ani 0 0 0 Nu 

— 3. copii cu vârsta 10-15 ani 1 2 1 Nu 

5. CONDIȚIILE DE LOCUIT 132 308   
a. Familia ocupă abuziv, fără drept de ședere 
anumite spații de locuit sau inclusiv spații 
construite ilegal 

 

0 
 

0 
  

b1. Familia stă într-o locuință improvizată, în 
spații care nu sunt destinate acestui scop – 
magazii, case de apă, elemente de 
canalizare, construcții în stare avansată de 
degradare, grote, cocioabe etc. 

 
 

4 

 
 

9 

  
 

Nu 

c. Familia nu dispune de un spaţiu locuibil 
suficient raportat la numărul de persoane; 
locuința este supraaglomerată 

 

108 
 

270 
  

d. Familia nu are acces la utilități, în mod 
special la sursă de apă și electricitate 

63 166   

e. Familia nu dispune de dotări minime 
necesare pregătirii hranei, asigurării încălzirii 
și de mobilier de strictă necesitate 

 

64 
 

166 
  

f. Locuința nu este întreținută, lipsa igienei 21 64   
g. Familia locuiește în condiții improprii / 
întâmpină probleme privind siguranţa 
locuinţei (scurgeri prin acoperiş, pereți 
umezi, ferestre/ dușumele putrede sau 
deteriorate etc.) 

 
 

63 

 
 

160 

  

6. COMPORTAMENTE LA RISC 126 269   
a. Familia are un istoric de reclamații/ 
sesizări înregistrate şi confirmate la nivelul 
autorităților administrației publice locale sau 
la poliţie cu privire la comportamentul 
antisocial al unui membru din familie, cum ar 
fi săvârşirea de fapte cu caracter penal, 
minori folosiți la cerșetorie etc. 

 

 
 

18 

 

 
 

42 

  

b. În familie există un comportament agresiv 
al unuia sau mai multor membri şi/sau a unui 
istoric de violenţă în familie, cum ar fi 
existenţa reclamaţiilor sau a ordinului de 
protecţie: 

 
 

89 

 
 

204 

  
 

Nu 

b1. În familie există risc de violență 
domestică sau abuz 

78 182  Nu 

b2. Copil în familie cu risc de violență asupra 
copiilor 

64 156 136  

b3. Copil în familie cu risc de neglijare a 
copiilor 

39 101 84  

c. În familie se consumă excesiv alcool. 25 59   
d. În familie se consumă sau există un istoric 
de consum sau abuz de substanțe psihotrope 

0 0   
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e1. În familie există unul sau mai mulți 
adolescenți cu comportament la risc în ceea 
ce privește activitatea sexuală 

 

44 
 

100 
 

53 
 

e2. În familie există unul sau mai mulți 20 43 26 Nu 
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 Număr total 
de gospodării 
din comună în 
care cel puțin 
un nucleu 
familial se află 
în situația de 
risc … 

Număr total 
de copii 
prezenți în 
gospodăriile 
în situație de 
risc 

Număr total 
de copii 
expuși 
direct la 
risc 

Situații de risc 
considerate a fi 
problematice în 
comună de către 
reprezentanții 
instituționali 
(cercetarea de 
teren februarie- 
martie 2018) 

adolescenți cu comportamente la risc privind 
consumul de substanțe și violența 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Banca Mondială,  Studiu în comunitățile sursă (februarie-martie 2018)  și Recensământul comunitar al 

familiilor cu copii la risc (septembrie-octombrie 2018). 

Note: Celulele marcate cu gri de pe coloana a treia semnifică “Nu e cazul”, iar cele de pe coloana a patra arată 

că nu au fost culese date cu privire la opinia reprezentanților instituționali vis-a-vis de aceste grupuri. 

Coloana a patra arată că cel puțin un reprezentant instituțional a identificat grupul respectiv ca fiind problematic 

pentru comună. Reprezentanții instituționali intervievați au fost: reprezentantul DGASPC, primarul, 

reprezentantul SPAS, directorul școlii, medicul de familie, un reprezentant SCC (preotul). 

 

4. SERVICIILE DISPONIBILE ÎN 
COMUNITATEA SURSĂ ȘI 
MICROZONA FUNCȚIONALĂ 

 

4.1. Serviciile microrozonei funcționale 
Analiza serviciilor din comunitate are în vedere comunitatea sursă Nușfalău și o microzonă funcțională 
definită astfel: o arie cu o rază de aproximativ 30 minute, în care populația din satele din comuna sursă 
au acces relativ bun (cu mijloace de transport sau cu mașina). Astfel, dacă există un serviciu social 
disponibil într-un sat din această microzonă, acest serviciu ar fi putea fi accesat și de populația din cel 
puțin un sat aparținător, chiar și în perioada de iarnă. 

Microzona funcțională pentru comunitatea Nușfalău este formată din: 

Familie cu cel puțin un risc dintre cele de 
mai sus 

218 444  

Familie fără nici un risc dintre cele de mai 
sus 

57 83  

Familie cu 1 risc dintre cele de mai sus 61 94  

Familie cu 2-5 riscuri dintre cele de mai sus 87 165  
Familie cu 6-10 riscuri dintre cele de mai 
sus 

44 102  

Familie cu mai mult de 10 riscuri dintre 
cele de mai sus 

26 83  
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1. Microzona urbană 

 orașul Șimleu Silvaniei cu satele:Șimleu Silvaniei, Bic, Cehei și Pusta 
 

2. Microzona rurală 

 comuna Valcau de Jos cu satele: Valcau de Jos, Lazuri, Preoteasa, Ratovei, Sub Cetate și 

Valcau de Sus 

 comuna Plopis cu satele: Plopis, Fagetu și Iaz 

 comuna Marca cu satele: Marca, Lesmir, Marca Huta, Port și Sumal 

 comuna Ip cu satele: Ip, Cosniciu de Jos, Cosniciu de Sus, Zauan și Zauan Bai 

 comuna Halmasd cu satele: Halmasd, Aleus, Cerisa, Drighiu și Fufez 

 comuna Crasna cu satele: Crasna, Huseni, Marin și Ratin 

 comuna Boghis cu satele: Boghis și Bozies 

JUD.SJ. Harta 1: Delimitarea teritorială a microzonei funcționale a comunității Nușfalău la nivel de unitate 

administrativ-teritorială 
 

 

Sursa: Banca Mondială, Studiu în comunitățile sursă (februarie-martie 2018). 

Harta 2: Delimitarea teritorială a microzonei funcționale a comunității Nușfalău la nivel de sat 
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Sursa: Banca Mondială, Studiu în comunitățile sursă (februarie-martie 2018). 

4.2. Servicii sociale, educaționale și medicale disponibile 
Datele din această secțiune au fost colectate în cadrul Studiului privind comunitățile sursă, descris în 
secțiunea 3.1. 

În comunitatea sursă Nușfalăueste funcțional un centru de zi pentru copiii cu risc de separare de 
familia naturală. În ceea ce privește serviciile educaționale, în comunitate există: grădiniță, școală 
primară cu servicii educaționale de sprijin/ învățământ special integrat, școală gimnazială și liceu 
tehnologic. În comuna Nușfalău nu sunt disponibile unități medicale (vezi Tabel 7). 

În plus, în comună sunt disponibile următoarele tipuri de intervenții/ activități (vezi Tabel 8): 

 sociale: 

 servicii de consiliere psihologică 

 servicii de logopedie 

 servicii de kinetoterapie 

 alte servicii de abilitare/reabilitare 

 educaționale: 

 servicii de consiliere și orientare școlară 

 servicii de consiliere și orientare profesională/vocațională 

 servicii educaționale de sprijin 

 activități de club sportiv școlar, echipă de fotbal și similar 

 activități de tip clubul copiilor 

 medicale: 

 servicii de planificare familială 

 servicii de educație sexuală pentru tineri. 
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Rețeaua de profesioniști din comuna Nușfalău este formată din (vezi Tabel 9): 

 Serviciu Public de Asistență Socială cu o persoană cu atribuții în asistență socială 

 un asistent medical comunitar 

 un mediator sanitar 

 trei medici de familie 

 trei asistenți medicali 

 patru logopezi 

 un consilier școlar 

 un mediator școlar 

De asemenea, în comună desfășoară activități relevante pentru protecția copilului un grup religios și un 
ONG. 

JUD.SJ. Tabel 6: Sinteza serviciilor disponibile în comunitatea sursă și în microzona funcțională 

rurală/urbană 
 

 Csursă Microzona 
rurală 

Microzona 
urbană 

Servicii sociale 

Servicii sociale de tip centru Da Da Da 

Servicii sociale de tip intervenții Da Da Da 

Servicii educaționale 

Instituții educaționale Da Da Da 

Servicii educaționale de tip intervenții Da Da Da 

Servicii medicale 

Unități medicale Nu Nu Nu 

Servicii medicale de tip intervenții/activități Da Da Da 

Sursa: Banca Mondială, Studiu în comunitățile sursă, februarie-martie 2018. 

Notă: Au fost identificate ca existente serviciile menționate de cel puțin unul dintre reprezentanții instituționali8 

intervievați. 

Tabel 7: Servicii de tip centre disponibile în comunitatea sursă și în microzona funcțională rurală/urbană 
 

 Csursă Microzona 
rurală 

Microzona 
urbană 

Servicii sociale de tip centre 

5. Centru maternal Nu Nu Nu 

6. Alte servicii rezidențiale pentru copii (CPRU etc.) Nu Nu Nu 

7. Centre de zi pentru sprijinirea integrării/reintegrării copilului în 
familie 

Nu Nu Nu știu 

8. Centre de zi pentru copilul cu dizabilități Nu Nu Nu 

9. Centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 
independentă 

Nu Nu știu Nu 

10. Centre de orientare, supraveghere şi sprijinire a reintegrării 
sociale a copilului care a săvârşit fapte penale şi nu răspunde penal 

Nu Nu știu Nu 

11. Centre de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat Nu Nu Nu știu 

12. Centre de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii/ 
pentru gravide în dificultate 

Nu Nu Nu 
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13. Locuințe protejate Nu Nu Nu știu 

14. Instituții pentru adulți (CITO, CRRN, CIA, unitate medico-socială, 
centru rezidențial pentru îngrijiri paliative etc.) 

Nu Nu Nu 

15. Adăposturi de zi sau de noapte Nu Nu Nu știu 

16. Centre de prevenire, evaluare, consiliere antidrog Nu Nu Nu știu 

17. Centre de reabilitare pentru adicții Nu Nu Nu 

18. Centre de tip comunitate terapeutică Nu Nu Nu 

19. Centre/servicii multifuncționale Nu Nu Da 

21. Centre comunitare de servicii integrate Nu Nu Da 

72. Echipe mobile Nu Nu Nu 

23. Altele, și anume: centru de zi pentru copiii cu risc de separare de 
familia naturală 

Da Da Da 

Instituții educaționale 

51. Grădiniță Da Nu știu Nu știu 

52. Școală primară Nu Nu Nu 

53. Școală primară cu servicii educaționale de sprijin/ învățământ 
special integrat 

Da Da Nu știu 

54. Școală gimnazială Da Da Da 

55. Școală gimnazială cu servicii educaționale de sprijin/ învățământ 
special integrat 

Nu Nu Nu 

56. Școală specială Nu Nu Da 

57. Liceu Nu Nu Nu 

58. Liceu tehnologic Da Da Nu știu 

Unități medicale 

22. Centru medical de permanență Nu Nu Nu 

73. Spital, policlinică Nu Nu Nu 

23. Altele, și anume: Nu Nu Nu 

Sursa: Banca Mondială, Studiu în comunitățile sursă, februarie-martie 2018. Notă: Au fost identificate ca existente 

serviciile menționate de cel puțin unul dintre reprezentanții instituționali intervievați. 

Tabel 8: Serviciile de tip intervenții/ activități disponibile în comunitatea sursă și în microzona 

funcțională rurală/urbană 
 

 
Csursă 

Microzona 
rurală 

Microzona 
urbană 

Servicii sociale de tip intervenții 

14. Servicii de educație parentală Nu Nu Nu 

18. Servicii de consiliere psihologică Da Da Da 

22. Servicii de logopedie Da Da Da 

23. Servicii de kinetoterapie Da Da Da 

24. Alte servicii de abilitare/ reabilitare Da Nu Nu 

25. Servicii pentru prevenirea abuzului, neglijării și exploatării Nu Nu știu Nu știu 

26. Servicii de consiliere pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie 

Nu Nu știu Nu știu 
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27. Servicii de asistență destinate agresorilor Nu Nu știu Nu știu 

28. Servicii de tip masă pe roți sau cantină socială Nu Nu știu Nu știu 

55. Întreprindere de economie socială Nu Nu Nu 

71. Servicii de locuire socială Nu Nu Nu 

72. Sprijin pentru renovarea sau amenajarea locuinței Nu Nu Nu 

81. Servicii de asistență juridică Nu Nu Nu 

30. Altele, care: Nu Nu Nu 

Servicii educaționale de tip intervenții 

19. Servicii de consiliere și orientare școlară Da Da Da 

20. Servicii de consiliere și orientare profesională/ vocațională Da Da Da 

21. Servicii educaționale de sprijin Da Da Nu 

41. Servicii de școală după școală (afterschool) Nu Da Da 

42. A doua șansă Nu Nu știu Nu știu 

51. Servicii de evaluare a abilităților pentru ocuparea unui loc 
de muncă 

 
Nu 

Nu Nu 

52. Servicii de consiliere și mediere pe piața muncii Nu Nu Nu 

53. Sprijin în căutarea unui loc de muncă, inclusiv acompaniere Nu Nu Nu 

54. Servicii de formare profesională pentru adulți Nu Nu Nu 

61. Activități de club sportiv școlar, echipă de fotbal și similar Da Da Da 

62. Activități de clubul copiilor Da Da Da 

30. Altele, care: Nu Nu Nu 

Intervenții/activități medicale 

15. Servicii de planificare familială Da Da Da 

16. Servicii de educație sexuală pentru tineri Da Nu Nu 

29. Ambulanță socială Nu Nu Nu 

Sursa: Banca Mondială, Studiu în comunitățile sursă, februarie-martie 2018. Notă: Au fost identificate ca existente 

serviciile menționate de cel puțin unul dintre reprezentanții instituționali intervievați. 

Tabel 9: Specialiștii din comunitatea sursă 

 

Tipuri de specialiști Csursă 

1. Serviciu public de asistență socială (SPAS, DAS, DAC etc.) Da 

2. Asistent social profesionist (unul sau mai mulți) Nu 

3. Persoană cu atribuții de asistență socială (una sau mai multe) Da 

51. Consilier școlar Da 

52. Profesor itinerant și de sprijin Nu 

53. Profesor logoped Nu 

54. Profesor pentru copii cu nevoi speciale (altul decât profesorul logoped) Nu 

7. Mediator școlar Da 

6. Medic de familie Da 

71. Asistenți medicali Da 

4. Asistent medical comunitar (AMC) Da 
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5. Mediator sanitar Da 

72. Logoped Da 

73. Kinoterapeut Nu 

74. Ergoterapeut Nu 

8. Mediator sau facilitator comunitar Nu 

9. Structură Comunitară Consultativă - SCC (sau Consiliu Comunitar 
Consultativ - CCC) funcțional 

Nu 

40. Alți profesioniști: Nu 

Sursa: Banca Mondială, Studiu în comunitățile sursă, februarie-martie 2018. Notă: Au fost identificate ca existente 

tipurile de profesioniști menționate de cel puțin unul dintre reprezentanții instituționali intervievați. 

 

În microzona rurală există un centru de zi pentru copiii cu risc de separare de familie și instituții 
educaționale, dar nu există unități medicale. În ceea ce privește activitățile/intervențiile disponibile, 
acestea sunt: 

 activități sociale: 

 servicii de consiliere psihologică 

 servicii de logopedie 

 servicii de kinetoterapie 

 activități educaționale: 

 servicii de consiliere și orientare școlară 

 servicii de consiliere și orientare profesională/vocațională 

 servicii educaționale de sprijin 

 servicii de școală după școală 

 activități de club sportiv școlar, echipă de fotbal și similar 

 activități de tip clubul copiilor 

 activități medicale: 

 servicii de planificare familială 
 

În microzona urbană există de asemenea centru de zi pentru copiii cu risc de separare de familie, dar și 
centru multifuncțional și centru comunitar de servicii integrate. Pe lângă școlile de masă, în 
microzona urbană există și un centru școlar pentru educație incluzivă. Activitățile și intervențiile 
disponibile în microzona urbană sunt aceleași ca în microzona rurală. 
 
 

5. IDENTIFICAREA SERVICIILOR DE 
PREVENIRE ȘI SUPORT CARE AR TREBUI 
DEZVOLTATE ÎN COMUNITATEA SURSĂ 

 
În conformitate cu metodologia prezentată în Rezultatul #6, Secțiunea 1.1, pentru a determina lista 
serviciilor ce trebuie dezvoltate în comunitate este necesară o confruntare între rezultatele analizei de 
nevoi și cele ale analizei resurselor comunitare, luând în calcul și serviciiile pe care DGASPC sau alți actori 
județeni sau locali au în plan să le înființeze în viitor. 

În primul rând, ca majoritatea comunelor din România, comuna Nușfalău are nevoie de dezvoltarea 
următoarelor tipuri de servicii, cu precădere pentru pentru copiii și familiile cu copii în sărăcie și 
deprivare materială: 
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 Informare, consiliere, sprijin în completarea documentelor necesare și suport în relația cu 
instituțiile cu privire la o diversitate de teme de la obținerea actelor de identitate la înregistrarea 
la medic, sprijin pentru pregătirea documentelor necesare înregistrării gradului de handicap, 
înregistrarea unei nașteri, contractele de furnizare a utilităților, obținerea unei burse sau a 
rechizitelor școlare gratuite, reintegrarea foștilor deținuți, abandonul școlar și cum se poate relua 
educația etc. 

 Servicii de socializare şi petrecere a timpului liber care au în vedere accesul pentru toți copiii la 
cărți, jucării, jocuri și noi tehnologii (computer și Internet), pe care părinții nu și le pot permite 
și nici nu le cunosc valoarea în stimularea copiilor care asigură o dezvoltare corespunzătoare a 
acestora. În această privință, planurile de dezvoltare a serviciilor pentru comunitățile din multe 
țări dezvoltate pun accent de serviciile furnizate prin biblioteca locală și prin ”camera de joacă” 
(spațiu iluminat și încălzit corespunzător și dotat cu jocuri, jucării și tehnologie, care poate fi folosit 
gratuit de toți copiii și tinerii). Ca un punct pozitiv, în comună există activități de club școlar și de 
clubul copiilor. 

 Campanii de conştientizare şi educaţie parentală pe teme precum violenţa în familie, neglijarea 
copilului, valoarea educației, educație pentru sănătate și comportamente sănătoase pentru tineri, 
educație financiară și tehnici de economisire sau cetățenie activă.Ca un punct pozitiv, în comună 
există servicii de educație sexuală pentru tineri. 

În al doilea rând, lista de servicii identificată în acest capitol ia în considerare dimensiunea grupurilor de 
copii în situații de risc din comună (vezi Tabel 5). În general, pentru grupurile mici (sub 15 copii) sunt 
recomandate soluții integrate individualizate ce trebuie identificate în planul de servicii pentru familiile 
respective. Spre deosebire, pentru grupurile mai mari este propusă fie dezvoltarea unor servicii 
existente, fie înființarea de noi servicii. 

Analiza de mai jos prezintă riscurile identificate pe toate dimensiunile analizate – situația economică, 
situația socială, starea de sănătate, nivelul de educație, condiții de locuit și comportamente la risc. 
Corespondent fiecărei dimensiuni/ tip de risc, sunt sugerate posibile soluții de dezvoltare a serviciilor 
sociale. Aceste distincții sunt numai pentru scopuri analitice, planul de dezvoltare a serviciilor sociale la 
nivel comunitar ar trebui să promoveze o abordare integrată, centrată pe siguranţa şi nevoile copiilor, 
tinerilor, adulţilor şi persoanelor în vârstă aflate în situaţii vulnerabile, în familiile  şi comunităţile 
lor şi bazată pe pe punctele forte ale familiilor. 

1. SITUAȚIA ECONOMICĂ 

Recensământul Comunitar a identificat 22% din gospodării (cu 29% din total copii) în care cel puțin un 
nucleu familial se află în situația de risc de sărăcie (60 de gospodării cu 153 copii). Mai mult decât 
atât, în comunitate există 16 gospodării în care cel puțin un nucleu familial se află în sărăcie 
(monetară sau extremă) și nu primește beneficii sociale adresate sărăciei (VMG, ajutor încălzire, 
ajutor de urgență, cantină socială, ajutor în alimente de la UE). 

JUD.SJ. Tabel 10: Servicii de prevenire a separării copilului de familie și de sprijin pentru familiile cu 

copii ce pot fi necesare pentru grupurile de copii și tineri în situații de risc legate de situația economică 
 

Situații de risc legate de ... Servicii ... 

1. Situația economică 
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a & b & c1 

Familia se află în situaţie de sărăcie 

Familie în sărăcie (monetară sau extremă) care nu 
primește beneficii sociale adresate sărăciei (VMG, 
ajutor încălzire, ajutor de urgență, cantină 
socială, ajutor în alimente de la UE) 

Părintele unic susținător sau ambii părinți sunt 
fără ocupaţie sau în şomaj 

- analiză atentă a condițiilor în care SPAS poate 
asigura accesul acestor familii la beneficiile 
bănești care pot fi acordate potrivit legislației în 
vigoare 

- centre/servicii de zi, de preferat alături de 
activități de masă şi preparare hrană caldă 

- servicii de consiliere psihologică și juridică 

- servicii de formare profesională, sprijin în 
căutarea unui loc de muncă, inclusiv 
acompaniere, pentru tinerii NEETD și adulții din 
familie 

Precizăm că în comuna Nușfalău în afară de SPAS există un centru de zi pentru copiii cu risc de 
separare de familia naturală șiservicii de consiliere psihologică. De asemenea, aceste servicii sunt 
disponibile și în microzona funcțională. 

 

2. SITUAȚIA SOCIALĂ 

Privind situațiile de risc legate de situația socială, aproape o treime dintre gospodăriile care au 
răspuns interviurilor realizate în cadrul Recensământului Comunitar au cel puțin un nucleu familial 
care se află într-un tip de risc social. În aceste gospodării trăiesc 30% dintre copii (158 copii). 

Cea mai frecventă situație de risc se referă la copiii din (b) familii monoparentale, cu un total de 83 
de copii în 44 gospodării. Desigur, multe dintre aceste familii se află și în situație de risc economic. 
Alte grupuri mari de copii în situații de risc legate de situația socială provin din: 

(h) familii cu membrii cu dizabilități, atât copii, cât și adulți - 46 copii din 29 gospodării; 

(i) familii în care cel puțin un copil sau un adult nu are acte de identitate - 33 copii din 14 gospodării. 

Tabel 11: Servicii de prevenire a separării copilului de familie și de sprijin pentru familiile cu copii ce pot fi 

necesare pentru grupurile de copii și tineri în situații de risc legate de situația socială 
 

Situații de risc legate de ... Servicii ... 

2. Situația socială 

a. Mamă minoră sau minoră gravidă - soluții integrate prin planurile de servicii 
întocmite pentru familiile respective (în total, 4 
gospodării cu 12 copii) 

b. Familii monoparentale - servicii de tip școală după școală sau măcar 
sprijin la efectuarea temelor pentru copii 

- servicii de educație parentală și suport 
emoțional pentru părintele singur 

c & d 

Părintele unic susținător sau ambii părinți sunt 
plecaţi la muncă în ţară sau în străinătate sau 
ambii părinți sunt decedaţi, necunoscuţi, 
decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau 
li s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii 
drepturilor părinteşti, au fost puşi sub interdicţie 
judecătorească, dispăruţi ori declaraţi 
judecătoreşte morţi şi nu a fost instituită tutela 
sau, după caz, o măsură de protecţie specială 

 

- soluții integrate prin planurile de servicii 
întocmite pentru familiile respective (în total, 3 
gospodării cu 4 copii) 
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f & k2 

Familia are unul sau mai mulţi copii în sistemul 
de protecţie specială 

Familia are unul sau mai mulți copii părăsiți în 
unitățile spitalicești 

- în colaborare cu DGASPC, servicii pentru a 
menține sau îmbunătăți legătura între familie și 
copilul separat 

- servicii suport pentru sprijinirea reintegrării în 
familie (de exemplu, sprijin pentru renovarea  
sau amenajarea locuinței, acces la serviciile unui 
centru de zi/ servicii de tip școală după școală) 

g. Familia are unul sau mai mulţi copii 
reintegraţi din sistemul de protecţie specială 

- soluții integrate prin planurile de servicii 
întocmite pentru familiile respective (în total, 1 
gospodărie cu 2 copii) 

h. Familia are membri cu dizabilități senzoriale, 
neurologice ori intelectuale care le limitează 
semnificativ calitatea vieții și participarea lor la 
viața socială 

Funcție de tipul și gradul dizabilității, este 
necesară asigurarea accesului la servicii de 
recuperare, consiliere psihologică și, dacă este 
cazul, servicii de kinetoterapie, asistență 
medicală și/sau îngrijire la domiciliu. Este 
posibil să fie necesară colaborarea și sprijinul 
DGASPC sau DSP pentru referire către servicii 
specializate. 

- ajutor pentru asigurarea transportului 
(adaptat) către serviciile de specialitate 

- sprijin pentru pregătirea documentelor 
necesare acordării gradului de handicap pentru 
copii și tineri 

- servicii de asistență juridică care să asigure 
ulterior accesul și la alte tipuri de beneficii și 
servicii (indemnizație lunară, buget personal 
complementar lunar, servicii de recuperare/ 
reabilitare, servicii de kinetoterapie) 

i. Cel puțin un membru al familiei (inclusiv - sprijin în obținerea actelor, mai ales în cazul 

 

  

adult) nu are acte de stare civilă celor care locuiesc în adăposturi improvizate pe 
terenul public 

j. Familia are unul sau mai mulți membri 
condamnaţi la o pedeapsă privativă de libertate 

- 

Precizăm că, dintre serviciile propuse în tabelul de mai sus, în comuna Nușfalău există SPAS, servicii 
de kinetoterapie, servicii de consiliere psihologică, servicii de abilitare/reabilitare și centru de zi 
pentru copiii cu risc de separare de familia naturală. În microzona rurală sunt disponibile servicii de 
școală după școală, iar în microzona urbană există centru multifuncțional, centru comunitar de servicii 
integrate. 

 

 

3. STAREA DE SĂNĂTATE 

Dintre gospodăriile intervievate 28% au cel puțin un nucleu familial care se află în situația de risc de 
sănătate. În aceste gospodării sunt prezenți aproape jumătate dintre copiii cuprinși în recensământul 
comunitar (153 copii în cele 77 gospodării). 

Un grup important din punct de vedere al riscurilor legate de starea de sănătate este reprezentat de 
(a) gospodăriile în care cel puțin un nucleu familial are unul sau mai mulţi membri cu boli cronice și 
transmisibile – 88 de copii din 45 de gospodării. Alte grupuri mari de copii în situații de risc legate de 
starea de sănătate provin din: 
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(h1) familii cu unul sau mai mulți copii sub 1 an cu risc de sănătate - 59 copii din 25 gospodării. 
Predominante sunt familiile cu copii peste 6 luni și sub 1 an care nu au o alimentație diversificată 
corespunzător și familiile cu copii sub 1 an care nu sunt în conformitate cu standardele de dezvoltare. 

(g) familii cu unul sau mai mulți copii polispitalizați deși nu au boli cronice – 25 copii din 11 gospodării. 
 

 

 

 

JUD.SJ. Tabel 12: Servicii de prevenire a separării copilului de familie și de sprijin pentru familiile cu 

copii ce pot fi necesare pentru grupurile de copii și tineri în situații de risc legate de starea de 

sănătate 
 

Situații de risc legate de ... Servicii ... 

3. Starea de sănătate 

a. Familia are unul sau mai mulţi membri cu boli 
cronice şi transmisibile 

- colaborarea cu medicul de familie și, dacă este 
cazul, sprijin pentru înscrierea într-un program 
național sau referirea către servicii de 
specialitate, eventual în cooperare cu DGASPC sau 
DSP 

- ajutor pentru asigurarea transportului către 
serviciile de specialitate 

b & c & d & e 

Familia are unul sau mai mulţi membri, adulți 
(inclusiv femei gravide) sau copii (inclusiv sugari), 
care nu sunt înscriși pe lista unui medic de familie 

 

- 

f. Familia are unul sau mai mulți copii care nu 
sunt vaccinați 

- soluții integrate prin planurile de servicii 
întocmite pentru familiile respective (în total, 3 
gospodării cu 4 copii) 

g. Familia are unul sau mai mulți copii 
polispitalizați deși nu au boli cronice și 
transmisibile 

Dacă starea de sănătate este bună, ar putea fi 
necesare serviciile unui centru de zi care să ofere 
intervenții/activități de supraveghere și 
îndrumare sau înscrierea copiilor în servicii de tip 
școală după școală 

h1. Familia are unul sau mai mulți copii sub 1 an 
cu risc de sănătate (copii sub 1 an nevaccinați, 
copii sub 6 luni care nu sunt alăptați exclusiv de 

- servicii de vaccinare a copiilor 

- servicii de evaluare a stării de sănătate a 
copiilor prin vizite la domiciliu ale medicului de 

la piept, copii peste 6 luni și sub 1 an care nu au o 
alimentație diversificată corespunzător, copii sub 
1 an care nu sunt în conformitate cu standardele 
de dezvoltare) 

Specialiștii locali au menționat ca grup 
problematic și copiii de 1-10 ani care nu sunt în 
conformitate cu standardele de dezvoltare. 

familie/ asistentului medical/asistentului medical 
comunitar 

- servicii dedicate părinților: consiliere 
psihologică, educație parentală și, dacă este 
cazul, alte servicii pentru prevenirea neglijării 

h2. În familie există o gravidă cu sarcină la risc 
(sarcina nu este luată în evidența unui medic de 
familie, gravida nu mergea la controalele 
prenatale sau sarcina a fost nedorită) 

- soluții integrate prin planurile de servicii 
întocmite pentru familiile respective (în total, 3 
gospodării cu 6 copii) 

Precizăm că, dintre serviciile propuse în tabelul de mai sus, în comună există trei medici de familie, 
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trei asistenți medicali, un asistent medical comunitar și un mediator sanitar, servicii de consiliere 
psihologică și centru de zi. În microzona rurală există servicii de școală după școală. 

 

4. NIVELUL DE EDUCAȚIE 

Aproape o treime din gospodăriile intervievate din comunitatea sursă au cel puțin un nucleu familial cu 
unul sau mai multe riscuri legate de nivelul de educație. În aceste 88 de gospodării trăiesc 239 de 
copii. 

Printre cele mai importante riscuri legate de nivelul de educație se numără gospodăriile în care cel 
puțin un nucleu familial are unul sau ambii părinți analfabeți, cele în care există un număr mare de 
copii (3 sau mai mulți) antepreșcolari/ preșcolari/ școlari în familie și cele în care unul sau mai mulți 
copii 6-15 ani au risc de abandon școlar. 

Tabel 13: Servicii de prevenire a separării copilului de familie și de sprijin pentru familiile cu copii ce pot 

fi necesare pentru grupurile de copii și tineri în situații de risc legate de nivelul de educație 
 

Situații de risc legate de ... Servicii ... 

4. Nivelul de educație 

a & b & c1 & i3 

Unul sau ambii părinți sunt analfabeţi 

Familia are unul sau mai mulți copii cu vârstă 
școlară (6-15 ani) care nu frecventează cursurile 
unei forme de învățământ obligatoriu 

Familia are unul sau mai mulți copii 6-15 ani care 
au părăsit timpuriu școala 

Familia are unul sau mai mulți copii de 10-15 ani 
care nu au fost niciodată înscriși la școală 

- înscriere în programul „A doua șansă”. Forma de 
organizare (în regim de zi, seral, comasat și 
intensiv) a procesului de învăţământ în acest 
program trebuie să fie stabilită după consultarea 
adulților înscrişi în program. 

- intervenții/ activități furnizate de un mediator 
școlar 

- consiliere vocațională 

c2 &d & e & f & g 

Familia are unul sau mai mulți copii 6-15 ani cu 
risc de abandon școlar 

Familia are unul sau mai mulți copii cu frecvență 
școlară redusă sau cu performanțe școlare slabe 
(corijențe etc.) sau repetenție 

Familia are unul sau mai mulți copii cu istoric de 
sancţionare în cadrul şcolii (exmatriculare, nota 
scăzută la purtare etc.) 

Familia are număr mare de copii (3 sau mai mulți) 
antepreșcolari/ preșcolari/ școlari în familie 

- servicii de tip școală după școală în care să aibă 
acces la activităţi cu sprijin specializat 
(supraveghere şi îndrumare în efectuarea 
temelor, recuperare pentru elevii cu dificultăţi 
cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj prin 
activităţi remediale, consiliere, logopedice, 
activităţi de încurajare a lecturii independente 
etc.). În plus, pentru creșterea atractivității 
sistemului educațional pentru acești copii, sunt 
necesare și ateliere tematice şi alte activităţi de 
tip recreativ și/ sau diferite activități de 
dezvoltare personală (ex. pachetul de pregătire 
pentru viață din învățământul secundar). 

 

-  intervenții/activități de tipul clubul copiilor sau 
club sportiv școlar 

- consiliere școlară 

- intervenții/ activități furnizate de un mediator 
școlar 

- educație parentală și consiliere psihologică 
pentru părinți 
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h. Familia are unul sau mai mulți copii cu cerințe 
educaţionale speciale 

- servicii educaționale de sprijin/ învățământ 
special integrat 

- profesori itineranți/ de sprijin 

i1 & i2 

Familia are unul sau mai mulți copii de vârstă 
preșcolară care nu au fost niciodată înscriși la 
gradiniță 

Familia are unul sau mai mulți copii de 7-9 ani 
care nu au fost niciodată înscriși la școală 

 

- soluții integrate prin planurile de servicii 
întocmite pentru familiile respective (în total, 1 
gospodărie cu 5 copii) 

Precizăm că, dintre serviciile propuse în tabelul de mai sus, în comună există grădiniță, școală primară 
cu servicii educaționale de sprijin/învățământ special integrat, școală gimnazială, liceu tehnologic, 
patru logopezi, un consilier școlar, un mediator școlar, precum și servicii de consiliere psihologică, 
servicii de logopedie, servicii de consiliere și orientare școlară și vocațională, servicii educaționale de 
sprijin, activități de club sportiv și clubul copiilor. În plus, în microzona rurală există și servicii de 
școală după școală. În microzona urbană pe lângă școlile de masă există și un centru școlar de educație 
incluzivă. 

 

 

5. CONDIȚIILE DE LOCUIT 

Aproape 60% dintre copiii din gospodăriile comunității sursă Nușfalău locuiesc în case/ locuințe cu 
diferite tipuri de riscuri - 308 copii din 132 gospodării. Problema cea mai răspândită, care afectează un 
număr mare de copii este cea a locuințelor supraaglomerate, urmată de accesul deficitar la utilități 
(sursă de apă și electricitate), de lipsa dotărilor minime necesare pregării, încălzirii hraneiși a 
mobilierului de strictă necesitate și de condiții improprii de locuire. 

 

JUD.SJ. Tabel 14: Servicii de prevenire a separării copilului de familie și de sprijin pentru familiile cu 

copii ce pot fi necesare pentru grupurile de copii și tineri în situații de risc legate de condițiile de locuit 
 

Situații de risc legate de ... Servicii ... 

5. Condițiile de locuit 

a & b1 

Familia ocupă abuziv, fără drept de ședere 
anumite spații de locuit sau inclusiv spații 
construite ilegal 

Familia stă într-o locuință improvizată, în spații 
care nu sunt destinate acestui scop – magazii, 
case de apă, elemente de canalizare, construcții 
în stare avansată de degradare, grote, cocioabe 
etc. 

 

- soluții integrate prin planurile de servicii 
întocmite pentru familiile respective (în total, 4 
gospodării cu 9 copii) 

c. Familia nu dispune de un spaţiu locuibil 
suficient raportat la numărul de persoane; 
locuința este supraaglomerată 

- servicii de sprijin privind renovarea sau 
amenajarea locuinței 

- consiliere cu privire la utilizarea optimă a 
spațiului și tehnici de negociere a conflictelor 

 

 

rezultate în condiții de spațiu insuficient 
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d. Familia nu are acces la utilități, în mod special 
la sursă de apă și electricitate 

- consiliere, sprijin în completarea documentelor 
necesare și suport în relația cu instituțiile cu 
privire la contractele de furnizare a utilităților 

- evaluarea costurilor de conectare a gospodăriilor 
la surse de apă și electricitate și identificarea 
unui potențial sprijin (eventual din partea unor 
grupuri caritabile) pentru acoperirea acestor 
costuri 

e & f 

Familia nu dispune de dotări minime necesare 
pregătirii hranei, asigurării încălzirii și de mobilier 
de strictă necesitate 

Locuința nu este întreținută, lipsa igienei 

- educație pentru sănătate și igienă, pentru 
adulții din gospodărie 

- consiliere cu privire la menținerea unei igiene 
corespunzătoare și cu nutriția corectă la copil 

- sprijin (eventual din donații) pentru asigurarea 
dotărilor de strictă necesitate 

- intervenții/ activități furnizate de un asistent 
medical comunitar, mediator sanitar sau asistent 
social (SPAS) 

g. Familia locuiește în condiții improprii / 
întâmpină probleme privind siguranţa locuinţei 
(scurgeri prin acoperiş, pereți umezi, ferestre/ 
dușumele putrede sau deteriorate etc.) 

- servicii de sprijin privind renovarea sau 
amenajarea locuinței 

Precizăm că în comună există SPAS cu o persoană cu atribuții de asistență socială, precum și asistent 
medical comunitar și mediator sanitar. Celelalte servicii pot fi realizate prin voluntariat, precum și cu 
sprijinul grupului religios și a ONG-ului activ în comună. 

 

6. COMPORTAMENTE LA RISC 

Jumătate din totalul copiilor din gospodăriile intervievate în cadrul recensământului comunitar din 
Nușfalău trăiesc în familii cu cel puțin un comportament la risc - 269 copii din 126 gospodării. 

În această categorie, cel mai important risc este legat de violența domestică, alături de violență și 
neglijare a copiilor. Cum era de așteptat, riscul de violență este asociat cu consumul excesiv de 
alcool. În plus, în comunitate se înregistrează și un număr mare de adolescenți cu comportament la 
risc în ceea ce privește activitatea sexuală. 

 

JUD.SJ. Tabel 15: Servicii de prevenire a separării copilului de familie și de sprijin pentru familiile cu 

copii ce pot fi necesare pentru grupurile de copii și tineri în situații de risc legate de comportamente la 

risc 
 

Situații de risc legate de ... Servicii ... 

6. Comportamente la risc 
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a & b (b1, b2, b3) & e2 

Familia are un istoric de reclamații/ sesizări 
înregistrate şi confirmate la nivelul autorităților 
administrației publice locale sau la poliţie cu 
privire la comportamentul antisocial al unui 
membru din familie, cum ar fi săvârşirea de fapte 
cu caracter penal, minori folosiți la cerșetorie 
etc. 

În familie există un comportament agresiv al 
unuia sau mai multor membri şi/sau a unui istoric 
de violenţă în familie, cum ar fi existenţa 
reclamaţiilor sau a ordinului de protecţie (inclusiv 

- servicii de consiliere pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie necesară, în 
colaborare cu DGASPC și ONG-uri 

- servicii pentru prevenirea abuzului, neglijării și 
exploatării 

- centre/servicii de consiliere pentru copilul 
abuzat, neglijat, exploatat 

- centre/servicii de orientare, supraveghere şi 
sprijinire a reintegrării sociale a copilului care a 
săvârşit fapte penale şi nu răspunde penal 

- servicii de asistență destinate agresorilor, în 

violență domestică sau abuz, violență asupra 
copiilor, neglijare a copiilor) 

În familie există unul sau mai mulți adolescenți cu 
comportamente la risc privind consumul de 
substanțe și violența 

colaborare cu DGASPC, ONG-uri și Poliția locală 

- servicii de consiliere psihologică 

- consiliere școlară 

c & d & e2 

În familie se consumă excesiv alcool 

În familie se consumă sau există un istoric de 
consum sau abuz de substanțe psihotrope 

În familie există unul sau mai mulți adolescenți cu 
comportamente la risc privind consumul de 
substanțe și violența 

- centre/servicii de prevenire, evaluare, 
consiliere antidrog 

- referirea către un serviciu specializat (centru de 
reabilitare pentru adicții, centru de tip 
comunitate terapeutică), eventual cu sprijinul 
DGASPC, DSP, centru regional ANA 

- ajutor pentru asigurarea transportului către 
serviciile de specialitate 

e1. În familie există unul sau mai mulți 
adolescenți cu comportament la risc în ceea ce 
privește activitatea sexuală 

- servicii de educație sexuală pentru tineri 

- servicii de planificare familială 

- educație parentală pentru părinți 

 

 

 

Dintre serviciile necesare evidențiate în tabelul de mai sus în comuna Nușfalău sunt disponibile servicii 
de consiliere psihologică, servicii de consiliere și orientare școlară, servicii de planificare familială și 
servicii de educație sexuală pentru tineri. De asemenea, există specialiști locali (cum ar fi asistentul 
social, asistentul medical comunitar sau mediatorul sanitar) care ar putea fi formați pentru a furniza 
cel puțin o parte dintre acestea. 

 
Considerații generale 

Comuna Nuşfalău are o strategie de dezvoltare a serviciilor sociale, dar primăria nu are un buget anual 
dedicat dezvoltării acestora. Conform primarului toate grupurile vulnerabile de copii și tineri au nevoi care 
sunt doar în mică parte sau deloc acoperite de serviciile existente. Autoritățile publice locale declară 
că în perioada 2018-2020 au de gând să înființeze noi servicii sau să dezvolte dintre serviciile existente. 

Așa cum arată analiza anterioară, nevoia de servicii de prevenire și suport pentru familiile cu copii este 

departe de a fi acoperită. Recensământul comunitar al familiilor cu copii din comunitatea sursă Nușfalău9 

a arătat că 84% dintre copiii din gospodăriile intervievate (adică 444 copii) au cel puțin un nucleu familial 
care se află în una sau mai multe situații de risc investigate. Aproape jumătate dintre copii (259 copii) 
sunt expuși la 1-5 situații de risc, în timp ce peste o treime (185 copii) trăiesc în gospodării ce 
cumulează peste 5 situații de risc. Acești 185 copii cu un risc de separare de familie relativ ridicat 
provin din 70 de gospodării care reprezintă prioritate de intervenție pentru serviciile de prevenire și suport. 

În februarie 2018, comunitatea sursă Nușfalău facea parte dintr-un Grup de Acțiune Locală, dar nu a 
depus proiecte care să conțină obiective privind înființarea sau dezvoltarea unui serviciu social. 
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Reamintim că în comună există și un grup religios și un ONG care desfășoară activități relevante pentru 
protecția copilului și ar putea fi mobilizate în vederea dezvoltării unora dintre serviciile sociale 
identificate. 

Conform specialiștilor locali intervievați, principalele nevoi de dezvoltare a serviciilor sociale sunt: 

 înființarea unei cantine sociale; 

 înființarea unui centru de zi pentru activități ocupaționale; 

 înființarea unui after school; 

 dezvoltarea de școli profesionale de arte și meserii pentru tineri; 

 atragerea de voluntari și resurse umane de specialitate (professor itinerant, psiholog școlar); 

 dezvoltarea de servicii de educație pentru sănătate adresat copiilor și mamelor. 

Actorii locali susțin că, pentru a dezvolta aceste servicii au nevoie de sprijin financiar și material de la 
instituțiile locale și Consiliul Județean. 

În concluzie, recensământul comunitar al familiilor cu copii împreună cu harta serviciilor au oferit o bază 
solidă pentru a identifica tipurile de riscuri la care sunt expuși copiii din comună alături de un set de măsuri 
adecvate. Setul de măsuri propuse nu este unul exhaustiv, ci un posibil demers de fundamentare a unui 
plan comunitar de dezvoltare a serviciilor sociale pe bază de evidențe. Pentru ca acest demers să fie unul 
sustenabil pentru autoritatea locală, sunt necesare activități de monitorizare și evaluare care să 
actualizeze continuu nevoile la nivelul comunității și să operaționalizeze în mod real serviciile de 
prevenire. Pentru furnizarea măsurilor propuse, SPAS-ul are nevoie de întărirea colaborării cu instituțiile 
la nivel județean – DGASPC, Direcția Județeană de Sănătate Publică, Inspectoratul Școlar Județean. De 
asemenea, este nevoie de dimensionarea adecvată a rețelei de specialiști la nivel local și de investiții 
în formarea lor profesională. În plus, deosebit de importantă este organizarea unui proces amplu de 
consultare/ dezbatere publică/ participare comunitară, precum și identificarea unor parteneriate cu 
societatea civilă și cu furnizorii de servicii existenți, așa cum arată și metodologia unitară din Rezultatul 
#6, secțiunea 1.1.4. 

 

 

       În prezent la nivelul comunei Nușfalău funcționează un centru de zi pentru copii de tip after school în 

colaborare cu Fundația Creștină Diakonia Cluj Napoca. 
 

3.2 Serviciului Public de Asistență Socială Nușfalău  acordă beneficii și 

servicii  sociale pentru persoanele  aflate într-o situație de risc.  
 
3.2.1 BENEFICII SOCIALE 
SPAS are rolul de a acorda beneficii/servicii sociale persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate 

socio-economică, cât și în protecția și promovarea drepturilor copilului. Tot în cadrul acestuia, se depun 

dosarele solicitanților de indemnizație pentru creșterea copiilor și obținerea alocațiilor de stat pentru 

copii. 
Principalul rol al Serviciului beneficii sociale și persoane vulnerabile este acela de a acorda beneficii 
sociale, sub formă de ajutoare băneşti şi în natură, finanţate din bugetul de stat sau bugetul local, în anumite situaţii, 
persoanelor sau familiilor,  
Atribuţiile personalului din cadrul serviciului sunt complexe, ele fiind prevăzute în ROF.  
 
 Personalul serviciului este format  
funcționari publici: 2 inspectori cu atribuții de asitență socială;  
personal contractual: 1asisten medical comunitar, și 1 mediator sanitar;  
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Categoriile de beneficii furnizate sunt:  
- Venitul minim garantat; Alocația pentru susținerea familiei  
- Tichete sociale pentru grădiniţă  
- Indemnizația lunară pentru creșterea copiilor/Sprijin lunar/Stimulent de inserție  
- Ajutoare pentru încălzirea locuinței pentru beneficiarii de ajutor social care folosesc ca și sursa de încalzire 
combustibil solid  
- Ajutoare de urgență  

- “Bani de liceu”, burse sociale - realizarea anchetelor sociale persoanelor care solicită;  
 
Categorii de beneficiari  

Persoane/familii aflate în risc de excluziune social și familiile cu venituri reduse care au în creștere și 

îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, având drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării 

unor condiții mai bune pentru creșterea și educarea copiilor, precum și stimularea frecventării de către copiii de 

vârstă școlară aflați în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învățământ organizate 

potrivit legii; persoane care au în îngrijire copii în vârsta de până la 2 ani/3 ani în cazul copiilor cu handicap și care 

optează pentru concediu pentru creșterea și îngrijirea acestora  
 
3.2.2. ASISTENȚA MEDICALĂ COMUNITARĂ 

Serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară sunt destinate persoanelor care fac parte din categoriile de 
persoane vulnerabile din punct de vedere medical, economic și social și sunt asigurate de următoarele categorii 
profesionale: asistentul medical comunitar și mediatorul sanitar ce își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului 
public de asistenţă socială Nușfalău 
În cadrul biroului de asistentă medical comunitară funcționeză cu un număr de un asistent medical comunitar cu 
și 1 mediator sanitar.  
Tipuri de servicii furnizate/ activităţi desfăşurate 
- educarea comunităţii pentru sănătate;  

- promovarea sănătății reproducerii şi a planificării familiale;  

- promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos;  
- educaţie şi acţiuni direcţionate pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos;  

- activităţi de prevenire şi profilaxie primară, secundară şi terţiară;  

- activităţi medicale curative, la domiciliu, complementare asistenţei medicale primare, secundare şi terţiare;  
- activităţi de consiliere medicală şi socială;  

- dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu a gravidei, nou - născutului şi mamei, a bolnavului cronic, 
a bolnavului mintal şi a bătrânului;  
 

Categorii de beneficiari sunt persoane care se găsesc în următoarele situaţii: 
- nivel economic sub pragul sărăciei; şomaj;  
- nivel de educaţie scăzut;  
- dizabilitate;  
- boli cronice;  
- graviditate;  
- vârsta a treia;  
- vârstă sub 18 ani;  
- fac parte din familii monoparentale;  
- risc de excluziune socială;  
- alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul 
comunităţii.  

 
 

3.2.3   ASISTENŢI PERSONALI ŞI INDEMIZAŢII PERSOANE CU DIZABILITĂŢI 

 Cadrul legal : Legea 448 / 2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap cu modificările și completările ulterioare  
 
Tipuri de servicii furnizate  
1. Acordarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistenților sociali debutanți cu studii medii din unităţile de 
asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi  
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2. Angajarea de asistenți personali pentru persoanele care sunt încadrate în gradul de handicap grav cu asistent 
personal  
3.Realizarea anchetelor sociale persoanelor care solicită încadrarea în grad de handicap  
Categorii de beneficiari  
− Persoane încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal;  
− Persoane care solicita efectuarea de anchete sociale în vederea încadrării în gradul de handicap.  

 
3.2.4  SERVICIUL PROTECŢIA COPILULUI 

Rolul Serviciului protecția copilului este acela de a promova și respecta drepturilor copilului și de îmbunătăţirea 
situaţiei acestora, prin acordarea de servicii familiilor în vederea prevenirii separării copilului de familia sa.  

Atribuțiile personalului din cadrul serviciului protecția copilui sunt complexe , putându-le identifica în 

cadrul ROF.  

        Categorii de beneficiari pentru fiecare tip de serviciu furnizat  
Minori aflați în diferite situații de risc: abandon școlar, abandon familial, abuzați, supuși unor forme de 

violență, neglijență, vătămare fizică, psihică, emoțională, rele tratamente sau exploatare, consumatori de substanțe 

interzise, mame minore, copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, copii pentru care a fost instituită tutela.  
 

3.3 TIPOLOGIA SITUAŢIILOR DE DIFICULTATE, VULNERABILITATE, 

DEPENDENŢĂ SAU RISC SOCIAL 

 

3.3.1 COPII ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE 

Potrivit Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2020, interesul 
superior al copilului reprezintă principiul fundamental pe care se bazează toate actele normative ce 
reglementează domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, cu impact în toate domeniile: 
educaţie, sănătate, justiţie, asistenţă socială etc.  
Problematica socială a copiilor fiind extrem de diversă, menționăm câteva dintre categoriile de copii, 
care necesită servicii sociale specializate la nivel local:  
- Copii cu măsură de protecție specială/ rezidențială/plasament la AMP/plasament familial  
- Copii abuzați, neglijati, exploatați prin muncă  
- Copii cu părinții plecați la muncă în străinătate  
- Copii din familii sărace/monoparentale, fără venituri sau cu venituri reduse , la risc de excluziune 
socială  
- Copii victime ale violenței în familie  
- Copii cu dizabilități psihice/autism  
- Copii cu dizabilități neuro-motorii/ din familii  
- Copii cu CES  
- Copii delincvenți  
- Copii neșcolarizați , cu nevoi de integrare în mediul educațional, inclusiv copii imigranți  
- Copii la risc de abandon școlar sau care au abandonat școala  

 

 

3.3.2 MAME MINORE 

Sărăcia sau dificultățile financiare, lipsa educaţiei sexuale adecvate și a planificării familiale, accesul 
restrâns la mijloacele de contracepție, dar și serviciile şi resursele insuficiente destinate consilierii și 
prevenției, fac ca sarcinile în rândul adolescentelor să fie una dintre cele mai actuale probleme de 
sănătate publică ale zilelor noastre, fiind un fenomen răspândit atât la nivel global cât și la nivel national 
sau local. Un raport al World Health Statistic, publicat în anul 2014, arată că rata naşterilor la nivel 
mondial la fetele între 15-19 ani este de 49 la 1.000. Sarcina la adolescente, reprezintă atât o problemă 
socială, cât mai ales, una medicală, deoarece pune mama în situații neobișnuite și o expune anumitor 
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riscuri. În România, principalele cauze ale creșterii din ultimii ani a numărului mamelor minore, sunt: 
condiție socială și economică precară, căsătorie timpurie (în special în cadrul anumitor grupuri etnice), 
nivel de școlarizare redus, debutul timpuriu al activității sexuale și întreținerea de acte sexuale 
neprotejate, consumul de droguri, influența mediului și a mass-mediei etc. Mamele adolescente 
reprezintă un grup de paciente cu risc crescut de complicaţii pe durata sarcinii şi în timpul naşterii şi 
care asociază un risc crescut de complicaţii, pentru făt şi nou-născut. Aspectul psihoemoțional al 
sarcinilor la adolescente merită o atenție deosebită, deoarece influența extrem de nefavorabilă a vieții 
sexuale și a sarcinii, au efecte negative asupra dezvoltării, determinând instalarea stresului și a 
dezechilibrelor psihice, depresie, anxietate etc. (Hudson, Elik și Campbell-Grossman 2000).  

Serviciile socio-medicale destinate acestei categorii de beneficiari (cuplul mamă-copil), sunt: asistență 

socială și medicală, consilierea psihologică a mamelor care aflate în dificultate și a copiilor lor cu risc de 

abandon, dezvoltarea abilităților maternale astfel încât integrarea copilului nou-născut să se realizeze în 

condiții optime în familie; urmărirea / monitorizarea declarării nașterii copiilor; dezvoltarea unei rețele de 

comunicare rapidă între autoritățile cu atribuții privind protecția drepturilor copilului, astfel încât, la nevoie, să 

se inițieze o măsură de protecție specială pentru copil etc. Obiectivele urmărite în această direcție sunt: 

prevenirea separării copiilor de părinți, obținerea rapidă a actelor de identitate, protecția și îngrijirea copiilor 

abandonați în unitățile spitalicești, în vederea pregătirii plasamentului acestora în familia substitutivă/asistent 

maternal profesionist sau serviciu rezidențial, în funcție de vârsta și nevoile copilului etc. 

Situația la nivelul Comunei Nușfalău 
Serviciul Protecția Copilului al SPAS nușfalău sesizează existența unei categorii aparte de persoane 
vulnerabile și anume , mamele minore.  
Majoritatea acestor tinere, devenite mame prea devreme provine din categorii de grupuri vulnerabile, 
sărace.  

Nevoile mamelor minore sunt deosebit de complexe, iar implicarea serviciului de asistență medicală 

comunitară este importantă. Pentru intervenția în astfel de situații, echipa alcătuită din asistentul social, 

asistentul medical comunitar, mediatorul sanitar din cadrul SPAS este cea mai în măsură să furnizeze servicii 

integrate acestei categorii de persoane vulnerabile. 

 

3.3.3  PERSOANE CU DIZABILITĂȚI 
Conform legislației naționale (Legea nr. 448/2006), persoanele cu dizabilitati sunt cele cărora mediul 
social, neadaptat deficiențelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale si/sau asociate, le împiedica total 
sau le limiteaza accesul cu sanse egale la viața societății, necesitând măsuri speciale de protecție, în 
sprijinul integrării și al incluziunii sociale. Dizabilitatea poate fi abordată din perspectiva medicală (cu 
referire strictă la problema individului și la nevoia sa de tratamente și terapii) și din cea socială, care 
pune accentul pe adaptările și modificările aduse mediului social și comunitar astfel încât, dificultățile și 
riscul de discriminare și de excluziune ale persoanelor cu dizabilități, să fie cât mai mult reduse. 
Strategia națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020 și Planul 
operațional privind implementarea strategiei naționale, vizează prin diferite proiecte și programe, 
înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate, în 
vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru 
prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate (HG nr. 798/2016).  

 

 

3.3.4  PERSOANE VÂRSTNICE 
Având în vedere fenomenul continuu al îmbătrânirii populației la nivel european, sistemul serviciilor 

sociale destinate vârstnicilor experimentează o presiune crescândă în multe dintre țările membre, printre care 

și România. Din cauza insuficientei implicări a populației de vârsta a treia în procesele decizionale în plan politic 

și social, nevoile și preferințele acestei categorii de populație nu sunt întotdeauna, luate în considerare. In acest 

scop, structurile europene vizează prin diverse strategii, programe și proiecte, o mai bună integrare a serviciilor 

adresate vârstnicilor, pornind de la evaluarea stării de sănătate și a nevoilor acestora, pnă la implicarea lor 
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nemijlocită în deciziile care-i afectează în mod direct și oferindu-le posibilitatea de a alege între diferite forme 

de asistență și suport. 

Politicile europene, din care decurg cele naționale în domeniul protecției persoanelor vârstnice și al 

promovării îmbătrânirii active, având ca instrument Planul operațional pentru perioada 2016-2020, vizează o 

serie de acțiuni și de măsuri prioritare, după cum urmează : consolidarea sistemului de protecție socială pentru 

creșterea calității vieții vârstnicilor ; consilierea pre-pensionare a angajaților și combaterea discriminării 

acestora ; promovarea și încurajarea mentoratului și voluntariatului în rândul vârstnicilor, pentru valorificarea 

experienței profesionale și de viață, a competențelor și abilităţilor lor ; furnizarea unor oportunități de învățare 

(în domenii moderne, tehnologiile digitale, dar și în domeniul sănătăţii sau privind gestionarea veniturilor 

proprii), pentru creșterea participării la nivel societal ; responsabilizarea instituțiilor publice și facilitarea 

accesului la servicii ; întărirea rolului persoanelor vârstnice în cadrul comunităţilor și promovarea dialogului 

inter-generațional; asigurarea unor spații pentru întâlniri, în vederea socializării și derulării unor activități de 

recreere și loisir ; informarea și acordarea suportului juridic, dar și consiliere psihologică și socială pentru unele 

nevoi identificate ; oferirea cadrului adecvat de organizare în grupuri de acţiune și de inițiativă pentru 

protejarea și promovarea drepturilor persoanelor vârstnice ; realizarea unor studii anuale pentru evaluarea și 

monitorizarea indicatorilor socio-economici ai populației vizate, care să reflecte nivelul de trai și gradul de 

bunastare al acesteia ; prevenirea și combaterea abuzurilor asupra persoanelor vârstnice și a excluziunii sociale 

etc. 

Situația la nivelul comunei Nușfalău. 

În comuna Nușfalău  funcționează serviciul de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu în cadrul 

bisericilor  reformate și Baptiste. Acesta servicii nu satisfac integral nevoile persoanelor vârstnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR     

SOCIALE  AL COMUNEI NUȘFALĂU 

 
4.1. Viziune, misiune 
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VIZIUNE  

Nușfalău, o comună cu potențial de dezvoltare a serviciilor sociale integrate, în parteneriat 

interinstituțional public și privat, cu capacitate de evaluare, intervenție și prevenție a situațiilor de 

vulnerabilitate socială, o comunitate multiculturală, incluzivă și solidară. 

 
MISIUNE  

Misiunea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a comunei Nușfalău 2019 – 2023 este 

aceea de a crea și implementa un sistem performant de proiectare și furnizare a serviciilor sociale, printr-

o abordare integrată, participativă, multisectorială și interinsituțională, bazat pe problematica socială 

complexă a grupurilor vulnerabile din comuna Nușfalău, în acord cu politica europeană și națională de 

incluziune socială și combatere a sărăciei, cu strategiile existente la nivel local și  județeani, punându-se 

accent pe cu standardele minime de calitate în furnizarea serviciilor sociale. 

 
Dezvoltarea serviciilor sociale și furnizarea lor la standard de calitate este un deziderat ce se 

poate realiza cu succes în comuna Nușfalău, o comunitate responsabilă pentru fiecare ființă umană ce 

are nevoie de sprijin, în vederea depășirii situațiilor de risc, de vulnerabilitate, pentru a ajuge la 

autonimie personală și a fi o persoană activă în societate. 

Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale al comunei Nușfalău îşi propune o abordare 

integrată, analizând domeniile dezvoltării sociale, respectiv asistența socială, educaţia, ocuparea forţei 

de muncă, locuirea socială, sănătatea şi capacitatea locală de dezvoltare socială a furnizorilor publici şi 

privaţi de. 

 
4.2. Principii și valori  
 
Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale al comunei Nușfalău se întemeiază pe următoarele 
valori şi principii generale:  
 
1. Solidaritatea socială  
 
Prin analiza și măsurile propuse în cadrul strategieie, se asigură cadrul pentru ca partenerii sociali, 
initutții publice și private, societatea civiă, întreaga comunitate să participe 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;  
 
2. Universalitatea, nediscriminarea și egalitatea de șanse  

Prin măsurile propuse, Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale al comunei Nușfalău asigură 

dreptul la asistenţă socială fiecare persoane, în condiţiile prevăzute de lege, asigură cadrul necesar 

respectării drepturilor tuturor persoanelor vulnerabile, fără nicio discriminare, asigurândfiecăruia 

exercitarea liberă şi deplină a drepturilor lor, în condiții de egalitate. Principiul nediscriminării și al 

egalității de șanse, obligă autorităţile să ofere tuturor categoriilor de beneficiari, copii, vârstnici, 

persoane cu dizabilități etc, protecție socală, intervenții și tratament egal, fără deosebire de sex, etnie, 

religie, vârstă, categorie socială, dizabilitate etc., conform legislației. 
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3. Respectarea demnităţii umane. 
  
Potirivit acestui pricipiu, activitățile de asistență socială sunt oferite la nivelul  comunei Nușfalău 
respectându-li-se tuturor beneficiarilor de asistență socială statutul individual şi social, dreptul la 
intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;  
Respectarea demnității umane presupune respectarea demnității fiecărui beneficiar, cu precădere a 
fiecărui copil, prin promovarea și respectarea principiului interesului superior al acestuia.  
 
4. Promovarea parteneriatului interinstituțional și cu societatea civilă  
 

Obiectivele și măsurile prevăzute în cuprinsul prezentei strategii au în vedere dezvoltarea 

ințiativelor orientate spre întărirea parteneriatului dintre sectorul public şi cel privat, dar și a celui dintre 

profesionişti şi beneficiari. Parteneriatul trebuie să asigure susţinerea eforturilor depuse în vederea 

promovării unor politici şi acţiuni locale destinate grupurilor vulnerabile. Parteneriatele între diverşii 

actori instituţionali, factorii interesați și beneficiari vor avea ca scop schimbarea modului în care 

comunitatea înţelege să participe și să asigure protecţia socială, la standarde de calitate. 
 

5. Participarea şi consultarea beneficiarilor în adoptarea deciziilor care îi privesc  
Participarea şi consultarea reprezintă elemente cheie potrivit cărora beneficiarii participă la 

formularea şi implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor 

individualizate de suport social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de 

asociere sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile. Inclusiv copiii 

trebuie implicaţi în procesul de participare, asigurându-li-se în acest sens asistenţă adecvată vârstei și 

nevoilor speciale, după caz. 

6. Abordarea individuală,  
Potrivit acestui principiu, se pune accent pe unicitatea ființei umane, iar măsurile de asistenţă 

socială sunt adaptate situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; 
 

7. Respectarea confidenţialității și a dreptului la autodeterminare  
Beneficiarii serviciilor de asistență socială, au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor 

personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de dificultate în care se află, iar acest 

drept li se respectă în totalitate de către specialiștii în domeniu. De asemenea, beneficiarilor li se 

respectă dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că acestea 

nu ameninţă drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi. 

 

8. Proximitatea, complementaritatea şi abordarea integrată  
Serviciile sociale sunt și vor fi organizate la nivelul municipiului, cât mai aproape de beneficiar, 

pentru a facilita accesul acestora cu o mai mare ușurință , organizate într-o manieră întegrată pentru a 

răspund nevoilor complexe sociale, economice, medicale, educaționale, de ocupare și locuire etc. 

 

9. Transparenţa  
Potrivit acestui principiu se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice 
locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a 
deciziilor.  
 
10. Eficacitatea și eficiența  
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Utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare 

dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat, repsectându-se totodată 

principiul eficienței potrivit căreuia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun 

raport cost-beneficiu. 
 

11. Respectarea concurenţei şi a competitivității.  
Servciul Public de Asistență Socială se preocupă permanent de creşterea calităţii serviciilor sociale 
acordate, beneficiind alături de alți furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi din municipiu, de 
un tratament egal pe piaţa serviciilor sociale. 
 
 12. Preocupare pentru diversificarea serviciilor sociale integrate  
Serviciul Public de Asistență Socială se preocupă permanent de diversificarea tipologie serviciilor 
sociale în acord cu nevoile sociale complexe ale benenficiarilor, căutând surse de finanțare din 
fonduri publice și neguvernamentale, implementând proiecte integrate, pentru creşterea calităţii 
serviciilor sociale acordate de către specialiști în echipe multidisciplinare.  
 
13. Profesionalizarea și competența resursei umane  

Serviciul Public de Asistență Socială se preocupă permanent de angajarea unei resurse umane 

calificate, specialiști în domeniul asistenței sociale și de formarea profesională continuă atât de necesară 

în acest domeniu, conform legislației. 
 
4.3. OBIECTIVUL STRATEGIC GENERAL ȘI OBIECTIVE SPECIFIC 

 
OBIECTIV GENERAL  
 

Dezvoltarea serviciilor sociale integrate furnizate în comuna Nușaflău în parteneriat 

interinstituțional, prin facilitarea accesului echitabil la servicii de calitate adaptate nevoilor 

beneficiarilor și oportunități egale de incluziune socio-economică a persoanelor vulnerabile social din 

comuna Nușfalău, în perioada 2019-2023. 

 
OBIECTIVE SPECIFICE  
 

Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale al conumei Nușfalău cuprinde patru obiective 

strategice identificate ca fiind prioritare pentru îndeplinirea obiectivului general și proiectate în 

concordanță cu misiunea și viziunea strategiei. 

 
Obiectiv Specific 1. Consolidarea și extinderea capacitatii locale de dezvoltare socială.  
 
Obiectiv Specific 2. Dezvoltarea unor servicii sociale integrate proiectate și furnizate adecvat, 
adaptate nevoilor tuturor categoriilor de grupuri vulnerabile din Comuna Nușfalău. 
  
Obiectiv Specific 3. Creșterea accesului și participării la educație și învățare pe tot parcursul 
vieții, a copiilor și adulților din grupuri vulnerabile.  
 

Obiectiv Specific 4. Integrarea socio-profesională a persoanelor vulnerabile pe piața muncii. 
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Obiectivele specifice sunt dezvoltate în priorități/activități strategice, care puse în aplicare în 

cadrul planurilor anuale de acțiune, vor conduce către îndeplinirea obiectivului general al strategiei și a 

misiunii acesteia. 

 

PRIORITĂȚI/ACTIVITĂȚI STRATEGICE:  
 
În concordanță cu obiectivele strategice stabilite sunt enumerate o serie de priorități strategice ce 
vor sta la baza proiectelor și serviciilor sociale dezvoltate în Comuna Nușfalău în perioada 2019-
2023  
OS1. Consolidarea și extinderea capacitatii locale de dezvoltare socială.  
 
Prioritatea 1.1. Extinderea și organizarea serviciilor furnizorului public de asistență socială din 
Comuna Nușfalău, conform standardelor.  
Prioritarea 1.3. Asigurarea formării profesionale a personalului de specialitate . 
Prioritarea 1.4. Promovarea colaborării active între toți factorii implicați în domeniul social 
(încheiere convenții de parteneriat, crearea unei rețele de colaboarare și parteneriat 
interinstituțional,)  
Prioritatea 1.5. Dezvoltarea unei campanii de informare în comunitate în parteneriat cu instituțiile 
publice și private – învațamânt, sănătate, ocupare etc.  
 
OS2. Dezvoltarea unor servicii sociale integrate proiectate și furnizate adecvat, adaptate 
nevoilor tuturor categoriilor de grupuri vulnerabile din Comuna Nușfalău.  
 
Prioritatea 2.1. Dezvoltarea unui serviciu de evaluare și monitorizare a tuturor copiilor aflați în 
situație de dificultate - la risc de abuz, neglijare, exploatare, etc, din municipiu, inclusiv copiii cu 
părinții plecați la muncă în străinătate , cf. HG 691/2015.  
Prioritatea 2.2. Dezvoltarea unui serviciu de prevenție psiho-socială în Comuna Nușfalău.  
Prioritatea 2.3. Crearea serviciilor de tip centre de zi pentru copii și vârstnici în Comuna Nușfalău.  
Prioritatea 2.4. Dezvoltatrea serviciilor integrate prin centre de zi de tip multifuncțional.  
Prioritatea 2.5. Intervenții în comunitate în vederea prevenirii violenței domestice.  
Prioritatea 2.6. Dezvoltarea serviciilor la domiciliu pentru grupurile vulnerabile.  
Prioritatea 2.7. Servicii de prevenire și intervenție în echipe multidisciplinare pentru sprijinirea 
mamelor minore.  
rioritatea 2.8. Intervenții specializate la nivel comunitar pentru oamenii străzii /persoanele fără 
adăpost.  
Prioritatea 2.9. Dezvoltarea unui sistem integrat de susținere a serviciilor de locuire cu servicii 
sociale integrate, în vederea incluziunii sociale a persoanelor marginalizate social.  
 
 
 
Obiectiv Specific 3. Creșterea accesului și participării la educație și învățare pe tot parcursul 
vieții a copiilor și adulților din grupuri vulnerabile.  
 
Prioritatea 3.1. Educație și incluziune socială pentru grupurile vulnerabile.  
Prioritatea 3.2. Sprijinire a copiiilor cu CES în vederea incluziunii sociale și educaționale optime.  
Prioritatea 3.3. Dezvoltarea unui serviciu de educație, consiliere și sprijin pentru părinți.  
Prioritatea 3.4. Educație timpurie –servicii de support.  
 
Obiectiv Specific 4. Integrarea socio-profesională a persoanelor vulnerabile pe piața muncii.  
 
Prioritatea 4.1. Dezvoltarea unor servicii de integrare socio-profesională pentru tinerii vulnerabili.  
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Prioritatea 4.2. Dezvoltarea unor servicii de consiliere, orientare și plasare a persoanelor vulnerabile pe 

piața muncii. 
 

4.4. Finanțarea serviciilor sociale 
 
Resursele financiare pentru susținerea activității S.P.A.S. Nușfalău provin de la bugetul local al. Pe 

de altă parte, fondurile nerambursabile reprezintă o soluție viabilă pentru dezvoltarea serviciilor sociale .  
Reprezentanții SPAS îți doresc atragerea de fonduri nerambursabile și prin alte programe pentru a putea 

diversifica gama de servicii sociale în conformitate cu nevoile comunității. Este nevoie de resursa umană 

formată în acest domeniu pentru a dezvolta serviciul de managementul proiectelor în cadrul insituției.  

 
4.5. Direcții de dezvoltare, aplicare, monitorizare și evaluare a strategiei 

 
În vederea implementarii strategiei, a fost elaborat planul general operațional de implementare a 
strategiei, ce cuprinde potențiale proiecte în scopul dezvoltării serviciilor sociale și furnizarea 
acestora la standard de calitate, ce pot fi asumate și implementate de autoritatea publica locală a 
comunei Nușfalău prin Serviciul Public de Asistență Socială.  
 

Proiectele propuse în planul general operațional de implementare a strategieie au la bază 
criterii precum:  
- relevanta proiectului fata de obiectivele, masurile si actiunile prioritare ale strategiei; importanta 
proiectului din perspectiva problemei sociale abordate sau grupul tinta vizat (numar de 
beneficiari);  
- abordarea integrata;  
- implementare în parteneriat;  
- rezultatele, impactul la nivelul comunitatii;  
- sustenabilitatea si durabilitatea.  
 

Pentru a asigura dezvoltarea proiectelor strategice la nivel local, ce au un impact major in 
raport cu nevoile identificate ale comunitatii si fata de prioritatile stabilite in strategie, este 
important ca , Serviciul Public de Asistență Socială Nușfalău, conform HG 797/2011 să :  
- elaboreaze anual planul de dezvoltare a serviciilor sociale  
- elaboreaze proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale în conformitate cu planul 
anual de acţiune  
- să se asigure de finanţarea/cofinanţarea acestor proiecte  
 
Planul de actiuni pentru implementarea strategiei va fi actualizat anual pe parcursul perioadei 
2019-2023, pe masura ce proiectele se implementeaza ori in functie de aparitia unor noi provocari, 
tendinte sau oportunitati de finantare identificate de partenerii sociali. 
 
Monitorizarea progreselor inregistrate în implementarea proiectelor va contribui la evaluarea 
gradului de implementare a acestora si a efectelor pe care le produc la nivelul comunitatii, la 
planificarea actiunilor viitoare, la identificarea problemelor intampinate si a solutiilor de 
imbunatatire.  
Anual, planul de actiuni va fi completat cu noi proiecte, al caror grad de prioritate poate avansa și in 
functie de sursele de finantare disponibile.  
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Reprezentantii instituțiilor si organizatiilor, publice si private, sub coordonarea SPAS Nușfalău, prin 
parteneriatul creat, se vor consituti în grupuri de lucru, bazate pe interese comune , pe domeniile: 
ocupare a fortei de munca, educatie, sanatate, locuire, asistenta sociala si capacitate de dezvoltare 
sociala locala a partenerilor sociali.  
Aceste grupuri de lucru vor avea intâlniri periodice și se vor implica efectiv în dezvoltarea și 
implementarea în comun a proiectelor propuse, în monitorizarea și evaluarea permanenta a 
realizarii acestora, dar si in completarea acestuia cu noi proiecte, pe masura ce unele se realizeaza 
sau apare o noua oportunitate de finantare. 
 
Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei se va realiza anual şi va permite evidentierea 
gradului de realizare a rezultatelor planificate, a problemelor întâmpinate in implementarea 
strategiei, pentru a lua măsuri de corectare ori imbunatatire a acestora.  
 
Serviciul Public Asistenta Sociala va facilita accesul partenerilor sociali la spatii/ oportunitati de 
intalnire, va crea cadrul pentru dezbateri privind nevoile sociale ale comunitatii, noile provocari, 
oportunitati si tendinte, asigurand rolul de mediator intre actorii sociali activi in furnizarea 
serviciilor sociale, intr-o abordare integrata. 

Procesul participativ al dezvoltarii asistentei sociale, promovat de catre Serviciul Public Asistenta 

Sociala Nușfalău include Informare și consultare publică prin: 

- Intalniri  cu alte Instituții publice – ONG (informari si instuiri pe domenii specific)  
- Platforma electronica de comunicare  
- Site-ul Primariei Municipiului Constanța: http://www.primaria-nusfalău.ro  
 
De asemenea, în procesul realizării planului anula de acțiune , este important ca SPAS Nușfalău să 
respecte prevederile Ordinului nr. 1086/2018 din 20 februarie 2018 privind aprobarea modelului-
cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ce trebuie să 
cuprindă următoarele 3 capitole: 
 
1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I;  

2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel 
local/judeţean - capitolul II;  

3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul 
serviciilor sociale - capitolul III  
 
În acest sens, Planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate 
din bugetul Consiliului Local al Comunei Nușfalău, vor fi realizate în concordanță cu obiectivele 
prezentei strategiii și prevederile OG 1086/2018 și va cuprinde următoarele informații: 
 

I. Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 
 

a) Serviciile sociale existente la nivel local/judeţean  
b) Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate  

c) Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice în 
baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011  
d) Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor 
recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998  
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II. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente 
la nivel local/judeţean în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 
797/2017 

III.  Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în 
domeniul serviciilor sociale 
 

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei 
personalului din structurile proprii/instruire etc.: 
 

a. cursuri de perfecţionare  
b. cursuri de calificare  

c. sesiuni de instruire pentru: personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate; 
asistenţi personali;. îngrijitori informali; voluntari.  

d. organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale 
municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară etc.  
e. participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional  

 

 Strategia de dezvoltare a serviciilor Sociale este elaborată în conformitate cu 
legislația în vigoare respecând prevederile legale prevăzute în :  

 

- Legea  asistenţei  sociale  nr.  292/2011,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare; 

- Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social; 

- Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, 
cu modificările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr.  797/2017 pentru aprobarea  regulamentelor- cadru 
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 
structurii orientative de personal; 

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordin nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de 
acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti. 

-  
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