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RAPORTUL DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE
HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Braşov pentru
perioada 2019-2023
A. Având în vedere următoarele prevederi legale:
1. HG nr.797/2017 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare al direcției de
asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, cu modificările
și completările ulterioare, care prevede în Anexa nr.2, art.3, alin.(2) , lit. a (2) „Atribuţiile Direcţiei în
domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale sunt următoarele:
a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale
identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o
perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local şi răspunde de
aplicarea acesteia [...]”.
art.4 (1) „Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conţine cel puţin următoarele informaţii:
obiectivul general şi obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilităţi şi termene
de realizare, sursele de finanţare şi bugetul estimat.
(2) Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în principal pe
informaţii colectate de Direcţie în exercitarea atribuţiilor [..]
(3) Documentul de fundamentare este realizat fie direct de Direcţie, fie prin contractarea unor
servicii de specialitate şi conţine cel puţin următoarele informaţii:
a) caracteristici teritoriale ale unităţii adminitrativ-teritoriale;
b) nivelul de dezvoltare socioeconomică şi culturală a regiunii;
c) indicatori demografici cum ar fi: structura populaţiei, după vârstă, sex, ocupaţie, speranţa de
viaţă la naştere, speranţa de viaţă sănătoasă la 65 de ani, soldul migraţiei etc.;
d) tipurile de situaţii de dificultate, vulnerabilitate, dependenţă sau risc social etc., precum şi
estimarea numărului de beneficiari;
e) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificaţi şi
argumentaţia alegerii acestora”.
2. H.G nr. 1113/2014 pentru aprobarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor
copilului pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale
pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2016;
3. H.G. nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi
protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020, a Planului operaţional de acţiuni pentru
perioada 2016-2020, precum şi a Mecanismului de monitorizare şi evaluare integrată a acestora, cu
modificările și completările ulterioare;
4. H.G. nr. 383/2015 privind aprobarea Strategiei naționale privind inlcuziunea socială și reducerea
sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului specific de acțiuni pentru perioada 2015-2020,

5. H.G. nr. 655/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele
cu dizabilităţi" 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale "O
societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020;
6. H.G. nr. 365/24.05.2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind promovarea egalității de șanse
între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și a
Planului operațional privind implementarea strategiei naţionale privind promovarea egalității de șanse
între femei și bărbați și prevenirea și combaterii violenței domestice 2018-2021;
B. În conformitate cu prevederile legale menționate, ținând seama de documentul de fundamentare
și concluziile întâlnirilor de lucru organizate de Direcţia de Asistență Socială în perioada mai 2018ianuarie 2019, cu instituțiile publice și organizaţiile neguvernamentale care activează în domeniul social
din municipiul Braşov, s-au stabilit obiectivele specifice și s-au identificat posibile parteneriate pentru
realizarea acestor obiective.
Au fost constituite 4 grupuri de lucru în funcţie de cele 4 grupuri ţintă: asistența socială a copilului
şi familiei, asistența socială a persoanelor vârstnice, asistența socială a persoanelor cu dizabilităţi şi
asistența socială a persoanelor defavorizate, în risc de excluziune şi marginalizare socială. Organizaţiile
neguvernamentale din fiecare grup de lucru au fost consultate la fiecare etapă de realizare a strategiei:
identificarea nevoilor, stabilirea obiectivelor şi realizarea planului de măsuri pentru implementarea
strategiei.
Astfel, au fost conturate următoarele obiective pentru dezvoltarea serviciilor sociale din
municipiul Brașov pentru perioada 2019-2023:
Obiectivul general este dezvoltarea unui sistem funcțional de servicii și beneficii sociale pe plan
local, care să sprijine persoanele vulnerabile în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirea și
combaterea riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale.
I. Obiective specifice în domeniul asistenței sociale a copilului și familiei:
Obiectiv specific 1. Îmbunătățirea accesului copiilor la servicii de calitate:
1.1. Creșterea gradului de acoperire a serviciilor la nivel local
1.2. Creșterea calității serviciilor destinate copiilor
1.3. Creșterea capacității beneficiarilor de a accesa și utiliza serviciile destinate copilului și familiei
1.4. Întărirea capacității de evaluare și monitorizare a drepturilor copilului și a situației sociale a acestuia
Obiectiv specific 2. Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații
vulnerabile
2.1. Eliminarea barierelor de atitudine şi mediu în vederea reabilitării şi reintegrării sociale a copiilor cu
dizabilităţi
2.2. Oferirea de sprijin adecvat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în plecaţi la muncă în străinătate
precum şi persoanelor care îi îngrijesc
2.3 Promovarea unui stil de viață sănătos în rândul copiilor și adolescenților
Obiectiv specific 3. Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență
3.1. Promovarea valorilor non-violenţei şi implementarea unor acţiuni de sensibilizare
3.2. Reducerea fenomenului violenţei în rândul copiilor.
II. Obiective specifice în domeniul asistenței sociale a persoanelor defavorizate, în risc de
excluziune și marginalizare socială
Obiectiv specific 1. Creșterea participării pe piața muncii a categoriilor vulnerabile
1.1 Creșterea șanselor de angajare și acces la piața muncii a beneficiarilor de VMG și ulterior de VMI
Obiectiv specific 2. Îmbunătățirea sistemului de acordare a beneficiilor/prestațiilor sociale
2.1 Implementarea prevederilor legale privind Venitul Minim de Inserție
2.2 Dezoltarea sistemului de beneficii și prestații sociale complementare
2.3 Creșterea accesibilității la beneficii sociale

2.4 Protejarea consumatorilor aflaţi în situaţie financiară vulnerabilă ca urmare a creșterii tarifelor aferente
furnizării de energie electrică.
Obiectiv specific 3. Îmbunătățirea sistemului de acodare a serviciilor sociale
3.1 Asigurarea implicării beneficiarilor în procesul de luare a deciziilor privind serviciile sociale de care
beneficiază/ vor beneficia
3.2 Creșterea rolului furnizorilor publici şi privați în implementarea și dezvoltarea serviciilor sociale
3.3 Dezvoltarea și consolidarea sistemului de acodare a serviciilor sociale
3.4 Întărirea capacității instituționale
3.5 Dezvoltarea serviciilor sociale pentru grupurile vulnerabile
3.6 Creșterea calității serviciilor sociale acordate în comunitate prin sprijinirea furnizorilor privați
de serviciilor sociale
3.7 Dezvoltarea unei abordări integrate privind furnizarea de servicii sociale la nivel local
3.9 Promovarea voluntariatului în furnizarea serviciilor sociale
III. Obiective specifice în domeniul asistenței sociale a persoanelor cu dizabilități:
Obiectiv specific 1. Promovarea accesibilității în toate domeniile vieții pentru asigurarea exercitării de
către persoanele cu dizabilități a drepturilor și libertăților fundamentale ale omunlui
1.1. Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități la cadrul informațional în condiții de egalitate
cu ceilalți
Obiectiv specific 2. Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilități în toate domeniile vieții
2.1. Promovarea participării efective și depline a persoanelor cu dizabilități în toate domeniile vieții
2.2. Asigurarea de sprijin pentru exercitarea de către persoanele cu dizabilități a capacității juridice
2.3.Prevenirea instituționalizării și susținerea dezinstituționalizării prin înființarea și/sau
dezvoltarea/diversificarea tipurilor de servicii sociale acordate care să răspundă nevoilor specifice
grupului țintă
2.4. Asigurarea accesului și participării persoanelor cu dizabilități la programe și context de educație
nonformală, activități culturale, sportive, de petrecere a timpului liber și recreative, adecvate intereselor
și cerințelor specifice în condiții de egalitate cu ceilalți
Obiectiv specific 3. Eliminarea discriminării și asigurarea egalității pentru persoanele cu dizabilități
3.1. Asigurarea exercitării drepturilor civile și politice de către persoanele cu dizabilități
3.2. Protejarea persoanelor cu dizabilități împotriva actelor de violență, exploatare, neglijare, abuz
Obiectiv specific 4. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la un mediu de lucru deschis,
incluziv și accesibil, atât în sectorul public cât și în cel privat, concomitent cu asigurarea accesului lor
efectiv la servicii de sprijin pentru creșterea ocupării pe piața muncii
4.1. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la programe vocaționale, de pregătire pentru piața
muncii
Obiectiv specific 5. Promovarea educației favorabile incluziunii la toate nivelurile a persoanelor cu
dizabilități și a învățării de-a lungul vieții
5.1. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la educație în forme și contexte adaptate, în
comunitățile în care trăiesc
5.2. Eliminarea barierelor de atitudine și de mediu în vederea reabilitării și reintegrării sociale a copiilor
cu dizabilități
IV Obiective specifice în domeniul prevenirii violenței domestice:
1. Consolidarea cadrului legal din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestic
2. Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin si protecție pentru victim
3. Prevenirea violenței domestice și a recidivei acesteia precum și a violenței sexuale
4. Monitorizarea și evaluarea activităților întreprinse în vederea prevenirii și combaterii violenței
domestic

V Obiective specifice în domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice
Obiectiv specific 1. Prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice
1.1 Modificări ale politicilor de resurse umane pentru o mai bună integrare a lucrătorilor vârstnici
1.2 Îmbunătățirea abilităților, a capacității de angajare și a independenței populației vârstnice
Obiectiv specific 2. Promovarea participării sociale active şi demne a persoanelor vârstnice
2.1 Accentuarea imaginii sociale a populației vârstnice şi promovarea participării şi a incluziunii sociale
2.2 Îmbunătățirea accesibilizării infrastructurii spaţiilor publice
2.3 Prevenirea abuzurilor asupra populației vârstnice și a excluziunii acesteia
Obiectiv specific 3. Obţinerea unei independenţe şi a unei siguranţe mai mari pentru persoanele cu
necesităţi de îngrijire de lungă durată
3.1 Crearea sistemului unificat de îngrijire de lungă durată (ILD)
3.2 Asigurarea de resurse financiare umane și materiale suficiente pentru dezvoltarea sistemului de ILD
Obiectiv specific 4. Obiectiv transversal pentru o viaţă mai lungă în condiţii bune de sănătate
4.1 Întârzierea îmbătrânirii fizice și a apariției afecțiunilor cronice
4.2 Creșterea gradului de participare a vârstnicilor la procesul de luare a unor decizii.
Planul de implementare a strategiei a fost realizat în conformitate cu prevederile legale mai sus
invocate, cu obiectivele strategice stabilite în cadrul structurilor organizatorice din cadrul DAS, precum
și pe baza propunerilor înaintate acesteia de către furnizorii de servicii sociale publici și privați sau alte
organisme care au fost implicate în realizarea strategiei.
Proiectul Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Braşov pentru perioada 20192023 a fost transmis spre consultare Consiliului Județean Brașov și a fost supus dezbaterii publice,
docuemtnația putând fi studiată începând cu data de 01.02.2019 pe site-ul Direcției de Asistență Socială
Brașov.
Față de cele menționate mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 10; art. 36 alin. (1), alin. (2),
lit. d), alin. (6), lit. a) pct. 2; art. 45 alin. (1) și art. 115 alin (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supunem, spre analiză şi aprobare,
Consiliului Local al Municipiului Braşov, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare
a serviciilor sociale din municipiul Braşov pentru perioada 2019-2023, în forma prezentată.
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