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Introducere 
Proiectul “Strategia de Dezvoltare a Serviciilor 
Sociale din localitatea Oancea, jud. Galați” este 
conceput ca un instrument de lucru extrem de 
complex și cuprinzător, util pentru luarea unor 
decizii la nivelul localităţii, din momentul 
recepţionării și acceptării lui de către autorităţile 
locale până la sfârșitul perioadei avute în vedere 
și poate chiar constitui o bază pentru proiecte în 
anii următori, pornindu-se de la analiza 
realizării obiectivelor propuse, a realismului 
acestora, a eficienţei lor, a posibilităţilor de 
continuare, îmbunătăţire sau, eventual, înlocuire 
sau abandonare.  

El poate fi folosit ca punct de reper pentru 
deciziile autorităţilor locale, atât ca sursă de 
informaţii cât și de soluţii pentru probleme din 
domeniul socio-economic care necesită 
rezolvarea în timp util și eficient. 
 
Mai întâi trebuie subliniat faptul că o analiză 
care să constituie o bază solidă și realistă pentru 
formularea unor concluzii și propunerea unor 
soluţii nu se poate face fără o documentare cât 
mai completă, exhaustivă, dacă se poate. La 
fiecare din capitolele/domeniile studiului se 
poate observa efortul depus de realizatori pentru 
culegerea a cât mai multe informaţii utile pentru 
cunoașterea situaţiei prezente și pentru 
formularea unor previziuni. Uneori s-ar putea 
crede că este un exces de informaţii, că nu toate 
sunt necesare și utile dar, în final, se observă că, 
într-un moment sau altul al demersului orice 
informaţie poate fi importantă.  

Culegerea informaţiilor necesită multă răbdare 
și multe eforturi pentru că sursele sunt foarte 
diferite și diverse iar deţinătorii informaţiilor nu 
sunt întotdeauna foarte binevoitori și 
cooperanţi. Determinarea și profesionalismul 
executantului și a colaboratorilor merită 
apreciate în mod cu totul deosebit. 
 
Datele și informaţiile privitoare atât la situaţia 
actuală cât și la necesităţile din viitor au fost 
prelucrate cu atenţie și, pe baza rezultatelor 
obţinute, a organizării pe domenii mari și 
subdomenii s-a trecut la formularea unor 
concluzii și elaborarea unor propuneri de 
proiecte și programe a căror punere în operă să 
ţină cont atât de situaţia actuală, de 
posibilităţile economico-financiare și mai ales 
de necesitatea stringentă a realizării unor 
obiective, stabilirea unor priorităţi și a unor pași 
realiști și previzibili. În această etapă, 
realizatorii Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor 
Sociale din Comuna Oancea propun un număr 
de proiecte și programe, încercând să nu piardă 
din vedere nici un aspect al vieţii și evoluţiei 
socio-economice a localităţii. Credem că, mai 
departe, cade în sarcina beneficiarului, eventual 
prin consultări periodice cu executantul 
proiectului, să stabilească priorităţile și să le 
actualizeze permanent, în funcţie de 
posibilităţile și oportunităţile prezente sau care 
pot apărea pe parcurs. 
 
La nivelul comunei Oancea situaţia demografică 
pare a fi una critică dacă avem în vedere faptul 
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că media de vârstă a populaţiei este ridicată. O 
populaţie în mod evident îmbătrânită, cu toate 
consecinţele pe care această situaţie le are nu 
numai pentru prezent cât mai ales pentru viitor. 
Pentru această problemă soluţiile pot veni din 
două direcţii: stabilizarea populaţiei mai tinere 
– pe termen scurt și creșterea natalităţii - pe 
termen lung. Totuși nu numai tinerii își pot 
aduce contribuţia la revirimentul socio-economic 

al comunei ci și persoanele mai în vârstă, 
agricultori și chiar pensionari care, fiind în 
mediul rural, unde experienţa de viaţă este 
foarte importantă, îi pot consilia sau ajuta la 
muncă pe cei tineri pentru a nu mai fi percepuţi 
ca o povară pentru aceștia. Este vorba de un 
ajutor reciproc benefic pentru fiecare familie dar 
și pentru comunitate. 

 
Privind situaţia cu realism și echilibru, exploatând la maximum posibilităţile existente în primul rând 
și căutând soluţii „prin noi înșine” programele și proiectele propuse pot prinde viaţă. 
 
psih. Cornel Bertea Hanganu 
Director dezvoltare și planificare strategică 
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1. PRINCIPALELE ETAPE REALIZATE 
ÎN IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI 
 
În cadrul contractului de Elaborare a 
Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 
s-au efectuat următoarele etape: 
 
1. Documentarea în vederea implementării 
proiectului de elaborare a strategiei; 
 
2. Pregătirea terenului pentru identificarea și 
culegerea datelor; 
 
3. Analiza surselor statistice (analiză 
teritorială a zonei, analiza stadiului de 
implementare a Serviciilor Sociale, analiza 
Stategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la 
nivelul Județului Galați); 
 
4. Analiza și pregătirea contextului Național 
și Județean de implementare a Serviciilor 
Sociale; 
 
5. Elaborarea primei părți a Strategiei de 
Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Comunei 
Oancea, Județul Galați; 
 
6. Prelucrarea statistică a datelor necesare în 
elaborarea strategiei la nivel județean; 
 
7. Prelucrarea datelor la nivel local din 
sursele Consiliului Local dar și intercorelarea 
cu datele din ancheta socio-economică 
realizată la nivelul Comunei Oancea cu ocazia 
Elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală 
2014-2020; 

 
 
 
8. Interpretarea datelor și stabilirea 
obiectivelor generale pentru Strategia de 
Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Comunei 
Oancea, Județul Galați; 
 
9. Propunerea obiectivelor generale și 

discutarea lor în cadrul unui focus group în 
cadrul Consiliului Local Oancea; 
 

10. Stabilirea obiectivelor specifice pentru 
implementarea Strategiei de Dezvoltare a 
Serviciilor Sociale; 

 
11. Identificarea proiectelor ce se pot 
realiza la nivelul comunei Oancea; 

 
12. Identificarea surselor de finanțare și a 
portofoliului de proiecte, cât și alocarea 
acestora în timp pentru perioada 2014-2020; 

 
13. Stabilirea indicatorilor de performanță 
în implementarea strategiei; 

 
14. Prezentarea strategiei în variantă 
finală în Consiliul Local pentru aprobare. 
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2.1. SCOP, MISIUNE ȘI VIZIUNE 
 

Strategia prezentă îşi propune asigurarea 
unui cadru de acțiune la nivelul Comunei 
Oancea în concordanță cu prioritățile 
județene, naționale și europene în 
domeniu, menite să contribuie la 
îmbunătățirea situației sociale și 
economice a grupurilor vulnerabile din 
Comuna Oancea. 
 
În perioada 2014-2020, prioritățile de 
acțiune ale Consiliului Local din Comuna 
Oancea sunt: 
 

 Dezvoltarea serviciilor comunitare 
integrate; 

 Implementarea unui pachet minim 
de servicii sociale adresat copiilor 
din zonele rurale sărace; 

 Intensificarea eforturilor în sensul 
eliminării barierelor de atitudine şi 
mediu, în vederea reabilitării şi 
reintegrării persoanei cu 
dizabilități; 

 Promovarea participării persoanei 
cu dizabilități la viața comunității; 

 Trecerea de la îngrijirea 
instituționalizată la îngrijirea 
bazată în/ și prin comunitate; 

 Prevenirea oricărei forme de 
violență asupra copilului, precum 
și îmbunătățirea structurii și 
calității serviciilor sociale.  

Comuna Oancea are în vedere 
implementarea unui sistem de asistență 

socială descentralizat, proactiv, eficace și 
eficient, cu accent pe întărirea capacității 
și rolului familiei, orientat spre îngrijirea 
în cadrul comunității a persoanelor în 
situații de vulnerabilitate. 
 

2.1.1. Premisele strategiei 
 

a. Reforma sistemului de servicii sociale 
prin transformarea acestuia dintr-un 
sistem pasiv într-unul proactiv. 
 

b. Schimbarea accentului de pe asistenţa 
acordată individului pe construirea 
măsurilor de protecţie socială în jurul 
protecţiei familiei, prin creşterea gradului 
de securitate socială, dar și a 
responsabilităţii individuale printr-o 
politică socială centrată pe copil şi 
familie, care să încurajeze o îmbătrânire 
demnă şi bazată pe un sistem integrat de 
servicii şi prestaţii sociale pentru 
grupurile vulnerabile. 
 

c. Promovarea responsabilității sociale 
prin conștientizarea cu privire la 
importanța și beneficiile implicării sociale 
a individului în comunitate. 
 

d. Utilizarea fondurilor europene pentru 
reformarea sistemului de asistență 
socială, sprijinirea incluziunii sociale și 
combaterea discriminării. 
 

e. Consolidarea cooperării dintre sectorul 
public și organizații neguvernamentale. 
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Obiectivul general al prezentei strategii îl 
reprezintă diversificarea şi dezvoltarea 
serviciilor de asistenţă socială prin 
asigurarea aplicării politicilor sociale din 
domeniul protecţiei copilului, familiei, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu 
dizabilităţi, precum şi a altor persoane, 
grupuri sau comunităţi în vederea 
asigurării de servicii sociale de calitate 
care să aibă o abordare integrată a 
nevoilor, în relaţie cu situaţia economică, 
starea de sănătate, nivelul de educaţie şi 
mediul social de viaţă al beneficiarilor. 
 

Prezenta strategie se focalizează pe 
protejarea, apărarea şi garantarea tuturor 
drepturilor omului şi copilului aşa cum 
sunt menţionate în Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului şi Convenţia ONU cu 
privire la drepturile copilului, în contextul 
ansamblului drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului.  
 

Prin implementarea ei se va asigura 
creşterea calităţii vieţii copiilor şi 
persoanelor aflate în situaţii de risc, 
urmărindu-se ca toate serviciile să 
respecte standardele minime naţionale 
prevăzute prin reglementări legale, care 
pot fi verificate în mod periodic într-un 
sistem competent, coerent şi unitar. 
 

Strategia subliniază rolul primordial al 
familiei în creşterea, îngrijirea şi educarea 
copilului, în asistenţa persoanei cu 
handicap, a persoanei vârstnice sau a 
oricărei alte persoane aflată în situaţie de 

risc, de excludere socială şi faptul că 
eforturile societăţii trebuie îndreptate în 
direcţia întăririi şi susţinerii familiei în 
asumarea responsabilităţilor.  
 

Totodată, se recunoaşte faptul că 
responsabilizarea familiei în spiritul 
noului pachet legislativ, în domeniul 
asistenţei sociale, nu se poate realiza fără 
o abordare sistematică a problemelor cu 
care se confruntă copiii şi familiile 
acestora. 
 
2.1.2. Principii și valori 
 
Imperativul strategiei îl constituie 
bunăstarea beneficiarilor, asigurarea 
accesului la o gamă largă de servicii şi 
prestaţii sociale, adaptate nevoilor 
individuale şi de grup.  
 

Întreg sistemul de asistenţă socială al 
Comunei Oancea, județul Galați, trebuie 
să fie întemeiat şi să funcţioneze pe 
următoarele valori şi principii generale: 
 

a) Solidaritatea socială, potrivit căreia 
întreaga comunitate participă la 
sprijinirea persoanelor vulnerabile care 
necesită suport şi măsuri de protecţie 
socială pentru depăşirea sau limitarea 
unor situaţii de dificultate, în scopul 
asigurării incluziunii sociale a acestei 
categorii de populaţie. 
 

b) Subsidiaritatea, potrivit căreia, în 
situaţia în care persoana sau familia nu îşi 
poate asigura integral nevoile sociale, 
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intervine colectivitatea locală şi 
structurile ei asociative şi, complementar, 
statul, prin furnizorii publici şi privaţi 
existenţi la nivel de judeţ. 
 

c) Universalitatea, potrivit căreia fiecare 
persoană are dreptul la asistenţă socială, 
în condiţiile prevăzute de lege. 
 
d) Respectarea demnităţii umane, potrivit 
căreia fiecărei persoane îi este garantată 
dezvoltarea liberă şi deplină a 
personalităţii, îi sunt respectate statutul 
individual şi social şi dreptul la intimitate 
şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, 
psihic, intelectual, politic sau economic. 
 
e) Abordarea individuală, potrivit căreia 
măsurile de asistenţă socială trebuie 
adaptate situaţiei particulare de viaţă a 
fiecărui individ; acest principiu ia în 
considerare caracterul şi cauza unor 
situaţii de urgenţă care pot afecta 
abilităţile individuale, condiţia fizică şi 
mentală, precum şi nivelul de integrare 
socială a persoanei; suportul adresat 
situaţiei de dificultate individuală constă 
inclusiv în măsuri de susţinere adresate 
membrilor familiei beneficiarului. 
 
f) Parteneriatul, potrivit căruia autorităţile 
publice centrale şi locale, instituţiile 
publice şi private, organizaţiile 
neguvernamentale, instituţiile de cult 
recunoscute de lege, precum şi membrii 
comunităţii stabilesc obiective comune, 
conlucrează şi mobilizează toate resursele 

necesare pentru asigurarea unor condiţii 
de viaţă decente şi demne pentru 
persoanele vulnerabile. 
 

 
 
g) Participarea beneficiarilor, potrivit 
căreia 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. 
 
h) Transparenţa, potrivit căreia 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. 
 
i) Nediscriminarea, potrivit căreia 
persoanele vulnerabile beneficiază de 
măsuri şi acţiuni de protecţie socială fără 
restricţie sau preferinţă faţă de rasă, 
naţionalitate, origine etnică, limbă, 
religie, categorie socială, opinie, sex ori 
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orientare sexuală, vârstă, apartenenţă 
politică, dizabilitate, boală cronică 
necontagioasă, infectare HIV sau 
apartenenţă la o categorie defavorizată. 

 
 
j) Eficacitatea, potrivit căreia utilizarea 
resurselor publice are în vedere 
îndeplinirea obiectivelor programate 
pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea 
celui mai bun rezultat în raport cu efectul 
proiectat. 
 
k) Eficienţa, potrivit căreia utilizarea 
resurselor publice are la bază respectarea 
celui mai bun raport cost-beneficiu. 
 
l) Respectarea dreptului la 
autodeterminare, potrivit căreia fiecare 
persoană are dreptul de a face propriile 
alegeri, indiferent de valorile sale sociale, 
asigurându-se că acestea nu ameninţă 
drepturile sau interesele legitime ale 
celorlalţi. 
 
m) Activizarea, potrivit căreia măsurile de 
asistenţă socială au ca obiectiv final 
încurajarea ocupării, în scopul integrării/ 
reintegrării sociale şi creşterii  

calităţii vieţii persoanei şi întărirea 
nucleului familial. 
 
n) Caracterul unic al dreptului la 
beneficiile de asistenţă socială, potrivit 
căruia pentru aceeaşi nevoie sau situaţie 
de risc social se poate acorda un singur 
beneficiu de acelaşi tip. 
 
o) Proximitatea, potrivit căreia serviciile 
sunt organizate cât mai aproape de 
beneficiar, pentru facilitarea accesului şi 
menţinerea persoanei cât mai mult posibil 
în propriul mediu de viaţă. 
 
p) Complementaritatea şi abordarea 
integrată, potrivit cărora, pentru 
asigurarea întregului potenţial de 
funcţionare socială a persoanei ca 
membru deplin al familiei, comunităţii şi 
societăţii, serviciile sociale trebuie 
corelate cu toate nevoile beneficiarului şi 
acordate integrat cu o gamă largă de 
măsuri şi servicii din domeniul economic, 
educaţional, de sănătate, cultural etc.. 
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q) Concurenţa şi competitivitatea, potrivit 
cărora furnizorii de servicii sociale publici 
şi privaţi trebuie să se preocupe 
permanent de creşterea calităţii serviciilor 
acordate şi să beneficieze de tratament 
egal pe piaţa serviciilor sociale. 
 

 
 
r) Egalitatea de şanse, potrivit căreia 
beneficiarii, fără niciun fel de 
discriminare, au acces în mod egal la 
oportunităţile de împlinire şi dezvoltare 
personală, dar şi la măsurile şi acţiunile 
de protecţie socială. 
 
s) Confidenţialitatea, potrivit căreia, 
pentru respectarea vieţii private, 
beneficiarii au dreptul la păstrarea 
confidenţialităţii asupra datelor personale 
şi informaţiilor referitoare la viaţa privată 
şi situaţia de dificultate în care se află. 
 
 
 
 
 
 
 

t) Echitatea, potrivit căreia toate 
persoanele care dispun de resurse socio-
economice similare, pentru aceleaşi tipuri 
de nevoi, beneficiază de drepturi sociale 
egale. 
 
u) Focalizarea, potrivit căreia beneficiile 
de asistenţă socială şi serviciile sociale se 
adresează celor mai vulnerabile categorii 
de persoane şi se acordă în funcţie de 
veniturile şi bunurile acestora. 
 
v) Dreptul la liberă alegere a furnizorului 
de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau 
reprezentantul legal al acestuia are 
dreptul de a alege liber dintre furnizorii 
acreditaţi. 
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2.2. GRUPURILE ȚINTĂ ALE 
STRATEGIEI  
 
În domeniul protecţiei copilului 
 
Prezenta strategie vizează toţi copiii de pe 
teritoriul Comunei Oancea, precum şi 
copiii aflaţi în străinătate, copiii fără 
cetăţenie, copiii refugiaţi şi copiii străini 
aflaţi pe teritoriul Comunei Oancea în 
situaţii de urgenţe. 
 

Din acest grup ţintă, categoriile care 
necesită o atenţie deosebită sunt: 
 

a) Copiii aflaţi la risc de separare de 
părinţi 
 

Din acest grup fac parte copiii din familii 
aflate în situaţie de criză (de ex: 
calamităţi naturale, lipsa unei locuinţe, 
pierderea veniturilor, familii cu mulţi copii 
sau familii monoparentale, lipsa unui loc 
de muncă sau a unei locuinţe 
corespunzătoare, consum de alcool, 
relaţiile familiale conflictuale, plecarea la 
muncă în altă localitate sau în străinătate 
a părinţilor sau a unuia dintre ei, boli 
cronice sau dizabilităţi, sarcini timpurii, 
etc.) pentru care modalitatea de 
intervenţie trebuie să fie rapidă.  
Pentru aceşti copii, planul de servicii va 
trebui să cuprindă şi măsuri imediate care, 
deocamdată, nu sunt expres prevăzute în 
lege, de natură să susţină familia până la 
punerea în drepturi şi ieşirea din situaţia 
care a generat criza. 

 
b) Copiii separaţi de părinţi 
 

Pentru copiii aflaţi în plasament la o 
persoană/ familie, la asistent maternal sau 
într-un serviciu rezidenţial, planul 
individualizat de protecţie trebuie să aibă 
drept finalitate o soluţie cu caracter 
permanent: reintegrarea în familie, 
adopţia naţională sau integrarea socio-
profesională. În categoria copiilor separaţi 
de părinţi se încadrează şi cei ai căror 
părinţi sunt plecaţi la muncă în 
străinătate. Pentru unii dintre aceştia 
situaţia separării de părinţi este cu atât 
mai gravă cu cât sunt lăsaţi în grija unor 
membri ai familiei extinse sau a unor 
cunoştinţe de familie, nenominalizate ca 
reprezentanţi legali ai copiilor, fapt care 
conduce la imposibilitatea, pentru aceşti 
copii, de a beneficia de drepturile care li 
se cuvin, potrivit legii, sau la intrarea lor, 
ca unică alternativă, în sistemul de 
protecţie specială.  
 

c) Copiii părăsiţi în unităţi sanitare 
 

Pentru copiii nou născuţi sănătoşi sau cu 
diferite dizabilităţi, dar şi pentru copiii de 
diferite vârste, părăsiţi în diferite unităţi 
sanitare, trebuie să se dispună 
plasamentul în regim de urgenţă când 
starea de sănătate, a acestora, o permite.  
La înlocuirea măsurii de protecţie în regim 
de urgenţă cu măsura plasamentului, se 
va avea în vedere cu prioritate 
plasamentul copilului în familia extinsă, 
în reţeaua socială a familie, iar dacă nu 
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este posibil, copilul va beneficia de 
asistenţă maternală.  
Este interzis plasamentul copilului cu 
vârsta cuprinsă între 0-2 ani în sistem 
rezidenţial, cu excepţia copilului încadrat 
în grad de handicap, care poate fi plasat 
în centre de plasament specializate pentru 
protecţia copilului cu handicap. 
 

d) Tinerii beneficiari ai unei măsuri de 
protecţie 
 

Tânărul care a dobândit capacitate 
deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o 
măsură de protecţie specială, dar care nu 
îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea 
revenirii în propria familie, fiind 
confruntat cu riscul excluderii sociale, 
beneficiază, la cerere, pe o perioadă de 
până la 2 ani, de protecţie specială, în 
scopul facilitării integrării sale sociale. 
Beneficiază de protecţie specială tinerii 
aflaţi în sistem, care îşi continuă studiile 
într-o formă de învăţământ de zi, până la 
vârsta de 26 de ani.  
 
Pentru aceşti tineri se asigură servicii de 
dezvoltare a deprinderilor de viaţă 
independentă în centre, participarea la 
programe de calificare profesională, 
sprijin în găsirea unui loc de muncă şi în 
continuarea studiilor univesitare pentru 
unii dintre aceştia.  
 

e) Copiii abuzaţi, neglijaţi 
 

În această categorie se încadrează copiii 
ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate 

sau supuși exploatării. Abuzul, neglijarea 
şi exploatarea sunt forme de rele 
tratamente produse de către părinţi sau 
orice altă persoană aflată în poziţie de 
răspundere, putere sau în relaţie de 
încredere cu copilul, care produc vătămare 
actuală sau potenţială asupra sănătăţii 
acestuia şi îi pun în pericol viaţa, 
dezvoltarea şi demnitatea. În această 
categorie sunt incluşi şi copiii traficaţi, 
exploataţi prin muncă, exploataţi sexual 
în scopuri comerciale, copiii expuşi 
migraţiei ilegale, copiii neacompaniaţi 
aflaţi pe teritoriul altor state, copiii 
repatriaţi sau copiii refugiaţi. 
 

f) Copiii străzii 
 

La nivelul Comunei Oancea din acest grup 
fac parte copiii care se află pe stradă 
trimişi de familie pentru a câştiga bani 
prin diverse munci, cerşit sau mici furturi. 
 

g) Copiii delincvenţi 
 

Din acest grup fac parte atât copiii care au 
săvârşit o faptă penală dar nu răspund 
penal, cât şi cei care răspund penal. 
Astfel, copiii care nu răspund penal sunt 
cei care nu au împlinit vârsta de 14 ani şi 
cei cu vârsta între 14 şi 16 ani dacă se 
dovedeşte că au săvârşit fapta fără 
discernământ; copiii care răspund penal 
sunt cei care au vârsta între 14 şi 16 ani 
dacă se dovedeşte că au săvârşit fapta cu 
discernământ şi cei care au împlinit vârsta 
de 16 ani.  
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h) Copiii născuţi prematur sau care 
prezintă semne de întâziere în dezvoltarea 
abilităţilor/ deprinderilor 
 

Toate lucrurile de care au nevoie copiii 
pentru dezvoltare trebuie să corespundă 
fiecărui stadiu de dezvoltare în parte. 
Neasigurarea unor nevoi ale copilului este 
asociată cu o serie de probleme, cum ar 
fi instabilitatea sistemului de pedeapsă şi 
recompensă sau lipsa modelelor de 
autonomie. 
 

i) Copiii cu dizabilităţi, infectaţi cu HIV/ 
bolnavi SIDA şi boli cronice grave 
 

Din acest grup fac parte copiii încadraţi 
într-un grad de handicap, copiii din 
învăţământul special şi cei integraţi în 
învăţământul de masă, copiii infectaţi cu 
HIV sau bolnavi SIDA, precum şi cei cu 
boli cronice grave (de exemplu cancer). 
Abordarea acestui grup de copii se 
bazează pe Clasificarea Internaţională a 
Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii 
aprobate în anul 2001 de către 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii. 
 

 
 

 
 
j) Copiii cu tulburări de comportament 
 

În contextul actual, acest grup de copii se 
află la risc de a fi separaţi de familie şi 
uneori de a fi integraţi în învăţământul 
special din cauza lipsei de servicii 
adecvate în toate cele trei sisteme cu care 
aceştia interferează, respectiv sănătate, 
educaţie şi protecţia copilului. Prezenta 
strategie are în vedere şi ameliorarea în 
fapt a situaţiei reale a acestei categorii de 
copii. 
 

k) Copiii aparţinând minorităţilor etnice 
 

Din cadrul acestui grup, se acordă o 
atenţie sporită copiilor din comunitatea 
rromă.  
Strategia se adresează şi părinţilor, atât în 
calitate de beneficiari direcţi ai serviciilor 
sociale, alături de copii, cât şi în vederea 
responsabilizării lor în creşterea, îngrijirea 
şi educarea propriilor copii.  
Totodată, strategia are în vedere 
profesioniştii care interacţionează cu 
copiii, precum şi comunitatea locală 
Oancea. 
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În domeniul protecţiei adultului 
 
Persoanele adulte sunt subiect al 
prezentei strategii, din acestă categorie 
făcând parte persoanele adulte care se 
află în situaţii de risc de marginalizare 
socială, cele fără locuinţă, cele care suferă 
de anumite boli grave, persoanele cu 
diferite adicţii si aparţinătorii acestora sau 
persoanele care se află în imposibilitatea 
de a se îngriji singure. 
 

Persoanele vârstnice sunt cele care se află 
în situaţii de marginalizare sau de 
excluziune socială. Din această categorie 
fac parte și persoanele care nu au familie 
care să le ofere suport emoţional, 
financiar, locativ, etc.  
 

Persoanele adulte cu handicap sunt toate 
persoanele care au fost încadrate într-un 
grad de handicap, de către Comisia de 
evaluare, indiferent dacă sunt 
instituţionalizate sau sunt în familie.  
 

 
 
 

 

 
 
Tinerii care părăsesc sistemul de protecţie 
sunt cei care părăsesc sistemul de 
plasament şi care nu au reuşit să se 
integreze socio-profesional.  
 

Victimele violenţei domestice sunt acele 
persoane adulte a căror viaţă le este pusă 
în pericol în familie, din cauza violenţei 
unuia dintre parteneri sau a altui membru 
din familie. 
 
Persoanele fără adăpost sunt acele 
persoane/ familii care, din motive 
imputabile sau neimputabile, au pierdut 
locuinţa, sau cele care nu au avut 
niciodată o locuinţă şi care momentan 
locuiesc în stradă. 
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3.1. CONTEXT EUROPEAN 
 
La elaborarea Strategiei Locale de 
Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Comunei 
Oancea, am luat în considerare, ca 
instrument orientativ, Strategia Europa 
2020, care în domeniul social se bazează pe 
următoarele obiective principale: 
 

– 75% din populaţia cu vârsta cuprinsă 
între 20 şi 64 de ani ar trebui să aibă un loc 
de muncă; 
 

– 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în 
cercetare-dezvoltare (C-D); 
 

– rata abandonului şcolar timpuriu ar trebui 
redusă sub nivelul de 10% şi cel puţin 40% 
din generaţia tânără ar trebui să aibă studii 
superioare; 
 

– numărul persoanelor ameninţate de 
sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane. 
 

 
 

 
Aceste obiective sunt interconectate. 
Fiecare stat membru adaptează strategia 
Europa 2020 la situaţia sa specifică, 
propunând ca aceste obiective ale UE să fie 
transpuse în obiective şi traiectorii 
naţionale. 
 

„Platforma Europeană pentru combaterea 
saraciei și a excluziunii sociale: un cadru 
european pentru coeziune socială și 
teritorială” din 2010, constituie 
instrumentul de sprijin pentru obiectivele 
sociale ale UE și Strategiei Europa 2020, 
având ca scop promovarea și concentrarea 
acțiunilor în jurul țintei europene de 
combatere a sărăciei, mobilizarea de noi 
actori și consolidarea angajamentului 
politic. 
 
Documentul promovează o abordare 
integrată a luptei împotriva sărăciei, bazate 
pe 5 domenii de acțiune, după cum 
urmează: 
 
1. Abordarea integrată a politicilor de 
incluziune pentru: 

- creșterea accesului la ocupare și 
asigurarea protecției sociale și accesului 
la serviciile esențiale; 
- elaborarea de politici educaționale 
pentru tineri și integrarea migranților. 
 

2. Utilizarea mai eficientă a fondurilor 
structurale prin : 
 

- ghidarea resurselor necesare către 
incluziunea socială; 
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- facilitarea accesului la finanțare, pentru 
organizațiile mici și grupurile care se 
confruntă cu dezavantaje multiple. 
 

3. Promovarea inovării sociale în scopul 
asigurării unei expertize europene în: 
 

- definirea de principii comune în 
elaborarea, implementarea și evaluarea 
experimentelor sociale; 
 

- utilizarea instrumentelor financiare 
existente, pentru a sprijini inovarea și 
experimentarea socială. 
 

4. Realizarea de parteneriate efective cu 
societatea civilă și sprijin pentru economia 
socială, prin: 
 

- adaptarea cadrului legal și 
administrativ al UE în vederea 
consolidării potențialului economiei 
sociale; 
 

- susținerea sectorului economiei sociale 
pentru stimularea implicării societății 
civile, cooperarea cu partenerii sociali și 
sprijinirea dezvoltării economiei sociale. 
 

5. Accelerarea procesului de coordonare a 
politicilor la nivelul statelor membre prin 
asumarea țintei de reducere a sărăciei care 
va îmbunătăți angajamentul politic și va 
responsabiliza statele membre în acest sens. 
 
 
 

3.2. CONTEXT NAȚIONAL 
 
Dezvoltat rapid după 1990, sistemul de 
asistenţă şi protecţie socială a avut mai 
degrabă un caracter fragmentat, constituit 
mai ales în jurul unor situaţii de criză, fără 
priorităţi clar stabilite. Astfel, sistemul a 
urmărit asigurarea unei protecţii minimale, 
iar legislaţia adoptată în această perioadă a 
avut în vedere dezvoltarea unui sistem de 
beneficii pentru depăşirea perioadei de 
tranziţie către o economie de piaţă. 
 
De asemenea, încercarea de descentralizare 
rapidă care a avut loc mai ales după 1997 a 
generat incoerenţă organizaţională, costuri 
sociale ridicate, şi a scăzut capacitatea de 
supervizare şi control, în acelaşi timp 
funcţionând mai multe instituţii de 
coordonare pe domenii sectoriale cum sunt 
copiii în dificultate, persoanele vârstnice, 
persoanele cu dizabilități, etc. 
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Adoptarea Legii 705/2001 privind sistemul 
naţional de asistenţă socială, a constituit 
pasul decisiv în crearea coerenţei legislative 
şi instituţionale, deschizându-se calea 
reformei şi dezvoltării sistemului naţional 
de asistenţă şi protecţie socială. 
Coordonarea întregii activităţi de asistenţă 
socială era apanajul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse, căruia îi erau 
subordonate instituţii ca Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului, Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Dizabilități, Agenţia 
Națională pentru Protecţia Familiei, dar 
totodată, existau şi o serie de comisii 
organizate la nivelul instituţiilor prefectului 
şi al instituţiilor descentralizate. 
 
La nivel local, implementarea măsurilor de 
asistenţă şi protecţie socială se realizează în 
principal de către Consiliul Local prin 
direcția socială. 
Astfel, Autorităţile Publice Locale au 
responsabilităţi accentuate în stabilirea 
drepturilor de asistenţă socială, cât şi în 
furnizarea suportului financiar şi în servicii. 
În acelaşi timp se consolidează rolul 
consiliilor judeţene în dezvoltarea activităţii 
de asistenţă socială la nivel judeţean şi în 
organizarea şi susţinerea activităţilor de 
asistenţă socială la nivel local. Activitatea 
de protecţie a drepturilor copilului şi a 
persoanelor cu dizabilități este apanajul 
direcţiilor generale de asistenţă şi protecţie 
socială din subordinea consiliilor judeţene. 
 

În plus, ţinând cont de integrarea României 
în Uniunea Europeană, componentele 
sistemului trebuie să îşi redefinească 
rolurile şi să îşi asume responsabilităţi noi, 
care să aibă ca rezultat integrarea optimă a 
cetăţenilor în comunitate. 
 
Strategia de dezvoltare a sistemului de 
asistenţă şi protecţie socială reprezintă un 
instrument de organizare şi evaluare a 
dezvoltării sectorului public de asistenţă 
socială în acord cu principiile şi obiectivele 
cuprinse în documentele comunitare, 
naţionale şi regionale. 
 
Domeniul asistenţei şi protecţiei sociale 
este un domeniu cu implicaţii foarte 
puternice în viaţa economico-socială, în 
cadrul căruia se pot distinge mai multe 
problematici sau subdomenii, dintre care 
cele mai importante sunt: protecţia 
copilului, protecţia persoanelor adulte cu 
dizabilități, protecţia persoanelor vârstnice, 
protecţia victimelor violenţei în familie, 
prevenirea şi combaterea consumului de 
droguri (tutun, alcool, stupefiante) şi 
egalitatea de şanse. 
 
Asistenţa socială este o parte a protecţiei 
sociale şi are drept obiectiv protejarea 
persoanelor care, din motive de natura 
economică, fizică, psihică sau socială, nu au 
posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, 
să îşi dezvolte propriile capacități şi 
competenţe pentru a se integra social.  
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Gradul de civilizaţie şi dezvoltare a unei 
societăţi se măsoară în mod determinant şi 
prin sistemul de protecţie socială existent în 
societatea respectivă, prin măsura în care 
mecanismele de redistribuire a veniturilor şi 
sistemul serviciilor sociale reuşesc să 
asigure un nivel de trai acceptabil şi şanse 
egale de participare la viaţa socială pentru 
toţi cetăţenii. Evoluţia economică 
românească din ultima perioadă, influenţată 
de criza economică mondială, a afectat 
profund societatea, scăderea veniturilor, 
disponibilizările, nivelul ridicat de stres, 
problemele cotidiene, apariţia violenţei, 
având repercusiuni asupra calităţii vieţii.  
 
Excluziunea socială este procesul cu efecte 
sociale negative, din cauza paralizării 
capacităților de redresare. Sărăcia extremă 
generează, prin permanentizare şi 
reproducere la nivelul tinerei generații, 
excluziune socială greu reversibilă. 
Grupurile cu risc ridicat de excluziune 
socială sunt: copiii şi tinerii ajunși în stradă, 
tinerii care părăsesc centrele de plasament, 
familiile dezorganizate, persoanele 
vârstnice, persoanele cu dizabilități fără 
susținători legali şi cu un grad mare de 
dependenţă socio-economico-medicală, 
victimele violenței în familie, persoanele 
fără adăpost, persoanele cu diferite adicții, 
respectiv consum de alcool, droguri, alte 
substanțe toxice, internet, jocuri de noroc, 
etc., victimele traficului de persoane, 
persoanele private de libertate, persoanele 
sancționate cu măsură educativă sau 
pedeapsă neprivativă de libertate aflate în 

supravegherea serviciilor de probațiune, 
persoanele cu afecțiuni psihice, persoanele 
din comunitățile izolate, șomeri de lungă 
durată, precum şi o parte semnificativă a 
populației de rromi, care acumulează mai 
multe dizabilități sociale: educație scăzută, 
lipsa de calificare, o istorie de neparticipare 
la economia formală, număr mare de copii, 
lipsa unei locuințe, lipsa de pământ în 
proprietate pentru cei care locuiesc la ţară. 
 
Principalii factori de excluziune socială 
sunt: 
 
• erodarea rapidă a veniturilor datorită 
crizei economice, atât ca valoare, cât şi ca 
număr; 
• accentuarea polarizării veniturilor; 
• reducerea numărului de locuri salariale 
de muncă; 
• veniturile celor care au recurs la 
activităţi economice pe cont propriu au stat 
sub semnul incertitudinii; 
• dezorganizarea controlului social; 
scăderea gradului de acoperire a populaţiei 
cu servicii sociale fundamentale. 
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Adoptarea Legii asistenţei sociale nr. 
292/2011 creează cadrul legal şi 
instituţional care definesc reforma în 
domeniu. Principiile, valorile şi regulile 
generale reglementate de aceasta 
conturează sistemul naţional de asistenţă 
socială cu cele două componente majore, 
respectiv sistemul de beneficii de asistenţă 
socială şi sistemul de servicii sociale.  
 
Beneficiile sociale au impact direct asupra 
beneficiarilor, beneficiile reprezentând 
sume acordate lunar persoanelor 
îndreptăţite şi care vizează combaterea 
riscului de sărăcie (ajutorul social) sau 
susţinerea familiilor cu copii (alocaţia de 
stat pentru copii, alocaţia pentru susţinerea 
familiilor, îndemnizaţia pentru creşterea 
copilului).  
 
Beneficiile de asistenţă socială se stabilesc 
în raport cu indicatorul social de referinţă 
prin aplicarea unui indice social de inserţie. 
O atenţie sporită se acordă în noua Lege a 
asistenţei sociale, serviciilor de îngrijire 
personală. Acestea se adresează persoanelor 
dependente care ca urmare a pierderii 
autonomiei funcţionale din cauze fizice, 
psihice sau mintale, necesită ajutor 
semnificativ pentru a realiza activităţi şi 
poate fi exacerbată de absenţa relaţiilor 
sociale şi a resurselor economice adecvate.  
 
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 
2007-2013 (CSNR), aprobat de Comisia 
Europeană la 25 iunie 2007, stabileşte 
priorităţile de intervenţie ale Instrumentelor 

Structurale ale UE (Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European şi Fondul de Coeziune) în cadrul 
politicii de coeziune economică şi socială şi 
face legătura între priorităţile Planului 
Naţional de Dezvoltare 2007-2013 şi cele 
ale UE stabilite prin Orientările Strategice 
Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 şi 
Strategia Lisabona revizuită. Pentru 
realizarea viziunii strategice a CSNR, în 
cadrul politicii de coeziune, Comisia 
Europeană a alocat României pentru 
perioada 2007-2013 o sumă totală de 
aproximativ 19,67 miliarde euro. 
 
Elaborarea planurilor naţionale şi a 
strategiilor sectoriale au ca scop 
promovarea incluziunii sociale şi necesită o 
coordonare mult mai strânsă între toţi 
partenerii. Dacă în procesul de elaborare a 
planurilor există un relativ consens, atunci 
se va ajunge la un grad mult mai ridicat de 
atingere a obiectivelor propuse. 
 
În acest sens, cele mai importante acţiuni ce 
pot contribui la îmbunătăţirea procesului de 
incluziune socială se pot sintetiza astfel: 
 
- creşterea cooperării interinstituţionale în 
domeniul incluziunii sociale printr-o clară 
distribuţie a resurselor şi responsabilităţilor; 
- promovarea de dezbateri publice, la 
intervale bine stabilite, privind teme 
prioritare din domeniul incluziunii sociale, 
implicând un număr mare de participanţi 
din toate sferele de activitate, precum şi 
reprezentanţi ai clasei politice; 
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- dezvoltarea comunitară cu scopul de a 
susţine nivelul local în dezvoltarea 
propriului mecanism de elaborare a 
planurilor de incluziune socială, de a putea 
evalua nevoile reale cu care se confruntă, 
precum şi de a avea un mecanism real de 
evaluare şi monitorizare; 
- nevoia de a ne baza pe date şi indicatori 
atunci când evaluăm politicile şi 
monitorizăm programele de incluziune 
socială; 
- elaborarea de studii şi cercetări prin care 
să se analizeze situaţia curentă şi să se 
elaboreze recomandări pe teme prioritare 
din domeniul incluziunii sociale, identificate 
la nivel naţional; 
- organizarea de sesiuni de formare a 
personalului din administraţiile locale şi 
naţionale care au responsabilităţi în 
promovarea incluziunii sociale. 
 
Planul Național de Dezvoltare (PND) 
analizează situaţia sistemului de asistenţă 
socială în cadrul mai larg al incluziunii 
sociale. PND atrage atenţia asupra creşterii 
"presiunii" populaţiei vârstnice asupra 
populaţiei adulte - potenţial active, 
schimbare demografică care va avea un 
impact deosebit asupra sistemului de 
asistenţă socială. Conform aceluiaşi 
document programatic naţional, acţiunile 
indicative în domeniul asistenţei sociale 
vizează construirea şi/sau reabilitarea, 
modernizarea şi dotarea cu echipamente a 
diferitelor tipuri de infrastructuri de 
asistenţă socială, necesare desfăşurării 
activităţii lor, profesionalizarea resurselor 

umane, intensificarea eforturilor pentru 
integrarea socio - profesională a grupurilor 
vulnerabile.  
 
Problemele-cheie identificate în PND sunt 
slaba incluziune a grupurilor vulnerabile pe 
piaţa muncii şi necesitatea dezvoltării unui 
sistem de servicii sociale la domiciliu, 
asigurarea unui număr suficient de instituţii 
de îngrijire şi asistenţă, precum şi creşterea 
calităţii serviciilor acordate. 
 
La nivel naţional, la elaborarea Strategiei 
Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a 
Comunei Oancea, am luat în considerare 
ţintele valorice ale României pentru 
obiectivele Strategiei Europa 2020, în 
domeniul social. 
 

 
 
Rata de ocupare asumată de România 
trebuie să ajungă la 70% pentru grupa de 
vârstă 20 - 64 ani, până în anul 2020.  
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Măsurile vizate în acest sens sunt grupate 
pe 4 direcţii de acţiune: 
 
1. Creşterea calităţii serviciilor de ocupare, 
dezvoltarea parteneriatelor cu instituţii de 
învăţământ, furnizori de servicii de ocupare 
şi formare; 
 

2. Asigurarea unei interacţiuni eficiente 
între sistemul de asistenţă socială şi cel de 
ocupare; 
 

3. Consolidarea competenţelor profesionale 
ale forţei de muncă prin stimularea formării 
profesionale continue; 
 

4. Integrarea pe piaţa muncii a persoanelor 
rezidente în mediul rural, a tinerilor şi a 
femeilor vulnerabile social. 
 
În domeniul educaţiei, România îşi propune 
dezvoltarea pe doi piloni: 
 
1. Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii 
de până la 11.3% în 2020 prin: 
 

a) Asigurarea accesului egal la educaţie 
şi formare profesională; 
 

b) Asigurarea calităţii şi creşterea 
eficacităţii sistemului naţional de 
învăţământ; 
 

c) Asigurarea unui sistem de educaţie 
echitabil, stabil, predictibil şi sustenabil; 
 

d) Stimularea învăţării pe tot parcursul 
vieţii; 
 

e) Deschiderea şcolii spre comunitate şi 
mediul de afaceri şi dezvoltarea de 
parteneriate cu toţi actorii interesaţi. 
 

2. Creşterea ponderii populaţiei cu vârsta de 
30 - 34 ani cu nivel de educaţie terţiară 
prin: 
 

a) asigurarea calităţii şi stimularea 
excelenţei în învăţământul superior; 
 

b) finanţarea sistemului de învăţământ 
superior în funcţie de performanţă prin 
concentrarea resurselor şi prioritizarea 
investiţiilor; 
 

c) deschiderea universităţilor spre 
societate şi dezvoltarea de parteneriate 
cu mediul economic și social; 
 

d) creşterea gradului de participare a 
tinerilor din grupurile defavorizate în 
programe de pregătire la nivel 
universitar şi dezvoltarea învăţării pe tot 
parcursul vieţii prin programe la nivel 
postliceal şi universitar. 
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În ceea ce priveşte incluziunea socială şi 
reducerea sărăciei, se vizează reducerea 
numărului de persoane aflate în risc de 
sărăcie şi excluziune socială cu 580.000 
persoane până în anul 2020 prin 
următoarele măsuri: 
 

- revizuirea şi implementarea 
programului de acordare a ajutorului 
social astfel încât să fie garantat un venit 
minim oricărui cetăţean; 
 

- sprijinirea focalizată a familiilor celor 
mai sărace; 
 

- dezvoltarea serviciilor sociale destinate 
creşterii calităţii vieţii persoanelor ce 
aparţin grupurilor vulnerabile; 
 

- crearea cadrului adecvat în vederea 
facilitării accesului şi a participării 
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii; 
 

- dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale; 
 

- îmbunătăţirea accesului la servicii de 
sănătate a persoanelor ce aparţin 
grupurilor vulnerabile. 

 

 
 
 

De asemenea, elaborarea Strategiei Locale 
de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a 
Comunei Oancea s-a realizat în concordanţă 
cu legislaţia naţională în vigoare, din care 
amintim Legea 292/2011 Legea asistenţei 
sociale, Legea 257/2013 pentru modificarea 
şi completarea Legii 272/2004 privind 
promovarea şi respectarea drepturilor 
copiilor, Legea 448/2006 actualizată privind 
protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, Legea 17/2000 
republicată şi actualizată privind asistența 
socială a persoanelor vârstnice, în 
concordanță cu legislaţia europeană. 
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3.3. CONTEXT JUDEȚEAN 
 

Strategia de Dezvoltare Locală a Serviciilor 
Sociale a Comunei Oancea pe perioada 
2014-2020 reprezintă un instrument de 
organizare şi evaluare a dezvoltării 
sectorului public de asistenţă socială, în 
colaborare cu sectorul privat de asistenţă 
socială, în acord cu principiile şi obiectivele 
cuprinse în documentele comunitare, 
naţionale şi regionale. 
 

Astfel, autorităţile publice şi private 
judeţene şi locale au responsabilităţi în 
stabilirea drepturilor de asistenţă socială, 
cât şi în furnizarea suportului financiar şi în 
servicii. În acelaşi timp se consolidează 
rolul Consiliului Judeţean Galați în 
dezvoltarea activităţii de asistenţă socială la 
nivel judeţean şi în organizarea şi 
susţinerea activităţilor de asistenţă socială 
la nivel local. Activitatea de protecţie a 
drepturilor copilului şi a persoanelor cu 
dizabilităţi este apanajul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galați, aflat în subordinea Consiliului 
Judeţean Galați. 
 

Protecţia socială are drept obiectiv 
protejarea persoanelor care, din motive de 
natura economică, fizică, psihică sau 
socială, nu au posibilitatea să îşi asigure 
nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile 
capacităţi şi competenţe pentru a se integra 
social, de a realiza un echilibru între 
individ-grup-comunitate şi a reduce 
sau înlătura excluziunea socială. 

 
 

 
 
Grupurile cu risc ridicat de excluziune 
socială sunt: copiii şi tinerii ajunşi în stradă, 
tinerii care părăsesc centrele de plasament, 
familiile dezorganizate, persoanele 
vârstnice, persoanele cu dizabilităţi fără 
susţinători legali şi cu un grad mare de 
dependenţă socio-economico-medicală, 
victimele violenţei în familie, persoanele 
fără adăpost, persoanele cu diferite adicţii, 
respectiv consum de alcool, droguri, alte 
substanţe toxice, internet, jocuri de noroc, 
etc., victimele traficului de persoane, 
persoanele private de libertate, persoanele 
sancţionate cu măsură educativă sau 
pedeapsă neprivativă de libertate aflate în 
supravegherea serviciilor de probaţiune, 
persoanele cu afecţiuni psihice, persoanele 
din comunităţile izolate, şomeri de lungă 
durată, precum şi o parte semnificativă a 
populaţiei de rromi, care acumulează mai 
multe dizabilităţi sociale.  
 
 
 



 

 34 

Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 
creează cadrul general al sistemului de 
asistenţă socială. Principiile şi valorile 
conturează sistemul naţional de asistenţă 
socială pe două componente majore, 
respectiv sistemul de beneficii de asistenţă 
socială şi sistemul de servicii sociale 
constituite ca măsuri unitare, 
complementare şi corelate ajustate la 
nevoile beneficiarilor.  
 

 
 
Beneficiile sociale au impact direct asupra 
beneficiarilor, reprezentând sume acordate 
lunar persoanelor îndreptăţite şi care 
vizează combaterea riscului de sărăcie 
(ajutorul social) sau susţinerea familiilor cu 
copii (alocaţia de stat pentru copii, alocaţia 
pentru susţinerea familiilor, îndemnizaţia 
pentru creşterea copilului). 
 
Serviciile sociale reprezintă activităţi sau 
ansamblu de activităţi realizate în funcţie 

de nevoile particulare ale fiecărei categorii 
de beneficiari; ele pot să aibă atât un 
impact direct cu adresabilitate pe individ 
sau familie, cât și un impact indirect atunci 
când se adresează unui grup sau 
comunitate.  
 
Beneficiile de asistenţă socială se stabilesc 
în raport cu indicatorul social de referinţă 
prin aplicarea unui indice social de inserţie. 
O atenţie sporită se acordă în noua Lege a 
asistenţei sociale, serviciilor de îngrijire 
personală. Acestea se adresează persoanelor 
dependente care ca urmare a pierderii 
autonomiei funcţionale din cauze fizice, 
psihice sau mintale, necesită ajutor 
semnificativ pentru a realiza activităţi şi 
poate fi exacerbată de absenţa relaţiilor 
sociale şi a resurselor economice adecvate.  
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4.1. LOCALIZARE ȘI TERITORIU 
 
Comuna Oancea este situată pe malul drept al 
râului Prut, la 57 km nord de oraşul Galaţi şi 
la 7 km vest de oraşul Cahul din Republica 
Moldova. Poziţia comunei este pitorească, 
având case aşezate pe cele 2 coline despărţite 
de pârâu, care coboară până aproape de malul 
Prutului. La est se învecinează cu râul Prut, 
graniţa actuală între România şi Republica 
Moldova, la sud cu comuna Vlădeşti, la vest 
cu satul Roşcani şi la nord cu satul Rogojeni. 
 
Comuna Oancea este alcătuită din două sate: 
Oancea (centrul comunei) şi Slobozia Oancea, 
care, spre deosebire de Oancea (vechi sat 
răzăşesc, format din ţărani liberi, mici 
propietari de pământ), este un sat mult mai 
tânăr de clăcaşi, care ia fiinţă ca slobozie (sat 
înfiinţat pe loc pustiu sau depopulat după 
fuga locuitorilor) pe moşia Oancea a boierului 
Constantin Onu, fost medelnicer la curtea 
domnească. Satul s-a înfiinţat după toate 
probabilităţile în perioada 1830-1860. 
 

 

 
Cu o suprafaţă totală de 4725 ha, comuna 
Oancea este situată în partea sudică a 
podişului Moldovei, parte cunoscută şi ca 
podişul Bârladului, la interferenţa Câmpiei 
Covurlui cu dealurile Fălciului. Clima este 
temperat-continentală cu veri călduroase şi 
ierni friguroase. 
 
Pe teritorul comunei se află două bălţi mari: 
Şovârca, la nord de Oancea (cca 200 ha) şi 
balta Maicăş (400 ha) la sud de Slobozia 
Oancea, amândouă formate din vărsăturile 
Prutului. 
 
Populaţia este în număr de 1441 persoane (de 
la ultimul recensământ), din care 1256 în 
Oancea şi 185 în Slobozia. Activitatea de bază 
a acestora, începând cu cele mai vechi 
timpuri, a fost şi a rămas agricultura şi 
creşterea vitelor. 
 
Din datele statistice ale învăţământului 
primar din Oancea, aflăm că a funcţionat o 
şcoală de băieţi şi o şcoală de fete, apoi una 
mixtă. Din arhive, mai aflăm că prin anii 
1904-1906 în comună exista o bibliotecă, iar 
în 1927 chiar un Cămin Cultural. 
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Suprafața comunei 
 

Comuna Oancea se întinde pe o suprafață de 
4725 ha din care: intravilan 130 ha și 
extravila 4595 ha. 
 

 
 

 

Cultură locală și religie 
 
Biserici: 
 

 Biserica cu hramul Sf. Gheorghe 
construită în anul 1923 și renovată în 
anul 2007; 

 Biserica Adormirea Maicii Domnului 
construită în anul 1824; 

 Biserica Sfânta Treime construită în 
anul 1998. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Monumente istorice :  
 

 Cimitirul Eroilor căzuți în cel de-al 
Doilea Război Mondial; 

 Troița lui Ștefan Cel Mare și Sfânt; 
 Monumentul Eroilor căzuți în Războiul 

pentru Independență (1877) și Primul 
Război Mondial (1916-1918); 

 Monumentul Eroilor Onceni căzuți în 
cel de-al Doilea Război Mondial. 
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4.2. DEMOGRAFIE 
 
 4.2.1 Populația stabilă a comunei Oancea  
 
Conform datelor înregistrate la 
Recensământul Populației din anul 2011, 
populația comunei Oancea prezintă o 
valoarea de 1441 locuitori, dintre care 210 cu 
vârsta sub 14 ani, 872 cu vârsta între 15 - 64 
ani și 359 cu vârsta de 65 ani și peste. 
 

 
 
În ceea ce privește repartizarea populației 
comunei Oancea pe sexe, în anul 2011, există 
719 bărbați, dintre care 100 cu vârsta sub 14 
ani, 478 cu vârsta între 15 - 64 ani și 141 cu 
vârsta de 65 ani și peste, și 722 femei, dintre 
care 110 cu vârsta sub 14 ani, 394 cu vârsta 
între 15 - 64 ani și 218 cu vârsta de 65 ani și 
peste. 

 
Populația stabilă a comunei Oancea la 1 ianuarie 2011 

0 - 14 ani 15 - 64 ani 65 ani și peste 
Masculin 100 478 141 
Feminin 110 394 218 
TOTAL 210 872 359 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

100 

478 

141 
110 

394 

218 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

0 - 14 ani 15 - 64 ani 65 ani și peste 

Populația stabilă a comunei Oancea la 1 ianuarie 2011 

Masculin Feminin Sursa datelor:  DJS Galați, prelucrări Anderssen 



 

 40 

4.2.1.1. Populația stabilă a satului Oancea  
 
Conform datelor înregistrate la 
Recensământul Populației din anul 2011, 
populația satului Oancea prezintă o valoarea 
de 1256 locuitori, dintre care 184 cu vârsta 
sub 14 ani, 766 cu vârsta între 15 - 64 ani și 
306 cu vârsta de 65 ani și peste. 
 
 
 
 

 
 
În ceea ce privește repartizarea populației 
satului Oancea pe sexe, în anul 2011, există  
626 bărbați, dintre care 84 cu vârsta sub 14 
ani, 422 cu vârsta între 15 - 64 ani și 120 cu 
vârsta de 65 ani și peste,  și 630 femei, dintre 
care 100 cu vârsta sub 14 ani, 344 cu vârsta 
între 15 - 64 ani și 186 cu vârsta de 65 ani și 
peste. 
 

 
Populația stabilă a satului Oancea la 1 ianuarie 2011 

0 - 14 ani 15 - 64 ani 65 ani și peste 
Masculin 84 422 120 
Feminin 100 344 186 
TOTAL 184 766 306 
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4.2.1.2. Populația stabilă a satului Slobozia 
Oancea  
 
Conform datelor înregistrate la 
Recensământul Populației din anul 2011, 
populația satului Slobozia Oancea prezintă o 
valoare de 185 locuitori, dintre care 26 cu 
vârsta sub 14 ani, 106 cu vârsta între 15 - 64 
ani și 53 cu vârsta de 65 ani și peste. 
 
 
 

 
 
 
În ceea ce privește repartizarea populației 
satului Slobozia Oancea pe sexe, în anul 
2011, există 93 bărbați, dintre care 16 cu 
vârsta sub 14 ani, 56 cu vârsta între 15 - 64 
ani și 21 cu vârsta de 65 ani și peste,  și 92 
femei, dintre care 10 cu vârsta sub 14 ani, 50 
cu vârsta între 15 - 64 ani și 32 cu vârsta de 
65 ani și peste. 
 

 
Populația stabilă a satului Slobozia Oancea la 1 ianuarie 2011 

0 - 14 ani 15 - 64 ani 65 ani și peste 
Masculin 16 56 21 
Feminin 10 50 32 
TOTAL 26 106 53 
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4.2.2. Populația pe vârste și sexe din comuna 
Oancea 
 
Conform datelor furnizate de Institutul 
Național de Statistică, din piramida vârstelor 
la nivelul comunei Oancea se observă o 
supramortalitate a bărbaților.  
 
Tendința de îngustare a bazei piramidei și de 
îngroșare a vârfului acesteia arată instalarea 
unui proces de îmbătrânire demografică a 
comunei. 
 
 

Se poate observa că în rândul bărbaților cu 
vârsta cuprinsă între 35 - 39 ani se 
înregistrează cea mai mare valoare (72 
bărbați). 
 
În ceea ce privește numărul femeilor din 
comuna Oancea, cea mai mare valoare se 
înregistrează pentru categoria de vârstă 75 - 
79 ani (62 femei), ceea ce indică o tendință 
accentuată de îmbătrânire a acestora. 
 
Baza piramidei vârstelor a comunei Oancea 
arată o natalitate scăzută, în anul 2014 fiind 
născuți doar 42 copii. 
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4.2.3. Mișcarea naturală a populației din 
comuna Oancea 
 
Analiza demografică a comunei Oancea 
scoate în evidență următoarele aspecte : 
- în anii 2007, 2008 și 2012, în comuna 
Oancea s-au născut 6 copii, în timp ce în anii 
2009 (5 copii), 2010 (4 copii) și 2011 (4 copii) 
se înregistrează valori mai mici. 
- cele mai multe căsătorii s-au înregistrat în 
anul 2008 (7 căsătorii). 

- în ceea ce privește numărul divorțurilor din 
comuna Oancea în perioada 2007 - 2012, doar 
în anul 2011 s-a înregistrat un singur divorț. 
- în anul 2012 s-au înregistrat cele mai multe 
decese la nivelul comunei Oancea (35 
decese), iar în anul 2008 cele mai puține (19 
decese). 
- în intervalul de timp 2007 - 2012, în comuna 
Oancea se înregistrează un spor natural 
negativ, numărul deceselor fiind net superior 
numărului născuților vii. 

 
 Mișcarea naturală a populației din comuna Oancea (Nr. persoane) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Număr copii născuți vii 6 6 5 4 4 6 
Număr decese 29 19 28 25 29 35 
Număr căsătorii 5 7 2 5 4 2 
Număr divorțuri -- -- -- -- 1 -- 
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5.1. PREZENTAREA SERVICIILOR 
SOCIALE  
 

În comuna Oancea, serviciile sociale sunt 
reprezentate de instituții precum Centrul de 
îngrijire bătrâni ,,Speranța” care are servicii de 
găzduire, îngrijire, asistență medicală și hrană 
pentru pensionari. Aceste servicii sociale au 
costuri financiare de 1000 lei/ lună, având o 
capacitate de 8 locuri și servicii de 
comunicații incluse.  
 

De asemenea, Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului din județul 
Galați intervine în toate cazurile cu copii din 
familii defavorizate din această comună. 
Aceasta dispune de următoarele servicii: 
 
- Centru de adopții; 
- Centru de plasament de tip familial; 
- Centru de orientare și supraveghere; 
- Centru de plasament în regim urgență; 
- Plasamente de tip rezidențial; 
- Centru de zi; 
- Serviciu de Asistenți Maternali Profesioniști 
- Serviciu de evaluare complexă; 
- Telefonul copilului; 
- Serviciul Management de caz; 
- Consiliere juridică. 
 
În ceea ce privește protecția adultului, 
Direcția Generală de Asistență Socială a 
județului Galați are următoarele atribuții: 
 
- completează evaluarea situaţiei socio-
economice a persoanei adulte aflate în 
nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia;  
 

- acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin 
pentru exercitarea dreptului său la 
exprimarea liberă a opiniei; 
 
- depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei 
juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, 
inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii 
acesteia;  
 
- verifică si reevalueaza trimestrial şi ori de 
cate ori este cazul modul de îngrijire a 
persoanei adulte în nevoie pentru care s-a 
instituit o măsură de asistenţă socială într-o 
instituţie, în vederea menţinerii, modificării 
sau revocării măsurii stabilite;  
 
- asigură măsurile necesare pentru protecţia 
în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate 
în nevoie, inclusiv prin organizarea si 
asigurarea funcţionării în structura proprie a 
unor centre specializate;  
 
- depune diligenţele necesare pentru 
reabilitarea persoanei adulte conform 
planului individualizat privind măsurile de 
asistenţă socială;  
 
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de 
lege. 
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5.1.1. Evoluția copiilor înscriși în grădinițe din 
comuna Oancea 
 
Conform datelor furnizate de Institutul 
Național de Statistică, în comuna Oancea, în 
anul 2013, au fost înscriși 29 copii în 
grădinițe. 
 
În anul 2013 numărul copiilor înscriși în 
grădinițele din comuna Oancea a scăzut cu 
42.0% comparativ cu anul 2007. 
 
 

În anul 2008 s-a înregistrat cea mai ridicată 
valoare a numărului de copii înscriși în 
grădinițe (59 copii) din ultimii 7 ani. 
 

Evoluția copiilor înscriși în grădinițe 
 în comuna Oancea 

Anul Numărul de copii 
2007 50 
2008 59 
2009 54 
2010 46 
2011 45 
2012 37 
2013 29 
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5.1.2. Evoluția copiilor din creşe în județul 
Galaţi (proprietate publică) 
 
Conform datelor înregistrate de Institutul 
Național de Statistică, în perioada 2007 - 
2012, repartizarea numărului de copii din 
creșe în județul Galați se prezintă astfel: 
 
În anul 2012 numărul copiilor înscriși în 
creșele publice din județul Galați a scăzut cu 
11.3% față de anul 2007. 
 
 

 
 
 

Cele mai mici valori se înregistrează pentru 
anii 2009 și 2011; după fiecare dintre acești 
doi ani numărul copiilor din creșe a crescut. 
 
Cea mai mare valoare s-a înregistrat în anul 
2007, când efectivul copiilor din creșe pe 
întregul județ a fost de 230 copii.  
 
 
 

 

Număr copii 
Copiii din creșe în județul Galați (proprietate publică) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
230 205 140 170 140 204 
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5.1.3. Evoluția copiilor înscriși în 
învățământul primar (inclusiv învățământul 
special) din comuna Oancea 
 
În anul 2013 s-a înregistrat cea mai ridicată 
valoare a numărului de copii înscriși în 
învățământul primar din comuna Oancea 
(72 copii). 
 
În anul 2013, în comuna Oancea, numărul 
copiilor înscriși în învățământul primar este 
cu 24.1% mai ridicat comparativ cu anul 
2007.  
 

Evoluția copiilor înscriși în învățământul 
primar (inclusiv învățământul special)  

din comuna Oancea 
Anul Numărul de copii 
2007 58 
2008 59 
2009 63 
2010 55 
2011 53 
2012 67 
2013 72 

 

 

5.1.4. Evoluția copiilor înscriși în 
învățământul gimnazial (inclusiv 
învățământul special) din comuna Oancea 
 
În anul 2013, numărul de copii înscriși în 
învățământul gimnazial (inclusiv 
învățământul special) din comuna Oancea 
prezenta valoarea de 52 copii. 
 

Cea mai ridicată valoare a fost înregistrată 
în anul 2007. În acest an au fost 64 de copii 
înscriși în învățământul gimnazial (inclusiv 
învățământul special). 
 

Evoluția copiilor înscriși în învățământul 
gimnazial (inclusiv învățământul special) 

din comuna Oancea 
Anul Numărul de copii 
2007 64 
2008 58 
2009 51 
2010 55 
2011 51 
2012 56 
2013 52 
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5.1.5. Cheltuieli anuale cu protecția socială 
a șomerilor 
 
 

Repartizarea cheltuielilor anuale cu 
protecția socială a șomerilor pentru 
perioada 2007 - 2013, se prezintăj în 
tabelul ce urmează. Valorile sunt exprimate 
în lei RON.  

 

 Cheltuieli anuale cu protecția socială a șomerilor după categorii de cheltuieli 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Indemnizație de șomaj 
(șomeri cu experiență în 
muncă) 

11.229.696 10.295.385 42.091.245 63.662.140 27.948.983 18.417.024 19.288.210 

Indemnizație de șomaj 
(șomeri fără experiență 
în muncă) 

746.982 702.979 1.643.060 3.144.764 1.924.188 2.402.962 2.405.459 

Cheltuieli pentru 
formarea profesională 149.798 158.784 116.056 161.936 216.082 165.220 167.460 

Plata absolvenților 1.622.666 1.214.227 943.591 487.125 678.718 621.792 611.917 
Plăți pentru stimularea 
absolvenților 83.202 85.879 46.798 41.027 39.414 34.349 57.057 

Plăți pentru stimularea 
șomerilor care se 
angajează înainte de 
expirarea perioadei de 
șomaj 

193.428 552.958 239.410 459.390 303.572 194.88 327.540 

Combatarea 
marginalizării sociale 

37.140 37.741 16.115 24.848 52.727 32.841 25.687 

Plăți pentru stimularea 
mobilității forței de 
muncă 

68.910 89.890 87.000 152.525 49.030 61.000 51.500 

Plăți pentru stimularea 
angajatorilor care 
angajează șomeri din 
categoria defavorizați 

2.649.628 3.093.207 2.466.150 1.135.225 2.026.071 1.818.378 2.088.326 

Plăți compensatorii 
efectuate în cadrul 
programelor de 
restructurare, privatizare 
și lichidare 

250.076 140.040 101.985 -- -- -- -- 

Alte cheltuieli 6.976.586 6.795.633 19.590.230 28.726.457 13.863.687 15.135.866 12.691.634 
TOTAL 24.008.112 23.166.723 67.341.640 97.995.437 47.102.472 38.883.720 37.714.790 

Sursa datelor : INS, prelucrări Anderssen 
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Indemnizație de șomaj (șomeri cu 
experiență în muncă)  
 
În ceea ce privește indemnizația de șomaj 
pentru șomerii cu experiență în muncă, în 
perioada 2007 - 2013, observăm că cea mai 
ridicată valoare s-a înregistrat în anul 2010.  
Totalul cheltuielilor cu acest tip de 
indemnizație a fost de 63.662.140 RON în 
anul 2010. 

 
 
 

Analizând graficul, se observă că nivelul 
cheltuielilor din anii 2009 și 2010 este net 
superior celorlalți ani analizați.  
 
Odată cu manifestarea crizei economice în 
România, aceste cheltuieli înregistrează 
valori relativ apropiate perioadei ante criză.
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Indemnizație de șomaj (șomeri fără 
experiență în muncă)  
 
Indemnizația de șomaj pentru șomerii fără 
experiență în muncă a avut o evoluție 
fluctuantă în județul Galați în perioada 
2007 - 2013. Cea mai ridicată valoare s-a 
înregistrat în anul 2010 (3.144.764 RON).  
 
 

 
 
Nivelul atins în anul 2013 este de 3 ori mai 
mare decât cel din anul 2007. 
 
Cea mai mică valoare a cheltuielilor cu 
indemnizația de șomaj pentru șomerii fără 
experiență în muncă a fost în anul 2008 
(702.979 RON). 
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Cheltuieli pentru formarea profesională  
 
Pentru formarea profesională a populației, 
în județul Galați s-au cheltuit între 116.056 
RON și 216.082 RON în perioada 2007 - 
2013.  
 
Punctele extreme sunt anii 2009 și 2011. 
 
 
 

 
În anul 2013, nivelul cheltuielilor pentru 
formarea profesională a populației din 
județul Galați a scăzut cu aproximativ 
22.5% față de anul 2011. 
 
Nivelul mediu al acestor tipuri de cheltuieli 
a fost de 162.191 RON în perioada 
analizată. 
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Cheltuieli cu plata absolvenților  
 
Începând cu anul 2007, cheltuielile cu plata 
absolvenților au fost în continuă scădere 
până în anul 2010. În anul 2011 acestea au 
înregistrat o creștere cu 39.3% față de anul 
anterior. 
 
 
 

 
În perioada 2007 - 2013, în județul Galați s-
a cheltuit cu plata absolvenților în medie 
suma de 882.863 RON. 
 
Cea mai mică valoare s-a înregistrat în anul 
2010. Aceasta a fost de 487.125 RON. 
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Cheltuieli cu stimularea absolvenților 
 
Observăm că nu se acordă atenție doar 
pentru plata absolvenților, ci sunt alocate 
fonduri și pentru stimularea acestora. Ca și 
valoare, aceste plăți sunt cu mult mai mici 
decât precedentele. 
 
 
 
 
 

 
Cele mai mari cheltuieli cu stimularea 
absolvenților au fost făcute în anul 2008, 
după care acestea aproape că s-au 
înjumătățit, ajungând la un nivel de 41.027 
RON în anul 2010. 
 
În anul 2012, la nivelul județului Galați s-a 
înregistrat cea mai mică valoare pentru 
cheltuielile cu stimularea absolvenților 
(34.349 RON).  
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Plăți pentru stimularea șomerilor care se 
angajează înainte de expirarea perioadei de 
șomaj  
 
Nu doar absolvenții sunt stimulați să iși 
găsească locuri de muncă, sunt stimulați de 
asemenea și somerii care se angajează 
înainte de expirarea perioadei de șomaj. 
 
Aceste cheltuieli au fost foarte ridicate în 
anul 2008, nivelul acestora fiind de 
552.958 RON. 

 
 
 
 
În perioada 2007 - 2013 aceste plăți au avut 
o evoluție fluctuantă, media acestora fiind 
de 324.370 RON. 
 
Valorile înregistrate în anii 2007 și 2012 au 
fost foarte apropiate. 
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Combaterea marginalizării sociale  
 
O problemă importantă o reprezintă și 
combaterea marginalizării sociale. În anul 
2011 s-au înregistrat cele mai mari 
cheltuieli în acest sens (52.727 RON).  
 
 
 
 
 

 
 
Până în anul 2011, evoluția cheltuielor a 
fost una fluctuantă, iar după anul 2011 
aceasta a fost în continuă scădere, cel mai 
probabil acest lucru datorându-se crizei 
economice din România. 
 
Media acestor cheltuieli în perioada 2007 - 
2013 a fost de 32.443 RON. 
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Plăți pentru stimularea mobilității forței de 
muncă  
 
În anul 2010, la nivelul județului Galați s-a 
înregistrat cea mai mare valoare pentru 
cheltuielile cu stimularea mobilității forței 
de muncă (152.525 RON). 
 
 
 
 
 

 
 
În anul 2013 aceste cheltuieli au fost de 3 
ori mai mici față de anul 2010.  
 
Până în anul 2010 media cheltuielilor a fost 
de 81.934 RON, iar după anul 2010 media a 
fost de 53.844 RON, acest lucru ilustrând 
faptul că, în medie, cheltuielile sunt în 
scădere odată cu manifestarea crizei 
economice.  
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Plăți pentru stimularea angajatorilor care 
angajează șomeri din categoria defavorizați  
 
Stimulările nu sunt doar de partea viitorilor 
angajați, fie ei studenți sau șomeri, acestea 
se realizează și pentru angajatorii care 
angajează șomeri din categoria defavorizați. 
 
În anul 2008 s-au înregistrat cele mai mari 
cheltuieli pentru stimularea angajatorilor 
care angajează șomeri din categoria 
defavorizați (3.093.207 RON).  

 
 
 
Și în acest caz criza economică și-a pus 
amprenta, astfel că în anul 2010 au fost 
înregistrate cele mai mici cheltuieli 
(1.135.225 RON). 
 
Media acestor tipuri de cheltuieli în 
perioada analizată a fost de 2.182.427 RON. 
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Plăți compensatorii efectuate în cadrul 
programelor de restructurare, privatizare și 
lichidare  
 
În categoria de protecție socială sunt 
incluse și acele cheltuieli compensatorii în 
cadrul programelor de restructurare, 
privatizare și lichidare.  
 
 

 
 
Din anul 2010 până în 2013 nu se cunoaște 
cuantumul acestor plăți, dar analizând 
perioada 2007 - 2009 observăm că acestea 
sunt în continuă scădere, pornind de la un 
nivel de 250.076 RON în anul 2007 și 
ajungând la un nivel de 101.985 RON în 
anul 2009.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

250076 

140040 

101985 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

300000 

2007 2008 2009 

Plăți compensatorii efectuate în cadrul programelor de restructurare, 
privatizare și lichidare 

Sursa datelor: INS, prelucrări Anderssen 



 

 62 

Alte cheltuieli  
 
Alte cheltuieli cuprind sumele acordate sub 
forma de credite întreprinderilor mici și 
mijlocii pentru înființarea de noi locuri de 
muncă, precum și cele necesare 
administrării fondului pentru plata 
ajutorului de șomaj. 
 
Vârful perioadei 2007 - 2013 cu privire la 
alte cheltuieli pentru protecția socială a fost 
atins în anul 2010. Odată cu manifestarea 

crizei economice ce a avut ca apogeu 
același an 2010, s-a produs o restructurare 
masivă a posturilor atât în mediul privat cât 
și în mediul public. Acest lucru a avut 
implicații serioase asupra ratei șomajului.  
 
Pentru reducerea acestei rate s-au alocat 
fonduri pentru stimularea întreprinzătorilor 
în vederea înființării de noi locuri de muncă. 
 
În anul 2013 aceste cheltuieli au fost duble 
față de anul 2007.  
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Cheltuieli anuale cu protecția socială a 
șomerilor  
 
Per total, cele mai mari cheltuieli s-au 
înregistrat în anul 2010, motivul fiind, așa 
cum am prezentat mai sus, manifestarea 
crizei economice, populația având nevoie de 
sprijin deosebit pentru a depăsi această 
perioadă critică.  
 
Cele mai mici cheltuieli s-au înregistrat în 
anul 2008, valoarea acestora fiind de 
23.166.723 RON. 
 

 
 
 
Începând cu anul 2010 nivelul acestora a 
fost în continuă scădere ajungând la o 
valoare de 37.714.790 RON în anul 2013. 
 
În cadrul cheltuielilor anuale cu protecția 
socială a șomerilor sunt incluse și alocațiile 
de sprijin, acestora din urmă nu li se 
cunoaște cuntumul în perioada 2007 - 2013. 
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5.1.6. Populația stabilă a județului Galați 
La nivelul județului Galați populația prezintă 
o tendință de scădere. La 1 ianuarie 2007, 
populația județului Galați înregistra o valoare 
de 616054 locuitori, ajungând în anul 2014 la 
o valoare de 600411 locuitori.  
 
 

În ceea ce privește repartizarea populației 
județului Galați pe sexe, se observă că în 
perioada 2007 - 2014, populația feminină 
înregistrează valori superioare populației 
masculine. 
 
 

 Populația stabilă a județului Galați la 1 ianuarie (Nr. persoane) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Masculin 304720 303056 301391 300344 298632 297211 296121 294976 
Feminin 311334 310453 309649 309054 308191 307345 306432 305435 
TOTAL 616054 613509 611040 609398 606823 604556 602553 600411 
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5.1.7. Persoane cu handicap la nivelul 
județului Galați 
 
Conform datelor înregistrate de Institutul 
Național de Statistică, în județul Galați, în 
anul 2012, sunt 12.495 persoane încadrate 
într-un grad de handicap, din care 1.231 sunt 
copii și 11.264 sunt adulți. 
 

 
 
 

 

Persoanele cu handicap din 
județul Galați 

2010 2011 2012 
Adulți 10398 10580 11264 
Minori 1239 1290 1231 
TOTAL 11637 11870 12495 

 
 
5.1.8. Asigurarea protecției copilului aflat în 
dificultate prin asistenți maternali 
profesioniști 
 
Asistența maternală are ca scop principal 
oferirea unui cadru stabil și securizat în familii 
de asistenți maternali pentru copiii lipsiți, 
temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților, 
până la găsirea unei soluții definitive de tip 
familial - reintegrare în familia naturală sau 
adopție; această protecție include și plasarea  

 
 
 
copilului în regim de urgență, plasarea 
copilului cu nevoi speciale - copil cu 
handicap, copil abuzat, copil cu tulburări de 
comportament, copil cu SIDA/HIV în vederea 
recuperării sale. 
 
Situația asistenților maternali profesioniști și 
a copiilor aflați în plasament la aceștia este 
prezentată în următorul tabel: 
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Tipuri de cazuri Asistenți maternali și copii aflați în 
plasament la aceștia în județul Galați 

 2010 2011 2012 
Asistenți maternali atestați 486 429 389 
Asistenți maternali cu copii în plasament 481 422 385 
Din care: cu un copil în plasament 179 108 90 
cu doi copii în plasament 295 303 288 
cu trei copii în plasament 7 11 7 
cu patru copii în plasament -- -- -- 
Asistenți maternali care ocrotesc copiii cu handicap 112 111 104 
Total copii aflați în plasament la asistent maternal profesionist 790 747 687 

 

 

 
 
La nivelul județului Galați, în intevalul de 
timp 2010 - 2012, se evidențiază o evoluție 
descendentă, atât a numărului de asistenți 
maternali, cât și a numărului de copii aflați în 
plasament la asistent maternal profesionist. 
 

În anul 2012, în județul Galați, se înregitrează 
687 copii aflați în plasament la asistenții 
maternali profesioniști și 389 de asistenți 
maternali atestați. 
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5.1.9. Numărul de copii ai căror părinți sunt 
plecați la muncă în străinătate 
 
În comuna Oancea, în anul 2012, existau 3 
copii cu părinte unic susținător al familiei 
monoparentale. 
 

Aceată cifră a scăzut în comparație cu anul 
2007, când existau 4 copii cu unul dintre 
părinți plecat să muncească în străinătate. 
 
În ceea ce privește numărul copiilor cu ambii 
părinți plecați să muncească în străinătate, în 
anul 2012, existau 3 astfel de copii.  
 

 

Număr copii ai căror părinți sunt plecați 
la muncă în străinătate 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Cu părinte unic susținător al familiei 
monoparentale 

4 3 3 3 3 3 

Nr. copii aflați în îngrijirea rudelor până 
la gradul IV, fără măsură de protecție 4 3 3 3 3 3 
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5.1.10. Persoane cu handicap în comuna 
Oancea 
 
Datele înregistate la Serviciul Public de 
Asistență Socială din județul Galați 
evidențiază o ușoară creștere a numărului 
persoanelor cu handicap din comuna 
Oancea. 

În anul 2007, în comuna Oancea erau 
înregistrate 34 persoane cu handicap, dintre 
care 31 adulți și 3 copii. 
 
La nivelul anului 2012, existau 35 de 
persoane cu handicap, dintre care 32 erau 
adulți, iar 3 erau copii. 

 

 
Numărul persoanelor cu handicap din comuna Oancea 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Copii 3 3 3 3 3 3 
Adulți 31 31 32 32 32 32 
TOTAL 34 34 35 35 35 35 
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5.1.11. Persoane cărora li se acordă venitul 
minim garantat (VMG) 
 
La nivelul comunei Oancea, în perioada 
2007 - 2012, numărul persoanelor care 
beneficiază de venitul minim garantat 
prezintă un trend descendent. 
 
În anul 2007, în comuna Oancea, existau 
180 de persoane cărora li s-a acordat 
venitul minim garantat, în timp ce în anul 
2012, aceast număr a scăzut la 171 
persoane. 
 

 
 
 

Nr. persoane cărora li se acordă venitul 
minim garantat din comuna Oancea  

Anul Numărul de persoane 
2007 180 
2008 175 
2009 160 
2010 165 
2011 163 
2012 171 
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5.1.12. Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu 
lemne, cărbune 
 
În perioada 2007 - 2010, în comuna Oancea, 
numărul familiilor care au făcut cerere de 
ajutor pentru încălzire prezintă un trend 
descendent. În anul 2011 numărul acestor 
familii s-a dublat comparativ cu anul 
precedent. 

 
 
 
Din analiza grafică de mai jos, se poate 
observa că toate familiile care au solicitat 
ajutor pentru încălzire, au și beneficiat de 
acesta. 
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5.1.13. Persoane vârstnice dependente în 
comuna Oancea 
 

În comuna Oancea, în perioada 2007 - 2012 
au existat 8 persoane vârstnice dependente 
de ajutorul statului. 
 

 
 
5.1.14. Familii beneficiare de alocația de 
susținere a familiei 
 
În comuna Oancea, în perioada 2007 - 2012, 
numărul familiilor beneficiare de alocația de 
susținere a familiei a scăzut.  
 
 

 
 
Astfel, în anul 2007, la nivelul comunei 
Oancea, existau 100 de familii beneficiare 
de alocație. În anul 2012, acest număr a 
ajuns la 60 de familii. 
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6.1. METODOLOGIA CERCETĂRII 
 

Cercetarea s-a constituit într-un studiu 
descriptiv, efectuat la fața locului, pe bază de 
sondaj de opinie asupra populației, realizat cu 
ajutorul unui chestionar cu întrebări închise și 
deschise. 
Având în vedere caracterul exploratoriu al 
studiului, am realizat o anchetă pe bază de 
chestionar. La baza constituirii chestionarului 
a stat ancheta realizată cu factorii decidenți 
din Administrația Publică Locală (primărie, 
poliție, școală, reprezentanții mediului 
sanitar) și Județeană (ANAF, ORC , MEDIU, ISJ). 
Pe baza rezultatelor obținute în cadrul 
anchetei am structurat câteva domenii pe care 
le-am operaționalizat într-o serie de  itemi 
închiși cât și o serie de itemi deschiși. 
Structura chestionarului se bazează pe 6 
secțiuni după cum urmează: 
- Secțiunea 1. Aspecte generale - se 
referă la privirea de ansamblu a cetățenilor 
asupra habitatului în care trăiesc.  
- Secțiunea 2. Infrastructura. 
Infrastructură de utilități. Protecția mediului 
– particularități - se referă la situația actuală 
în care se află infrastructura pe fiecare dintre 
domeniile sectoriale majore reprezentate la 
nivelul comunei. 
- Secțiunea 3. Teren agricol. Activitate 
agricolă - se referă la situația actuală în care 
 se află sectorul cel mai puternic reprezentat 
în cadrul comunității, și anume, sectorul 
agricol. 
- Secțiunea 4. Dezvoltare socială– 
particularități - se referă la modul în care 

comunitatea locală percepe nivelul de trai al 
cetățenilor.  
-  Secțiunea 5. Administraţia Publică 
Locală - se referă la modul în care 
comunitatea locală percepe intervențiile 
Administrației Publice Locale și așteptările 
referitoare la acțiunile și demersurile pe care 
ar trebui să le promoveze. 
-  Secțiunea 6. Date socio demografice - 
se referă la caracterizarea profilului 
cetățeanului Comunei Oancea. 
 
Avantajele acestei metode alese sunt 
următoarele:  
- Asigură contactul direct cu 
respondenții, ceea ce crează cadrul propice 
discuțiilor degajate și sincere; 
- Asigură confidențialitatea 
răspunsurilor dat fiind faptul că nu se 
cunoaște cine este respondentul;  
- Asigură o bună prelucrare a datelor și 
mărește viteza de lucru prin faptul că acestea 
sunt introduse direct într-o baza de date, ce 
permite realizarea de verificări încrucișate și 
multiple. 
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6.1.1. Eșantionare 
 
În calculul eșantionului am pornit de la 
structura populației celor 2 sate. Eșantionul 
este unul stratificat; în calculul straturilor s-a 
ținut cont de următoarele criterii: apartenența 
la gender (sex), localitate, vârsta (populația 
peste 18 ani). S-a calculat un grad de 
reprezentativitate cu o eroare medie de 3.5% 
de unde a reieșit un număr de 70 de unități 
de eșantionare. Repartiția pe sate s-a facut 
proporțional cu numărul de locuitori conform 
Recensământului din 2011. 
 
Instrumentul de cercetare a fost realizat de 
către un consultant cu experiență 
semnificativă în elaborarea de strategii de 
dezvoltare și cercetări de marketing, tocmai 
pentru a putea fi conceput sub cerințele 
stricte ale dorinței de a crea imaginea de 
ansamblu asupra comunității. A fost atins 
fiecare segment sectorial reprezentat la nivel 
local. La acest nivel de unitate administrativ 
teritorială, informațiile și datele sunt limitate, 
și, în acest caz, o anchetă în rândul populației 
constituie o modalitate foarte utilă de 
fundamentare a auditului situației existente și 
a potențialului identificat în oglindă cu 
constrângerile existente.  
 
Cotarea instrumentului de cercetare s-a 
efectuat în conformitate cu modul de 
realizare al instrumentului cercetării, cu 
răspunsuri pe diferite scări de măsurare 
specificate clar în cazul fiecărei întrebări, 
conform conținutului.  
 

6.1.2. Implementarea acțiunii 
 
Grupul țintă. Grupul țintă s-a constituit din 
populația din Comuna Oancea. Chestionarul s-
a propus a fi aplicat metodologic, conform 
pașilor aleși și în număr proporțional cu 
populația aferentă fiecărui sat component al 
Comunei Oancea. 
 
Nivelul de încredere în răspunsuri. Studiul a 
fost realizat pe un eșantion ponderat de 70 de 
subiecți, cu o marjă de eroare calculată de 
3.5%, marjă medie folosită în studiile 
demografice pe populații adulte. 
 
Locul aplicării. Aplicarea chestionarului s-a 
realizat individual prin administrare directă, 
chestionarul fiind organizat pe 4 pagini. 
Intervențiile s-au realizat în fiecare dintre 
satele componente ale comunei Oancea. 
Modul de aplicare al chestionarelor în terenul 
destul de întins ca arie geografică a fost de tip 
comando, pe baza hărților special adaptate, 
extrase de pe Google Earth. 
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6.2. REZULTATELE STUDIULUI 
 

În continuare vor fi prezentate rezultatele 
studiului realizat la nivelul comunei 
Oancea, din Județul Galați, în aprilie 2014.  

Acest studiu include în total 6 secțiuni, din 
care s-au extras doar două secțiuni pentru 
realizarea prezentei strategii pentru 
dezvoltarea serviciilor sociale a comunei 
Oancea. 

Eșantionul a fost reprezentativ populației din 
comună, opinia persoanelor chestionate 
putând fi o soluție în implementarea 
proiectelor necesare la nivel comunal. 
 

 

 

 
 
Din această perspectivă, s-au extras 
capitolele reprezentative pentru această 
strategie, și anume:  

 Dezvoltare socială– particularități - se 
referă la modul în care comunitatea 
locală percepe nivelul de trai al 
cetățenilor;  

 Date socio demografice - se referă la 
caracterizarea profilului cetățeanului 
Comunei Oancea. 

În măsurarea indicatorilor socio-economici s-
au luat în considerare următoarele: 
- capacitatea populației de a-și găsi un loc de 
muncă pe termen lung, mediu și scurt; 
-distanța la care populația ar fi dispusă să 
facă naveta pentru a-și asigura nevoile 
zilnice; 
- opinia populației referitoare la comună ca 
loc de creștere și educare a copiilor; 
- existența persoanelor plecate la muncă în 
străinătate și numărul de copii pe care aceștia 
îl au.  
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6.2.1. Capacitatea populației de a-și găsi un 
loc de muncă pe termen scurt, mediu și lung 
 
Potrivit opiniei cetățenilor din comuna 
Oancea, un procent foarte ridicat din totalul 
respondenților (95.7%) consideră că oferta 
locurilor de muncă din comună este foarte 
redusă.  
 

Numărul persoanelor care consideră că îşi vor 
găsi un loc de muncă într-o perioadă scurtă 
de timp este foarte redus (1.4%). 
 

Capacitatea populației de a-și găsi un loc de 
muncă pe termen scurt, mediu și lung 

Nu, oferta locurilor de muncă este foarte 
redusă 95.7% 

Da, într-o perioadă lungă de timp (4-6 luni) 2.9% 
Da, într-o perioadă scurtă de timp (1-3 luni) 1.4% 
 

 

6.2.1.1. Capacitatea populației de a-și găsi un 
loc de muncă pe termen scurt, mediu și lung 
în funcție de zonă 
 

 
 
Rezultatele obținute arată că 81.4% din 
locuitorii satului Oancea consideră că oferta 
locurilor de muncă existentă este foarte 
redusă.  
 
4.3% din localnicii satului Oancea susţin 
faptul că îşi vor găsi de muncă într-o perioadă 
scurtă/ lungă de timp. 
 
Restul de 14.3% reprezintă locanlnicii din 
satul Slobozia Oancea care susţin că oferta de 
locuri de muncă este redusă. 
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Sursa datelor: Studiu realizat de Anderssen Consulting 
Group în aprilie 2014 

Sursa datelor: Studiu realizat de Anderssen 
Consulting Group în aprilie 2014 
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6.2.1.2. Capacitatea populației de a-și găsi un 
loc de muncă pe termen scurt, mediu și lung 
în funcție de vârstă 
 
Luând în considerare repartizarea cetățenilor 
pe categorii de vârstă și opinia acestora cu 
privire la posibilitatea de a-și găsi un loc de 
muncă, persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 
- 44 ani (28.6%) şi cei cu vârsta peste 65 ani 
(20.0%), consideră că oferta locurilor de 
muncă la nivel local este foarte redusă.  

 
 
Următorii care susțin acest lucru sunt 
respondenții cu vârsta cuprinsă între 45 – 54 
ani (12.9%) și cei cu vârsta cuprinsă între 55 - 
64 ani (12.9%). 
 
Cele mai optimiste persoane în ceea ce 
privește capacitatea populației de a-și găsi un 
loc de muncă pe termen scurt/ lung sunt cele 
cu vârsta în intervalul 55 - 64  ani (2.9%).  
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Da, într-o perioadă lungă de timp (4-6 luni) 
Da, într-o perioadă scurtă de timp (1-3 luni) 

Sursa datelor: Studiu realizat de Anderssen 
Consulting Group în aprilie 2014 
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6.2.1.3. Capacitatea populației de a-și găsi un 
loc de muncă pe termen scurt, mediu și lung 
în funcție de sex 
 
Conform studiului realizat, se observă că în 
comuna Oancea, femeile consideră că oferta 
locurilor de muncă este foarte redusă (51.4%), 
în timp ce bărbații consideră într-o proporție 
mai mică (44.3%) acest lucru. 
 

 
 
 
 
 
 

6.2.2. Distanța la care populația ar fi dispusă 
să lucreze pentru asigurarea nevoilor zilnice 
 
Potrivit rezultatelor obținute în urma 
studiului, cele mai multe persoane nu ar fi 
dispuse să se deplaseze pentru asigurarea 
nevoilor zilnice (41.4%), însă sunt și persoane 
care ar fi dispuse să parcurgă o distanță 
cuprinsă între 31 – 40 km (14.3%). 
 

Distanța la care populația ar fi dispusă să 
lucreze pentru asigurarea nevoilor zilnice 

Nu e dispusă să facă naveta 41.4% 
Între 1 -10 km 20.0% 
Între 31 - 40 km 14.3% 
Peste 40 km 12.9% 
Între 11 – 30 km 11.4% 

 

 
 
 
 

 

51.4% 
44.3% 

1.4% 
2.9% 
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60% 

Femeie Bărbat 

Capacitatea populației de a-și găsi 
un loc de muncă pe termen scurt, 
mediu și lung în funcție de zonă 

Da, într-o perioadă scurtă/lungă de timp 
Nu, oferta locurilor de muncă este foarte redusă 

41.4% 

20.0% 

14.3% 

12.9% 

11.4% 

0% 15% 30% 45% 

Nu e dispusă să 
facă naveta 

Între 1 - 10 km 

Între 31 - 40 km 

Peste 40 km 

Între 11 - 30 km 

Distanța la care populația ar fi 
dispusă să lucreze pentru 
asigurarea nevoilor zilnice  

Sursa datelor: Studiu realizat de Anderssen Consulting 
Group în aprilie 2014 

Sursa datelor: Studiu realizat de Anderssen 
Consulting Group în aprilie 2014 
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6.2.2.1. Distanța la care populația ar fi 
dispusă să lucreze pentru asigurarea nevoilor 
zilnice în funcție de vârstă 
 
Luând în considerare repartizarea populației 
pe grupe de vârstă, cele mai multe persoane 
cu vârsta peste 65 ani nu sunt dispuse să se 
deplaseze pentru a-şi asigura nevoile zilnice.  
 
Există și persoane de peste 65 de ani, care 
sunt dispuse să parcurgă zilnic între  
 
 

1 - 10 km (2.9%). Persoanele cu vârsta 
cuprinsă în intervalul 35 - 44 ani sunt dispuse 
să se deplaseze în proporție de 5.7% pe o 
distanță între 11 - 30 km , iar într-o proporție 
de 7.1% pe o distanță de peste 40 km. 
 
Observăm că majoritatea populației nu este 
dispusă să se deplaseze pentru a-și satisface 
nevoile zilnice. 
 
 
 

Vârsta 
respondentului pe 

interval 

Distanța la care populația ar fi dispusă să lucreze pentru asigurarea nevoilor zilnice 
Nu este dispusă 
să facă naveta 

zilnic  
Între 1- 10 km Între 11- 30 km Între 31-40 km Peste 40 km 

Între 18 - 24 ani 1.4% 2.9% -- 2.9% 2.9% 
Între 25 - 34 ani 4.3% 2.9% 1.4% 2.9% 1.4% 
Între 35 - 44 ani 7.1% 4.3% 5.7% 4.3% 7.1% 
Între 45 - 54 ani 7.1% 1.4% 1.4% 2.9% -- 
Între 55 - 64 ani 7.1% 5.7% 1.4% -- 1.4% 
Peste 65 ani 14.4% 2.9% 1.4% 1.4% -- 
 

  

  

5.7% 
4.3% 

2.9% 
2.9% 
2.9% 

1.4% 

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 

Între 55 - 64 ani 
Între 35 - 44 ani 
Între 18 - 24 ani 
Între 25 - 34 ani 

Peste 65 ani 
Între 45 - 54 ani 

Populația care este dispusă să se 
deplaseze între 1 și 10 km pentru 

asigurarea nevoilor zilnice 

7.1% 

2.9% 

1.4% 

1.4% 

0% 2% 4% 6% 8% 

Între 35 - 44 ani 

Între 18 - 24 ani 

Între 55 - 64 ani 

Între 25 - 34 ani 

Populația care este dispusă să se 
deplaseze peste 40 km pentru 

asigurarea nevoilor zilnice 

Sursa datelor: Studiu realizat de Anderssen 
Consulting Group în aprilie 2014 

Sursa datelor: Studiu realizat de Anderssen Consulting 
Group în aprilie 2014 
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6.2.3. Opinia populației asupra comunei 
Oancea ca loc de creștere și educare a copiilor 
 
64.3% reprezintă ponderea persoanelor care 
au caracterizat comuna Oancea ca fiind un loc 
bun pentru creşterea şi educarea copiilor. 
 
Există și persoane care consideră comuna 
Oancea un loc nesatisfăcător de creștere și 
educare a copiilor (7.1%).  
 
Doar 2.9% din locuitorii comunei Oancea 
consideră că aceasta este un loc excelent 
pentru creșterea și educarea copiilor. 
 
 

 
 
 
 

Opinia populației asupra comunei 
Oancea ca loc de creștere și educare a 

copiilor 
Bun 64.3% 
Satisfăcător 25.7% 
Nesatisfăcător 7.1% 
Excelent 2.9% 

 
 
 
 
 

 
 
  

64.3% 

25.7% 

7.1% 

2.9% 

Opinia populației asupra comunei Oancea ca loc de creștere 
și educare a copiilor 

Bun 

Satisfăcător 

Nesatisfăcător 

Excelent 

Sursa datelor: Studiu realizat de Anderssen Consulting Group 
 în aprilie 2014 
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6.2.3.1. Opinia populației asupra comunei 
Oancea ca loc de creștere și educare a copiilor 
în funcție de zonă 
 
Rezultatele obținute în urma studiului 
evidențiază faptul că respondenții din satul 
Oancea evaluează comuna Oancea ca fiind un 
loc bun de creștere și educare a copiilor. 
 
1.5% dintre respondenții satului Slobozia 
Oancea se declară foarte mulțumiți de 
comună,  

considerând-o un loc excelent pentru 
creșterea și educarea copiilor. 
 
De asemenea, se observă un procent de 5.7% 
în cazul respondenților din satul Oancea, care 
caracterizează comuna ca fiind un loc 
nesatisfăcător pentru creşterea şi educarea 
copiilor. 
 
 
 

 

Zona în care respondentul 
locuieşte 

Opinia populației asupra comunei Oancea ca loc de creștere și 
educare a copiilor în funcție de zonă 

Excelent Bun Satisfăcător Nesatisfăcător 
Oancea 1.4% 54.3% 24.3% 5.7% 
Slobozia Oancea 1.5% 10.0% 1.4% 1.4% 

 

  

  

1.5% 

1.4% 

0% 1% 2% 

Slobozia 
Oancea 

Oancea 

Populația care consideră comuna 
Oancea un loc excelent de creștere 

și educare a copiilor  
în funcție de zonă 

5.7% 

1.4% 

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 

Oancea 

Slobozia 
Oancea 

Populația care consideră comuna 
Oancea un loc nesatisfăcător de 

creștere și educare a copiilor  
în funcție de zonă 

Sursa datelor: Studiu realizat de Anderssen 
Consulting Group în aprilie 2014 

Sursa datelor: Studiu realizat de Anderssen 
Consulting Group în aprilie 2014 
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6.2.3.2. Opinia populației asupra comunei 
Oancea - ca loc de creștere și educare a 
copiilor în funcție de vârstă 
 
Luând în considerare opinia cetățenilor în 
funcție de repartizarea populației pe grupe de 
vârstă, se observă că 17.1% dintre persoanele 
cu vârsta cuprinsă în intervalul 35 - 44 ani 
caracterizează comuna ca fiind un loc bun 
pentru creşterea şi educarea copiilor. Această 

opinie este susținută și de 12.9% din 
persoanele cu vârsta cuprinsă în intervalul 55 
- 64 ani și de 14.4% din cei cu vârsta peste 65 
de ani. 
 
2.9% dintre respondenții cu vârsta cuprinsă în 
intervalul 35 - 44 ani apreciază comuna 
Oancea ca fiind un loc excelent pentru 
creșterea și educarea copiilor. 

 

Vârsta 
respondentului pe 

interval 

Opinia asupra comunei Oancea ca loc de creștere și 
educare a copiilor 

Excelent Bun Satisfăcător Nesatisfăcător 
Între 18 - 24 ani -- 5.7% 1.4 2.9% 
Între 25 - 34 ani -- 7.1% 5.7% -- 
Între 35 - 44 ani 2.9% 17.1% 7.1% 1.4% 
Între 45 - 54 ani -- 7.1% 4.4% 1.4% 
Între 55 - 64 ani -- 12.9% 1.4% 1.4% 
Peste 65 ani -- 14.4% 5.7% -- 

 

  

 

17.1% 
14.4% 

12.9% 
7.1% 
7.1% 

5.7% 
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Între 35 - 44 ani 

Peste 65 ani 

Între 55 - 64 ani 

Între 25 - 34 ani 

Între 45 - 54 ani 

Între 18 - 24 ani 

Populația care consideră comuna 
Oancea un loc bun de creștere și 

educare a copiilor în  
funcție de vârstă 

2.9% 

1.4% 

1.4% 

1.4% 

0% 1% 2% 3% 

Între 18 - 24 ani 

Între 35 - 44 ani 

Între 45 - 54 ani 

Între 55 - 64 ani 

Populația care consideră comuna 
Oancea un loc nesatisfăcător de 
creștere și educare a copiilor în 

funcție de vârstă 

Sursa datelor: Studiu realizat de Anderssen Consulting 
Group în aprilie 2014 

Sursa datelor: Studiu realizat de Anderssen Consulting 
Group în aprilie 2014 
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6.2.3.3. Opinia populației asupra comunei 
Oancea ca loc de creștere și educare a copiilor 
în funcție de sex 
 
Conform datelor obținute în urma studiului, 
bărbații, spre deosebire de femei, susțin într-o 
proporție mai mare (3.1%) faptul că această 
comună reprezintă un loc excelent pentru 
creșterea și educarea copiilor. 
 
 

 
 
 
 
Bărbații consideră această comună mai 
degrabă ca fiind un loc bun pentru creșterea 
și educarea copiilor (72.7%). Femeile 
consideră în proporție de 13.5% că Oancea 
este un loc nesatisfăcător pentru creșterea și 
educarea copiilor. 

 

Sexul 
respondentului 

Opinia populației asupra comunei Oancea ca loc de creștere și educare 
a copiilor în funcție de sex 

Excelent Bun Satisfăcător Nesatisfăcător 
Bărbat 3.1% 72.7% 24.2% -- 
Femeie 2.7% 56.8% 27.0% 13.5% 
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Oancea un loc excelent de creștere 

și educare a copiilor  
în funcție de sex 

Bărbat Femeie 
Sursa datelor: Studiu realizat de Anderssen Consulting 

Group în aprilie 2014 
Sursa datelor: Studiu realizat de Anderssen Consulting 

Group în aprilie 2014 
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6.2.4. Grupuri defavorizate în comuna Oancea 
care necesită sprijijn din partea Primăriei și a 
Autorităților Publice Locale 
 
Potrivit opiniei cetățenilor, cele mai 
defavorizate grupuri care necesită sprijin din 
partea Primăriei şi a Autorităţilor Locale sunt 
persoanele cu venituri reduse (94.3%) și 
șomerii înregistrați/ neînregistrați (94.3%). La 

toți aceștia se adaugă bătrânii (91.4%) și 
persoanele cu dizabilități (90.0%). 
 
Ultima grupă de persoane defavorizate o 
reprezintă copii instituționalizați (82.9%). 
 
Majoritatea persoanelor care au răspuns la 
această întrebare susțin că Autoritățile Locale 
și Societățile Civile sunt solidare cu 
persoanele defavorizate. 

 
 

Sprijinul acordat de Primărie și Autoritățile Publice Locale grupurilor defavorizate 
din comuna Oancea 

 DA NU 
Bătrâni  91.4% 8.6% 
Persoane cu dizabilități 90.0% 10.0% 
Copii instituționalizați 82.9% 17.1% 
Persoane cu venituri reduse 94.3% 5.7% 
Șomeri înregistrați/ neînregistrați 94.3% 5.7% 
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defavorizate din comuna Oancea 

 

Sursa datelor: Studiu realizat de Anderssen Consulting Group în aprilie 2014 
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6.2.5. Grupuri defavorizate care ar trebui 
sprijinite mai mult în viitor 
 
Cei mai mulți respondenți (52.9%) consideră 
că bătrânii ar trebui să fie sprijiniți mai mult 
în viitor de către Autoritățile Publice Locale. 
Luând în considerare faptul că populația este 
în curs de îmbătrânire, segmentul persoanelor 
în vârstă trebuie să intre în atenția 
autorităților. 
 
Cu toate că în prezent cetăţenii consideră că 
persoanele cu venituri reduse și șomerii 
înregistrați/ neînregistrați au nevoie de sprijin 
(94.3%), pe termen lung dau dovadă de 
solidaritate faţă de persoanele vârstnice.  
 
O atenție deosebită trebuie acordată și 
copiilor instituționalizați (17.1%), dar și 
persoanelor cu dizabilități (5.7%). 

Având în vedere deschiderea de noi orizonturi 
pentru șomerii înregistrați/ neînregistrați, 
4.3% dintre respondenți înțeleg, iau în 
considerare și solicită Autorităților Locale 
sprijinirea acestora. 
 
Conform opiniei cetățenilor trebuie luate în 
considerare proiectele pentru atragerea 
investitorilor, căci, astfel, sunt create noi 
locuri de muncă pentru persoanele șomere 
din zonă. 
 
 

Grupuri defavorizate care ar trebui sprijinite 
mai mult în viitor 

Bătrâni 52.9% 
Persoane cu venituri reduse 20.0% 
Copii instituționalizați 17.1% 
Persoane cu dizabilități 5.7% 
Șomeri înregistrați/neînregistrați 4.3% 
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Sursa datelor: Studiu realizat de Anderssen Consulting Group în aprilie 2014 
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6.2.6.1. Repartizarea populației după 
existența persoanelor plecate la muncă în 
străinătate 
 
În ceea ce privește existența persoanelor 
plecate în străinătate, din totalul 
gospodăriilor comunei Oancea, în 14.3% 
dintre acestea există persoane plecate la 
muncă în străinătate. 
 

Repartizare după existența persoanelor 
plecate la muncă în străinătate 

NU 85.7% 
DA 14.3% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.6.2. Repartizare după existența 
persoanelor plecate la muncă în străinătate și 
numărul copiilor prezenți în gospodărie 
 
Conform studiului realizat la nivelul comunei 
Oancea se poate remarca faptul că cei mai 
mulţi localnici care afirmă că au membri 
plecați la muncă în străinătate nu au copii 
(48.6%). De asemenea, un procent de 2.9% 
din totalul localnicilor care au au membri 
plecați la muncă în străinătate au afirmat că 
în gospodării se află 3 copii.  
 

Repartizare după existența persoanelor 
plecate la muncă în străinătate și numărul 

copiilor prezenți în gospodărie 
 DA NU 
Nu sunt copii în 
gospodărie 10.0% 48.6% 

1 copil -- 20.0% 
2 copii 1.4% 15.7% 
3 copii  2.9% 1.4% 
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muncă în străinătate 
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Repartizare după existența 
persoanelor plecate la muncă în 
străinătate și numărul copiilor 

prezenți în gospodărie 

DA 
Sursa datelor: Studiu realizat de Anderssen Consulting Group în 

aprilie 2014 

 

Sursa datelor: Studiu realizat de Anderssen Consulting Group în 
aprilie 2014 
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7.1. CADRUL LEGISLATIV GENERAL 
 
Ca efect al crizei economice, în 2010, rata 
sărăciei absolute nu a mai urmat curba 
descendentă din anii precedenţi (2000-
2009). Rata sărăciei absolute a avut o 
creştere mai rapidă în cazul copiilor (0-17 
ani) şi a tinerilor (18-23 ani) comparativ cu 
cea înregistrată pentru toate celelalte grupe 
de vârstă (dacă la persoanele cu vârsta 
peste 65 ani rata sărăciei a crescut cu doar 
8.0% în 2010 faţă de 2009, în cazul copiilor 
rata a înregistrat o creştere de 29.0%). În 
plus, principala sursă de creştere a ratei 
sărăciei a fost cauzată de evoluţiile din 
mediul rural, ceea ce arată că discrepanţa 
de bunăstare între urban şi rural s-a 
accentuat.  
Sărăcia în România prezintă o tendinţă de 
polarizare între câteva gospodării bogate cu 
un consum foarte ridicat şi marea majoritate 
care se aglomerează în imediata vecinătate 
a pragului de sărăcie. 
 
 

 
 
 

 
Politica socială a Uniunii Europene s-a 
schimbat în ultimul deceniu, recunoscând 
necesitatea ca domeniul reducerii sărăciei 
să fie abordat din perspectiva dezvoltării 
durabile. Astfel, Naţiunile Unite, Uniunea 
Europeană şi Organizaţia pentru Cooperare 
şi Dezvoltare Economică s-au implicat în 
elaborarea unui cadru care să definească 
conceptul de Responsabilitate Socială şi să 
stabilească indicatorii prin care poate fi 
evaluat în mod transparent. 
 
Documentele strategice europene definesc 
responsabilitatea socială ca fiind 
responsabilitatea organizaţiilor publice şi 
private faţă de impactul deciziilor şi 
acţiunilor proprii asupra beneficiarilor 
direcţi, asupra comunităţilor şi a societăţii 
în general. Responsabilitatea socială este în 
strânsă legătură cu dezvoltarea durabilă, în 
sensul că priveşte obiective sociale, 
economice, de mediu, care sunt comune 
tuturor oamenilor.  
 
Din această perspectivă a fost important ca 
Guvernul României să aprobe Strategia 
Naţională de Promovare a Responsabilităţii 
Sociale 2011-2016, recunoscând că 
reducerea sărăciei este o problemă de etică 
şi responsabilitate. MMFPSPV a susţinut 
derularea primelor proiecte cu fonduri 
POSDRU destinate acestui domeniu. 
Incluziunea socială trebuie să fie realizată 
în deplin acord cu princiiile responsabilităţii 
sociale şi cu bunele practici europene în 
domeniul dezvoltării durabile a capitalului 
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uman, iar astfel de demersuri trebuie să 
constituie o prioritate la nivel naţional. 
 
Prezenta strategie locală de asistenţă 
socială la nivelul Comunei Oancea este un 
document de viziune strategică pe termen 
mediu, care oferă coordonatele majore de 
acţiune în sprijinul protecţiei şi promovării 
drepturilor copilului, a persoanelor cu 
handicap, a persoanelor vârstnice şi a celor 
aflate în situaţii de risc, de excluziune 
socială. Aceasta cuprinde principiile de 
acţiune, obiectivele generale şi specifice 
relevante la nivel local de asistenţă socială.  
 
7.1.1. Cadrul legislativ internaţional 
 

• Convenţia pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale şi a 
protocoalelor adiţionale la această 
convenţie, ratificată prin Legea nr. 30/1994; 
 

• Carta socială europeană revizuită, 
adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, 
ratificată prin Legea nr. 74/1999; 
 

• Convenţia ONU cu privire la drepturile 
copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, 
republicată; 
 

• Protocolul facultativ la Convenţia cu 
privire la drepturile copilului, referitor la 
vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi 
pornografia infantilă, semnat la New York la 
6 septembrie 2000, ratificată prin Legea nr. 
470/2001; 
 

• Convenţia Consiliului Europei privind 
lupta împotriva traficului de fiinţe umane , 

adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre 
semnare şi semnată de România la Varşovia, 
la 16 mai 2005, ratificată prin Legea nr. 
300/2006; 
 

• Convenţia europeană asupra cetăţeniei, 
adoptată la Strasbourg la 6 noiembrie 1997, 
ratificată prin Legea nr. 396/2002; 
• Convenţia de la Haga din 25 octombrie 
1980 asupra aspectelor civile ale răpirii 
internaţionale de copii, ratificată prin Legea 
nr. 100/1992; 
 

• Convenţia europeană asupra 
recunoaşterii şi executării hotărârilor în 
materie de încredinţare a copiilor şi de 
restabilire a încredinţării copiilor, adoptată 
la Luxembourg la 20 mai 1980, ratificată 
prin Legea nr. 216/2003; 
 

 
 
• Convenţia Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea 
celor mai grave forme ale muncii copiilor şi 
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acţiunea imediată în vederea eliminării lor, 
adoptată la cea de-a 87-a sesiune a 
Conferinţei Generale a Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii la Geneva la 17 
iunie 1999, ratificată prin Legea nr. 
203/2000; 
 

• Memorandumul de înţelegere dintre 
Guvernul României şi Organizaţia 
Internaţională a Muncii privind eliminarea 
muncii copilului, semnat la Geneva la 18 
iunie 2002, aprobat prin Hotărârea nr. 
1156/2002; 
 

• Convenţia Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii nr. 105/1957 privind abolirea muncii 
forţate, ratificată prin Legea nr. 140/1998; 
 

• Convenţii ale Organizaţiei Internaţionale 
a Muncii, ratificate prin Decretul nr. 
83/1975; 
 

• Convenţia Naţiunilor Unite împotriva 
criminalităţii transnaţionale organizate, a 
Protocolului privind prevenirea, reprimarea 
şi pedepsirea traficului de persoane, în 
special al femeilor şi copiilor, adiţional la 
Convenţia Naţiunilor Unite împotriva 
criminalităţii transnaţionale organizate, 
precum şi a Protocolului împotriva traficului 
ilegal de migranţi pe calea terestră, a 
aerului şi pe mare, adoptate la New York la 
15 noiembrie 2000, ratificată prin Legea nr. 
565/2002; 
 

 
 
• Recomandarea nr. 19/2006 a Consiliului 
de Miniştri a Consiliului Europei către 
statele membre, referitoare la politicile care 
vizează susţinerea parentalităţii pozitive; 
 

• Recomandarea nr. 5/2005 a Comitetului 
de Miniştri al Consiliului Europei privind 
drepturile copiilor instituţionalizaţi; 
 

• Recomandarea nr. 1286/1996 a Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei privind o 
strategie europeană pentru copii; 
 

• Rezoluţia nr. 97/1996 Consiliului Europei 
şi a reprezentanţilor guvernelor ţărilor 
membre în cadrul Consiliului privind 
Egalizarea Şanselor pentru Persoanele cu 
Handicap; 
• Regulile standard ale ONU privind 
egalizarea şanselor pentru persoanele cu 
handicap adoptată cu ocazia celei de a 48-a 
sesiuni din 20 decembrie 1993 (Rezoluţia 
48/96); 
• Convenţia privind drepturile persoanelor 
cu dizabilităţi, adoptată de Adunarea 
Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 
26 septembrie 2007; 
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• Rezoluţia Parlamentului European din 26 
noiembrie 2009 referitoare la eliminarea 
violenţei împotriva femeilor (2010/C 285 
E/07); 
 

• Rezoluţia Parlamentului European din 5 
aprilie 2011 referitoare la priorităţile şi 
structura unui nou cadru al politicii UE de 
combatere a violenţei împotriva femeilor 
[2010/2209(INI)]; 
 

• Convenţia Consiliului Europei privind 
prevenirea şi combaterea violenţei 
împotriva femeilor şi a violenţei domestice 
(Council of Europe Treaty Series - No. 
210/2011). 
 
7.1.2. Strategia Europa 2020 
 
Cadrul legislativ naţional în domeniul 
asistenţei sociale cuprinde: 
 
- Legea asistenţei sociale nr. 292/2011; 
 

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

- Legea nr. 273/2004 privind privind 
regimul juridical al adopţie, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea 
calităţii în domeniul serviciilor sociale; 
 

- Legea nr. 287/209 privind Codul civil; 
 

- Legea nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă; 

- Legea nr. 286/2009 privind Codul penal 
al României, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

- Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 
 

- Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri 
pentru asigurarea protecţiei victimelor 
infracţiunilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 
privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de 
organizare şi funcţionare ale Direcţiei 
generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

- Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 
privind aprobarea normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

 

 
- Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind 
aprobarea standardelor de cost pentru 
serviciile sociale; 
 

- Hotărârea Guvernului nr. 350/2012 
pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind 
regimul juridic al adopţiei şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a Consiliului de coordonare de pe lângă 
Oficiul Român pentru adopţii;  
 

- Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru 
aprobarea Metodologiei-cadru privind 
prevenirea şi intervenţia în echipă 
multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de 
violenţă asupra copilului şi de violenţă în 
familie şi a Metodologiei de intervenţie 
multidisciplinară şi interinstituţională 
privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii 
de risc de exploatare prin muncă, copiii 
victime ale traficului de persoane, precum şi 
copiii români migranţi victime ale altor 
forme de violenţă pe teritoriul altor state; 
 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2012 
pentru aprobarea Strategiei naţionale şi a 
Planului operaţional pentru implementarea 
strategiei pentru prevenirea şi combaterea 
fenomenului violenţei în familie pentru 
perioada 2013-2017; 
 

- Ordinul nr. 35/2003 privind aprobarea 
Standardelor minime obligatorii pentru 
protecţia copilului la asistentul maternal 
profesionist; 
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- Ordinul nr. 288/2006 privind aprobarea 
Standardelor minime obligatorii privind 
managementul de caz în domeniul 
protecţiei copilului;  
 

- Ordinul nr. 95/2006 pentru aprobarea 
Metodologiei de lucru privind colaborarea 
dintre direcţiile generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului şi serviciile 
publice de asistenţă socială/ persoane cu 
atribuţii de asistenţă socială, în domeniul 
protecţiei drepturilor copilului; 
 

 
 
- Ordinul nr. 559/2008 privind aprobarea 
Standardelor specifice de calitate pentru 
centrele rezidenţiale, centrele de zi şi 
locuinţele protejate pentru persoane adulte 
cu handicap; 
 

- Ordinul nr. 383/2004 al ministrului 
muncii, solidarităţii sociale şi familiei 
privind aprobarea standardelor de calitate 
pentru serviciile sociale din domeniul 
protecţiei victimelor violenţei în familie; 
 

- Ordinul nr. 304/385/1.018/2004 al 
ministrului administraţiei şi internelor, al 
ministrului muncii, solidarităţii sociale şi 

familiei şi al ministrului sănătăţii privind 
aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi 
funcţionare a unităţilor pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie. 
 

 
 
În stabilirea priorităţilor și a obiectivelor în 
asistenţă socială care trebuie atinse în 
perioada 2014-2020, la nivelul Comunei 
Oancea, s-a ţinut cont în primul rând de 
nevoile identificate în cadrul etapei de 
culegere a informaţiilor, iar în al doilea rând 
şi de Strategia Europa 2020, care definește 
viziunea UE asupra economiei sociale de 
piaţă pentru secolul XXI. 
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LOCALIZARE TERITORIALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Teritoriul este situat la intersecţia unor importante drumuri comerciale 
între Moldova și Dobrogea, Muntenia și Nord Estul Moldovei, aflat în 
calea traseelor de tranzit spre R. Moldova, Ucraina și Rusia;  

 Distanțe rutiere relativ mici față de piețe importante din punct de vedere 
ecomonic și turistic: Portul Galați, Municipiul Tecuci, Municipiul Bârlad și 
Municipiul Focșani; 

 Legături feroviare cu toate zonele țării, inclusiv cu spațiul Est-European; 
 Distanțe medii față de zone de interes turistic: Delta Dunării, Litoral. 

 Relief fără mare diversitate, lipsește total zona montană; 
 Climă excesivă cu veri foarte calde și secetoase și ierni 

geroase cu frecvente viscole; 
 Cantitate redusă de resurse naturale clasice. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Situarea la granița cu Republica Moldova; 
 Teritoriul GAL-ului se află în apropierea arterelor de transport european: 

Coridoarele Helsinki și Pan-European. 

 

 Bazinele hidrografice ale Prutului și majoritatea pârâielor din 
zonă, nu sunt amenajate corespunzător pentru apărarea 
împotriva inundațiilor; 

 Precipitațiile sunt inegal distribuite, înregistrându-se fie 
secetă, fie ploi abundente. 
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PATRIMONIU ARHITECTURAL ȘI CULTURAL 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența monumentelor istorice în comună dar și în zonele  
               alăturate; 
 Existența unor monumente de cult valoroase; 
 Desfășurarea festivităților de celebrare a zilei comunei; 
 Existența unor sărbători locale specifice. 

 Lipsa semnalizării corespunzătoare a monumentelor 
istorice; 

 Nu există amenajări pentru punerea în valoare a 
monumentelor de arhitectură; 

 Neclasificarea ca monumente istorice a unora dintre 
instituțiile de cult valoroase. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Interesul crescut pentru turismul cultural religios; 
 Interesul crescut în special al turiștilor străini pentru tradițiile locale și 

pentru achiziționarea produselor tradiționale locale; 
 Posibilitatea înregistrării oficiale ca produse tradiționale specifice 

locației, la nivel local sau al UE. 

 Riscul pierderii tradițiilor din cauza sărăcirii populației și a 
emigrărilor;  

 Criza financiară. 
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DEMOGRAFIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Densitatea mică a populației din teritoriu favorizează trecerea 
mai ușoară a unei părți a populației spre activități neagricole; 

 Preocuparea permanentă a Autorităților Publice Locale pentru 
integrarea comunitară și rezolvarea problemelor sociale cu care 
se confruntă populația; 

 Pondere ridicată a populației active din comună. 

 Creștere numerică a populației cu probleme sociale, 
șomaj, abandon școlar; 

 Spirit civic comunitar scăzut la nivelul populației. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Sprijinul statului pentru creșterea natalității; 
 Programe naționale și europene de stimulare a mobilității forței 

de muncă; 
 Obligativitatea includerii în toate proiectele și programele 

europene și naționale a principiului egalității de șanse. 

 Tendința generală de îmbătrânire a populației; 
 Migrarea definitivă a tinerilor în alte țări; 
 Situația juridică neclară a proprietății funciare, îi determină 

pe tineri să își caute locuri de muncă în alte țări. 
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SERVICII SOCIALE PENTRU POPULAȚIE ȘI EDUCAȚIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 În comună există 1 grădiniță și o școală cu învățământ primar și 
gimnazial; 

 În comunitate există un grup de oameni capabili să-și asume un 
rol activ în îmbunătățirea vieții din interiorul acesteia; 

 Copii și tineri talentați, cu performanțe în domeniul sportului, 
dansului, muzicii, etc.; 

 Interesul Autorităților Publice Locale pentru dezvoltarea de 
programe, proiecte, activități pentru copii, tineret și sport; 

 Nu există un număr mare de copii și adulți în sisteme de 
protecție socială. 

 Număr mare de persoane vârstnice aflate în situații de 
vulnerabilitate; 

 Intervenția limitată a ONG-urilor în rezolvarea problemelor 
sociale; 

 Lipsa centrelor vocaționale din zonă; 
 Costuri foarte mari pentru susținerea serviciilor sociale; 
 Lipsa programelor pentru activități extracurriculare; 
 Resurse bugetare limitate pentru domeniul asistenței sociale; 
 Servicii pentru situații de urgență slab dotate; 
 Nu există suficiente oportunități de timp liber, activități 

extracurriculare și extraprofesionale pentru copii și tineret; 
 Lipsa unei educații corespunzătoare privind un stil de viață 

sănătos; 
 Atașament scăzut al tinerilor față de comunitatea în care s-au 

născut și au crescut; 
 Insuficiența cuprinderii școlarilor în învâțământul liceal, din 

cauza faptului că în comună nu există liceu;  
 Nivelul relativ redus al pregătirii școlare, respectiv profesionale 

a majorității locuitorilor din comună. 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Programe de finanțare prin care se pot dezvolta activități 
extracurriculare; 

 Posibilitatea de a accesa fonduri nerambursabile pentru 
dezvoltarea serviciilor sociale; 

 Posibilitatea de a încheia parteneriate cu ONG-uri de profil 
pentru a desfășura campanii de informare a populației pe 
diferite componente; 

 Includerea problemelor sociale printre programele județene 
și naționale. 

 Resurse bugetare reduse față de nevoia de investiții în serviciile 
sociale; 

 Tendință de reducere progresivă a populației școlare; 
 Accentuarea fenomenelor sociale negative pe fondul crizei 

economice; 
 Slaba finanțare a activităților sportive la nivel guvernamental; 
 Migrarea tineretului spre mediul urban sau spre alte țări; 
 Riscul de abandon școlar. 
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 Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii pentru desfășurarea 
activităților din comuna Oancea; 
  

 Crearea unor condiții favorabile 
pentru desfășurarea activităților 
recreative în comună; 
 

 Îmbunătățirea relațiilor inter-umane 
în comuna Oancea; 
 

 Creșterea cu 1% - 5% a numărului de 
turiști în comuna Oancea; 
 

 Stimularea economiei locale prin 
crearea băii comunale; 
 

 Îmbunătățirea modului de trai al 
localnicilor din comuna Oancea; 
 

 Diversificarea ofertei turistice din 
comuna Oancea; 

Surse de finanțare: Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 
 
 

Activități principale: 
 

 Delimitarea și împrejmuirea terenului 
necesar; 
  

 Amenajarea noului spațiu; 
 

 Dotarea cu echipamente specifice de 
îngrijire a beneficiarilor; 
 

 Realizarea documentației tehnico-
economice; 
 

 Recrutarea, selecția și angajarea de 
personal specializat în oferirea de 
servicii; 
 

 Furnizarea serviciilor specifice pentru 
satisfacția localnicilor din comuna 
Oancea; 
 

 Promovarea serviciilor oferite de baia 
comunală care va fi amenajată în 
Oancea; 
 

 Monitorizarea și evaluarea proiectului. 
 

Grupuri țintă:  
 

 populația comunei Oancea; 
 turiști. 

 
Buget estimat: 200.000 Euro 
 
 
 
 
 

Titlul proiectului: Construirea unei băi 
comunale în Oancea
 
Perioada de implementare: 2015 - 2020 
 
Scop: Înființarea unui spațiu de recreere 
pentru populația comunei Oancea 
 
Posibili parteneri: Grupul de Acțiune Locală 
Covurlui 
 
Obiective generale:  
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Titlul proiectului: Dotarea Centrului de 
îngrijire pentru bătrâni cu grup electrogen 
(Q>20Kw) 
 
Perioada de implementare: 2015 - 2020 
 
Scop: Asigurarea unei soluții alernative de 
curent electric în situațiile de criză 
 
Posibili parteneri: Grupul de Acțiune Locală 
Covurlui 
 
Obiective generale:  
 

 Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii Centrului de îngrijire 
pentru bătrâni;  
 

 Asigurarea energiei electrice în caz 
de urgență; 
 

 Îmbunătățirea condițiilor din Centrul 
de îngrijire pentru bătrânii din 
comuna Oancea; 
 

 Utilizarea continuă în această 
instituție în caz de avarie. 

 
Surse de finanțare: Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activități principale: 
 

 Apelarea la consultanță pentru 
alegerea unui model potrivit de 
generator de curent electric; 

 

 Achiziționarea unui grup electrogen 
cu o putere mai mare de 20 Kw; 
 

 Instruirea personalului existent în 
Centrul de îngrijire pentru bătrâni în 
ceea ce privește utilizarea acestui 
grup electrogen; 
 

 Asigurarea serviciilor de depanare în 
cazul posibilelor defecțiuni apărute pe 
parcursul utilizării; 
 

  Monitorizarea și evaluarea 
proiectului. 
 

 Asigurarea combustibilului necesar 
în mod continuu pentru funcționarea 
grupului electrogen. 

 
Grupuri țintă:  
 

 beneficiarii Centrului de îngrijire 
pentru bătrâni. 

 

Buget estimat: 30.000 Euro 
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Titlul proiectului: Asigurare masă caldă 
pentru persoane cu dificultăți financiare 
 
Perioada de implementare: 2015 - 2020 
 
Scop: Sprijinirea persoanelor cu dificultăți 
financiare din comuna Oancea 
 
Posibili parteneri: Grupul de Acțiune Locală 
Covurlui 
 
Obiective generale:  
 

 Dezvoltarea serviciilor sociale; 
  

 Însușirea și aplicarea cadrului 
legislativ actual, modificat și/ sau 
completat, în vederea abordării stării 
sociale a persoanelor aflate în 
situații de risc social sau medical; 
 

 Aplicarea standardelor de calitate 
privind serviciile sociale acordate; 
 

 Dezvoltarea resurselor umane din 
domeniul asistenței sociale și a 
persoanelor care se ocupă cu 
aprovizionarea, pregătirea și servirea 
hranei; 
 

 Facilitarea accesului persoanelor 
aflate în situații economico-sociale 
sau medicale deosebite; 
 

 Întărirea colaborării personalului cu 
beneficiarii; 
 

 

 Promovarea participării și colaborării 
între toți factorii implicați în 
domeniul social prin organizarea 
unor întâlniri și dezbateri periodice 
între parteneri, beneficiari, 
reprezentanți ai instituției și alte 
persoane interesate. 

Surse de finanțare: Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 
 
Activități principale: 
 

 Formarea echipei de proiect și 
contractarea personalului; 
  

 Informarea/ promovarea proiectului în 
comunitate; 
 

 Dotarea cantinei sociale din Centrul 
de îngrijire pentru bătrâni; 
 

 Identificarea beneficiarilor; 
 

 Furnizarea serviciilor de către cantina 
socială; 
 

 Monitorizarea și evaluarea proiectului. 
 

Grupuri țintă:  
 

 persoanele cu venituri reduse din 
comuna Oancea. 

 
Buget estimat: 50.000 Euro 
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Titlul proiectului: Construirea unui bazin de 
înot acoperit 
 
Perioada de implementare: 2015 - 2020 
 
Scop: Îmbunătățirea condițiilor de viață a 
persoanelor din comuna Oancea 
 
Posibili parteneri: Grupul de Acțiune Locală 
Covurlui 
 
Obiective generale:  
 

 Dezvoltarea economică a zonei; 
 

 Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii pentru desfășurarea 
activităților din comuna Oancea; 
 

 Crearea unor condiții favorabile 
pentru desfășurarea activităților 
recreative a beneficiarilor din 
comună; 
 

 Îmbunătățirea relațiilor inter-umane 
în comuna Oancea; 
 

 Creșterea nivelului de trai al 
localnicilor din comuna Oancea; 
 

 Diversificarea activităților recreative 
din comuna Oancea; 
 

 Crearea de locuri de muncă. 

Surse de finanțare: Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 
 
 
 

Activități principale: 
 

 Delimitarea și împrejmuirea terenului 
necesar; 
  

 Amenajarea noului spațiu cu locuri de 
depozitare, vestiare, dușuri, grup 
sanitar; 
 

 Dotarea cu echipamente speciale 
necesare bazinului de înot; 
 

 Dotarea cu un sistem de recirculare și 
filtrare a apei și cu un sistem de 
climatizare; 
 

 Recrutarea, selecția și angajarea de 
personal specializat în oferirea de 
servicii; 
 

 Furnizarea serviciilor specifice pentru 
satisfacția localnicilor din comuna 
Oancea; 
 

 Promovarea serviciilor oferite de 
bazinul de înot care va fi amenajat în 
comuna Oancea; 
 

 Monitorizarea și evaluarea proiectului. 
 

Grupuri țintă:  
 

 populația comunei Oancea; 
 turiști. 

 
Buget estimat: 250.000 Euro 
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Titlul proiectului: Program de investiții 
integrate pentru șomeri 
 
Perioada de implementare: 2015 - 2020 
 
Scop: Formarea profesională a șomerilor din 
comuna Oancea 
 
Posibili parteneri: AJOFM, Consiliul 
Județean, Uniunea Europeană, parteneri 
privați  
 
Obiective generale:  
 

 Dezvoltarea economică a zonei; 
 

 Promovarea incluziunii sociale și 
combaterea sărăciei; 
 

 Atragerea și menținerea cât mai 
multor persoane pe piața muncii; 
 

 Încadrarea pe piața muncii a 
persoanelor care nu activează 
momentan sau nu au activat 
niciodată; 
 

 Îmbunătățirea nivelului de trai al 
beneficiarilor; 
 

 Îmbunătățirea relațiilor inter-umane 
în comuna Oancea; 
 

 Diversificarea activităților 
economice din comuna Oancea. 
 

Surse de finanțare: Consiliul Județean 
Galați, Bugetul Local  
 

Activități principale: 
 

 Alegerea spațiului pentru desfășurarea 
activității; 
  

 Angajarea de personal specializat 
pentru desfășurarea cursurilor; 
 

 Asigurarea echipamentelor tehnice 
pentru realizarea activităților de 
instruire; 
 

 Asigurarea serviciilor de mediere în 
muncă, precum și consultanță în 
începerea activităților pe piața muncii; 
 

 Dezvoltarea și implementarea 
măsurilor active de ocupare; 
 

 Monitorizarea și evaluarea proiectului. 
 

Rezultate așteptate:  
 

 Creșterea cu 5% a forței de muncă în 
comuna Oancea; 
 

 Creșterea cu 1% - 3% a nivelului de 
trai al comunei Oancea; 
 

 Crearea de noi locuri de muncă; 
 

 Reducerea cu 5% a persoanelor 
șomere pe piața muncii. 
 

Grupuri țintă:  
 

 persoanele șomere din toate 
categoriile de vârstă care locuiesc în 
comuna Oancea. 
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Titlul proiectului: Prevenirea și combaterea 
traficului de persoane 
 
Perioada de implementare: 2015 - 2020 
 
Scop: Combaterea traficului de persoane din 
zonă 
 
Posibili parteneri: ATOP, Consiliul Județean, 
Uniunea Europeană 
 
Obiective generale:  
 

 Eliminarea cazurilor de exploatare 
prin muncă forțată a tinerilor și a 
persoanelor cu venituri reduse; 
 

 Asigurarea siguranței comunitare la 
nivelul comunei Oancea; 
 

 Dezvoltarea nivelului de cunoștințe 
cu privire la acest fenomen; 
 

 Reducerea efectelor negative din 
comuna Oancea; 
 

 Facilitarea accesului la informațiile 
cu privire la traficul de persoane; 
 

 Îmbunătățirea relațiilor inter-umane 
în comuna Oancea. 
 

Surse de finanțare: Consiliul Județean 
Galați, Bugetul Local  
 
 
 
 
 

Activități principale: 
 

 Informarea cu privire la proiectul de 
combatere a traficului de persoane 
realizat de către instituțiile publice 
din zona județului Galați; 
  

 Informarea populației cu privire la 
consecințele traficului de persoane 
asupra victimelor; 
 

 Identificarea victimelor care au fost 
supuse abuzului de acest gen; 
 

 Desemnarea unui coordonator 
comunal antitrafic; 
 

 Implicarea asistenților sociali din 
comuna Oancea și instruirea acestora 
în caz de intervenție; 
 

 Realizarea unei campanii împotriva 
traficului de persoane în cadrul 
instituțiilor de învățământ din comuna 
Oancea; 
 

 Monitorizarea și evaluarea proiectului. 
 

Rezultate așteptate:  
 

 Scăderea numărului de cazuri 
referitoare la traficul de persoane; 
 

 Conștientizarea localnicilor asupra 
consecințelor. 
 

Grupuri țintă:  
 

 persoanele tinere și cu venituri reduse 
care locuiesc în comuna Oancea. 
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Titlul proiectului: Prevenirea și combaterea 
exploatării copiilor în muncile agricole 
 
Perioada de implementare: 2015 - 2020 
 
Scop: Combaterea exploatării minorilor în 
muncile agricole 
 
Posibili parteneri: ATOP, Consiliul Județean, 
Uniunea Europeană, UNICEF 
 

Obiective generale:  
 

 Eliminarea cazurilor de exploatare 
prin muncă forțată a minorilor din 
comuna Oancea; 
 

 Asigurarea asistenței sociale la 
nivelul comunei Oancea; 
 

 Dezvoltarea nivelului de cunoștințe 
cu privire la acest fenomen; 
 

 Reducerea efectelor negative din 
comuna Oancea; 
 

 Facilitarea accesului la informațiile 
cu privire la exploatarea minorilor în 
muncile agricole; 
 

 Protejarea copiilor exploatați în 
munca agricolă; 
 

 Sporirea gradului de implicare și de 
conștientizare al părinților în 
activitățile educaționale ale copiilor. 
 

Surse de finanțare: Consiliul Județean 
Galați, Bugetul Local, UNICEF, Uniunea 
Europeană  

 

Activități principale: 
 

 Informarea cu privire la proiectul de 
combatere a exploatării copiilor în 
muncile agricole realizat de către 
instituțiile publice din zona județului 
Galați; 
  

 Informare cu privire la consecințele 
exploatării copiilor în muncile 
agricole; 
 

 Identificarea victimelor care au fost 
supuse abuzului de acest gen; 
 

 Implicarea asistenților sociali în 
campania împotriva exploatării 
copiilor în muncile agricole; 
 

 Realizarea unei campanii de informare 
a părinților cu privire la exploatarea 
copiilor în muncile agricole; 
 

 Monitorizarea și evaluarea proiectului. 
 

Rezultate așteptate:  
 

 Scăderea numărului de minori care au 
fost supuși exploatării în muncile 
agricole; 
 

 Conștientizarea părinților asupra 
consecințelor. 
 

Grupuri țintă:  
 

 părinții și minorii comunei Oancea. 
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Titlul proiectului: Program ,,After School” în 
școala gimnazială din comuna Oancea 
 
Perioada de implementare: 2015 - 2020 
 
Scop: Creșterea valorii actului educațional 
 
Posibili parteneri: Consiliul Județean, 
Ministerul Educației Naționale 
 
Obiective generale:  
 

 Eliminarea cazurilor de abandon 
școlar; 
 

 Sporirea gradului de conștientizare 
și de implicare al elevilor; 
 

 Organizarea adecvată a ambientului 
educativ; 
 

 Diversificarea ofertei educaționale a 
școlii gimnaziale din comuna 
Oancea; 
 

 Furnizarea de servicii educaționale 
specializate; 
 

 Îmbunătățirea calității educației în 
comuna Oancea. 
 

Surse de finanțare: Consiliul Județean 
Galați, Bugetul Local, Ministerul Educației 
Naționale  
 
 
 
 
 

Activități principale: 
 

 Meditații și consultații la orice 
disciplină; 
  

 Servicii de consiliere pentru copii și 
familiile acestora; 
 

 Efectuarea temelor pentru școală, 
ateliere de lucru și creație; 
 

 Desemnarea unui coordonator de 
proiect; 
 

 Implicarea psihopedagogilor în 
activitățile extracurriculare; 
 

 Realizarea de activități alternative de 
educație; 
 

 Monitorizarea și evaluarea proiectului. 
 

Rezultate așteptate:  
 

 Îmbunătățirea rezultatelor la 
învățătură; 
 

 Îmbunătățirea aptitudinilor artistice și 
de creație a elevilor din comuna 
Oancea. 
 

Grupuri țintă:  
 

 elevii din școala generală a comunei 
Oancea. 
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Titlul proiectului: Promovarea egalităţii de 
gen şi a echilibrului dintre viaţa profesională 
şi cea privată 
 
Perioada de implementare: 2015 - 2020 
 
Scop: Promovarea egalității de gen și 
combaterea sărăciei 
 
Posibili parteneri: Ministerul Muncii, 
Serviciul Public de Asistență Socială, 
Consiliul Județean, AJOFM 
 
Obiective generale:  
 

 Întărirea relaţiilor bilaterale dintre 
statele donatoare și România pe 
problematica egalităţii de gen si a 
echilibrului dintre viața profesională și 
cea personală; 
 

 Sporirea gradului de conștientizare 
al localnicilor privind problematica 
de gen; 
 

 Îmbunătăţirea echilibrului între viața 
profesională și cea privată. 
 

Surse de finanțare: Fonduri SEE și 
Norvegiene, Bugetul Local, Ministerul 
Muncii  
 
Activități principale: 
 

 Organizarea de ateliere sau seminarii 
pentru problematica egalității de gen; 
  

 Accesul copiilor la serviciile sociale în 
centrul specializat de zi; 

 Accesul persoanelor de etnie rromă la 
serviciile sociale în centrul de zi; 
 

 Desemnarea unui coordonator de 
proiect; 
 

 Implicarea asistenților sociali în 
activitățile desfășurate pe parcursul 
acestui program; 
 

 Implicarea agenților economici care 
pot dispune de crearea unor locuri de 
muncă pentru persoanele vulnerabile; 
 

 Monitorizarea și evaluarea proiectului. 
 

Rezultate așteptate:  
 

 Creșterea bugetului local; 
 

 Creșterea nivelului de trai al 
locuitorilor din comuna Oancea. 
 

Grupuri țintă:  
 

 persoanele de etnie rromă; 
 

 persoanele cu dizabilități. 

 
Buget estimat: 170.000 - 360.000 Euro 
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Titlul proiectului: Întărirea coeziunii 
economice şi sociale la nivel local 
 

Perioada de implementare: 2015 - 2020 
 

Scop: Întărirea coeziunii economice şi sociale 
la nivel local 
 

Posibili parteneri: Ministerul Muncii, 
Consiliul Europei, AJOFM 
 

Obiective generale:  
 

 Implementarea de măsuri integrate, 
efective şi eficiente, adresate 
grupurilor de copii şi tineri vulnerabili; 
 

 Dezvoltarea de iniţiative menite să 
reducă inegalităţile şi să combată 
discriminarea grupurilor vulnerabile la 
excluziunea socială şi economică. 
 

Surse de finanțare: Fonduri SEE și 
Norvegiene 
 

Activități principale: 
 

 Organizarea de ateliere sau seminarii 
pentru problematica egalității de gen; 
  

 Accesul copiilor la serviciile sociale în 
centru specializat de zi; 
 

 Accesul persoanelor de etnie rromă la 
serviciile sociale în centrul de zi; 
 

 Constituirea unui coordonator de 
proiect; 
 

 Implicarea asistenților sociali în 
activitățile desfășurate pe parcursul 
acestui program; 
 

 Implicarea agenților economici care 
pot dispune de crearea unor locuri de 
muncă pentru persoanele vulnerabile; 
 

 Monitorizarea și evaluarea proiectului. 
 

Rezultate așteptate:  
 

 Îmbunătăţirea frecvenţei şcolare, în 
special în rândul copiilor de etnie 
rromă, inclusiv creşterea accesului şi 
participării la educaţia preşcolară; 
 

 Creşterea nivelului de conştientizare 
privind importanţa educaţiei în rândul 
familiilor de etnie rromă şi a 
comunităţii locale; 
 

 O mai bună dezvoltare a abilităţilor de 
viaţă în rândul copiilor şi tinerilor 
instituţionalizaţi sau aparţinând altor 
grupuri vulnerabile; 
 

 Dezvoltarea unor relaţii relevante de 
parteneriat între factorii interesaţi 
implicaţi în promovarea incluziunii 
sociale şi în combaterea discriminării. 
 

Grupuri țintă:  
 

 persoanele de etnie rromă; 
 persoanele cu dizabilități. 

 
Buget estimat: 22.000.000 Euro (valoarea 
grantului) 
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Măsura 322- „Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea 
serviciilor de bază pentru economia 
şi populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale” 

Motivaţia sprijinului 
 
Zonele rurale din România prezintă o 
deosebită importanţă din punct de vedere 
economic, social, al dimensiunii lor, 
diversităţii, resurselor naturale şi umane pe 
care le deţin. 
 
Dezvoltarea economică şi socială durabilă a 
spaţiului rural este indispensabil legată de 
îmbunătăţirea infrastructurii rurale existente 
şi a serviciilor de bază. Pe viitor zonele rurale 
trebuie să poată concura efectiv în atragerea 
de investiţii, asigurând totodată şi furnizarea 
unor condiţii de viaţă adecvate şi servicii 
sociale necesare comunităţii. 
 
Servicii pentru comunitatea rurală 
 
Infrastructura fizică de bază slab dezvoltată, 
în majoritatea comunelor este una dintre 
cauzele care limitează dezvoltarea serviciilor 
de bază în spaţiul rural (facilităţi culturale, 
recreaţionale, de îngrijire a copiilor şi 
bătrânilor, servicii de transport public, etc.). În 
general, aceste servicii sunt slab dezvoltate 
sau în unele cazuri, aproape inexistente. 
 

Spaţiile recreaţionale (locuri de joacă pentru 
copii, parcuri, piste de biciclete, terenuri de 
sport) sunt de asemenea slab dezvoltate. În 
ceea ce privește spaţiile pentru practicarea 
activităţilor sportive, la nivelul anului 2001 s-
au înregistrat doar 26 de cluburi sportive 
(Studiu MADR). 
 
Menţinerea şi păstrarea moştenirii rurale şi a 
identităţii culturale în spaţiul rural, activitatea 
culturală este organizată în jurul căminului/ 
centrului cultural al comunei/ satului. 
Majoritatea căminelor culturale, casele de 
cultură şi alte aşezăminte culturale se află 
într-o stare continuă de degradare, neputând 
oferi astfel, servicii culturale populaţiei rurale, 
aspect ce se răsfrânge şi asupra situaţiei 
educaţionale a acesteia. 
 
Pe fondul lipsei de mijloace financiare, 
numeroase aşezăminte culturale din spaţiul 
rural nu şi-au mai putut desfăşura activitatea 
din cauza stării înaintate de degradare. Satele 
româneşti reprezintă importante centre ale 
moştenirii culturale (păstrarea tradiţiilor, a 
obiceiurilor, arta meşteşugurilor, ansambluri 
de biserici, situri arheologice, centre istorice, 
etc.) şi adăpostesc o bogată cultură 
tradiţională, o arhitectură diversă şi un mod 
de viaţă bazat pe valori tradiţionale, care în 
general diferă de la o regiune la alta. Totuşi, 
satele româneşti nu reuşesc să utilizeze cu 
succes aceste resurse unice în avantajul 
economic al populaţiei. Cu toate că tradiţiile 
şi obiceiurile sunt influenţate de poziţia 
geografică a zonei şi de prezenţa resurselor 
naturale, identitatea culturală nu este definită 
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doar de o simplă locaţie. Păstrarea şi 
conservarea moştenirii rurale sunt esenţiale 
pentru dezvoltarea turismului rural, acestea 
fiind o modalitate foarte bună de promovare a 
satelor româneşti, fapt ce are impact pozitiv 
asupra turiştilor şi populaţiei locale. 
 
Măsura 322 – „Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaţia rurală şi 
punerea în valoare a moştenirii rurale” 
răspunde priorităţii nr. II a Planului de 
Dezvoltare Locală – Asigurarea condiţiilor de 
dezvoltare a sectoarelor economice non-
agricole din spaţiul rural, diversificarea 
activităţilor economice şi asigurarea unui 
nivel ridicat de calitate a vieţii – obiectivului 
specific nr. III.3. Îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă pentru populaţia din arealul ŢINUTUL 
BÂRSEI, asigurarea accesului la serviciile de 
bază şi protejarea moştenirii culturale şi 
naturale din spaţiul rural în vederea realizării 
unei dezvoltări durabile. În ceea ce priveşte 
raportarea la PNDR, Măsura 322 se încadrează 
în obiectivele axei III. 
 
Obiectivele operaţionale ale acestei măsuri 
vizează: 
 

 Îmbunătăţirea accesului la serviciile 
publice de bază pentru populaţia 
rurală; 
 

 Creşterea numărului de obiective de 
patrimoniu din spaţiul rural sprijinit. 

 

Domeniul de aplicabilitate şi acţiuni 
prevăzute  
 
Sprijinul pentru această măsură vizează 
investiţii în spaţiul rural pentru: 
 
a) Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de 
bază pentru populaţia rurală; 
 

b) Protejarea patrimoniului cultural de interes 
local şi natural din spaţiul rural. 

Tipul de servicii/ acţiuni sprijinite  
 
Pentru componenta a): 

 înfiinţarea, amenajarea spaţiilor 
publice de recreere pentru populaţia 
rurală (parcuri, spaţii de joacă pentru 
copii, terenuri de sport, piste de 
biciclete); 
 

 Renovarea clădirilor publice (ex. 
primării) şi amenajări de parcări, pieţe, 
spaţii pentru organizarea de târguri, 
etc); 

 

 Investiţii în sisteme de producere şi 
furnizare de energie din surse 
regenerabile (în situaţia în care este 
vorba de clădiri publice); 
 

 Prima înfiinţare şi dotarea 
infrastructurii aferente serviciilor 
sociale precum centrele de îngrijire 
copii, bătrâni şi persoane cu nevoi 
speciale; 
 



 

 121 

 Investiţiile în construcţia de grădiniţe 
noi pentru copii, inclusiv dotarea 
acestora; 
 

 Achiziţionarea de microbuze care să 
asigure transportul public pentru 
comunitatea locală, în zonele unde o 
astfel de investiţie nu este atractivă 
pentru companiile private, dar care 
este indispensabilă pentru comunitate 
şi vine în sprijinul rezolvării unei 
importante nevoi sociale, inclusiv 
construirea de staţii de autobuz; 
 

 Achiziţionarea de utilaje şi 
echipamente pentru serviciile publice 
(de deszăpezire, întreţinere spaţii 
verzi, etc.) dacă fac parte din investiţia 
iniţială pentru înfiinţarea serviciului; 
 

 Investiţiile de renovare, modernizare 
şi dotare aferentă a aşezămintelor 
culturale, inclusiv prima achiziţie de 
cărţi, materiale audio, achiziţionarea 
de costume populare şi instrumente 
muzicale tradiţionale în vederea 
promovării patrimoniului cultural 
imaterial sunt parte componentă a 
proiectului. De asemenea vor fi 
susţinute cheltuielile cu achiziţionarea 
de echipamente hardware, software, 
inclusiv costurile de instalare şi 
montaj. 

 
 
 
 
 

Pentru componenta b): 
 

 Restaurarea, consolidarea şi 
conservarea obiectivelor de 
patrimoniu cultural - grupa B şi 
natural din spaţiul rural (peşteri, 
arbori seculari, cascade, etc.); 
 

 Studii privind patrimoniul cultural 
(material şi imaterial) din spaţiul rural 
cu posibilitatea de valorificare a 
acestora şi punerea acestora la 
dispoziţia comunităţii; 
 

 Achiziţionarea de echipamente pentru 
expunerea şi protecţia patrimoniului 
cultural. 

 
Tipul de costuri acoperite 
 
Conform art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 
1974/2006 vor fi susţinute şi costurile 
generale legate de întocmirea proiectului 
precum taxe pentru arhitecţi, ingineri şi 
consultanţi, studii de fezabilitate/ memorii 
justificative, taxe pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 
necesare implementării proiectelor, aşa cum 
sunt ele menţionate în legislaţia naţională, 
achiziţionarea de patente şi licenţe, în limita a  
10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, 
iar pentru proiectele care nu prevăd 
construcţii, în limita a 5%. 
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Criterii de eligibilitate: 

 Proiectul trebuie să fie realizat în 
spaţiul rural conform definiţiei din 
PNDR iar beneficiarul se identifică 
într-una din categoriile de beneficiari 
definite; 
 

 Nu este permisă dubla finanţare a 
aceleaşi activităţi/ investiţie din alte 
fonduri comunitare sau naţionale; 
 

 Beneficiarul trebuie să prezinte toate 
avizele şi autorizaţiile necesare 
investiţiei; 
 

 Prin memoriul justificativ/ studiul de 
fezabilitate, proiectul trebuie să 
demonstreze oportunitatea şi 
necesitatea socio-economică a 
investiţiei; 
 

 Proiectul propus este în conformitate 
cu normele de mediu şi legislaţia în 
vigoare cu privire la normele de 
siguranţă în transport/ energie; 

 Investiţia să respecte PUG-ul (Planul 
Urbanistic General); 
 

 Construcţia, modernizarea şi 
extinderea clădirilor trebuie să 
respecte/ păstreze arhitectura 
specifică locală; 

Criterii de selecţie 
 

 Proiectul promovează o abordare 
inovativă; 

 Proiectul este promovat de un 
parteneriat. 

 
Cheltuieli neeligibile: 
 

 Proiectele de utilitate publică care nu 
respectă normele privind calitatea în 
construcţii şi nu sunt conforme cu 
normativele de proiectare; 
 

 Cumpărarea de teren şi/ sau de 
imobile; 
 

 Impozite şi taxe fiscale; 
 

 Costuri operaţionale inclusiv costuri 
de întreţinere  şi chirie; 
 

 Comisioane bancare, costurile 
garanţiilor, cheltuieli de înfiinţare şi 
cheltuieli similare; 
 

 Investiţii care fac obiectul Măsurii 125 
din Axa l a PNDR (drumurile de acces 
la fermă şi cele de exploataţie 
forestieră); 
 

 Achiziţionarea de bunuri second-hand 
(utilizate), cu excepţia celor care au ca 
obiectiv obţinerea caracterului 
tradiţional autentic; 
 

 Renovarea şi construcţia de şcoli, 
dispensare şi  spitale; 
 

 Investiţiile în obiective de patrimoniu 
cultural UNESCO şi naţional; 
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 Construcţia de aşezăminte culturale 
noi; 
 

 Orice cheltuieli realizate cu scopul 
asigurării mentenanţei  sau orice alte 
cheltuieli generate de simpla înlocuire 
în conformitate cu art. 55 din 
Regulamentul (CE) nr. 1974/2006; 
 

 TVA, cu excepţia TVA-ului 
nedeductibil, în cazul în care este în 
mod real şi definitiv suportat de către 
beneficiari, alţii decât persoanele 
scutite de plata impozitului, conform 
art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) 
nr. 1698/2005; 
 

 Costuri de schimb valutar, taxe şi 
pierderi ocazionate de schimburile 
valutare asociate contului euro; 
 

 Contribuţia în natură; 
 

 Costurile aferente unui contract de 
leasing: taxa de management, 
dobânzi, prima de asigurare, etc. 
 

 Costuri realizate înainte de aprobarea 
proiectului, cu excepţia studiilor 
tehnice, a planurilor de afaceri şi a 
studiilor de fezabilitate; 
 
 

 
 Costuri privind închirierea de maşini, 

utilaje, instalaţii şi echipamente; 
 

 Achiziţia de mijloace de transport 
pentru uz  personal; 
 

 Achiziţia de mijloace de transport 
rutier de mărfuri pentru a presta 
servicii de transport în numele terţilor. 

Beneficiari 

 Comunele prin reprezentanţii lor 
legali conform legislaţiei naţionale în 
vigoare;  
 

 Autorităţile locale (comune); 
 

 Asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitare realizate între două 
sau mai multe comune înfiinţate 
conform legislaţiei naţionale în 
vigoare; 
 

 ONG-uri, aşezăminte culturale şi 
instituţii de cult definite conform 
legislaţiei naţionale în vigoare; 
 

 Persoane fizice şi juridice care deţin în 
proprietate sau administrează obiective 
de patrimoniu cultural/ natural de 
interes local şi care aplică pentru 
component. 

 
Intensitatea sprijinului 
 
Sprijinul public (comunitar şi naţional) 
acordat în cadrul acestei măsuri va fi: 

a) de până la 100% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru proiectele de utilitate publică, 
negeneratoare de profit; 
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b) de până la 70% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru proiectele generatoare de 
profit. 
 
Volumul sprijinului nu poate depăşi plafonul 
de 200.000 Euro/ beneficiar pentru o perioadă 
de minim 3 ani fiscali conform regulii, de 
minimis” stipulată în Regulamentul Comisiei 
(CE) nr. 1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 
28.12.2006. 

Prevederi privind ajutorul de stat 
 
Orice sprijin pentru investiţii generatoare de 
profit acordat prin această măsură se va face 
conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. 
1998/2006 din 15 Decembrie 2006 de 
aplicare a art. 87 şi 88 a Tratatului privind 
ajutorul „de minimis”, Jurnalul Oficial 379 din 
28.12.2006 (valoarea totală a ajutoarelor de 
minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de 
către un beneficiar nu va depăşi plafonul 
maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ 
beneficiar). Acest plafon se aplică indiferent 
de forma ajutorului,de ,,minimis” sau de 
obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul 
acordat de Statul Membru este finanţat în 
totalitate sau parţial din surse de origine 
comunitară. 

Reguli privind acordarea, cumulul, raportarea 
şi monitorizarea acordării ajutoarelor potrivit 
regulii de minimis 

Acordarea şi monitorizarea sprijinului prin 
această măsură se face pe baza declaraţiei pe 
proprie răspundere a beneficiarului, în 

conformitate cu art. 3, alineatul (1) al 
Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1998/ 
15.12.2006 de aplicare a art. 87 şi 88 al 
Tratatului privind ajutorul “de minimis”, Jurnalul 
Oficial L 379/28.12.2006, iar MADR, în calitate 
de furnizor de ajutor “de minimis” va ţine 
evidenţa acestor ajutoare în conformitate cu 
art. 3, alineatul (3) al aceluiaşi regulament şi 
potrivit prevederilor art. 6 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind 
procedurile naţionale în domeniul ajutorului 
de stat şi a prevederilor Regulamentului pus 
în aplicare prin Ordinul Preşedintelui 
Consiliului Concurenţei nr. 175/ 2007 privind 
procedurile de monitorizare a ajutoarelor de 
stat. 
 
În cazul în care beneficiarul accesează în 
paralel pentru acelaşi proiect sprijin acordat 
în cadrul programului prin fondurile de 
garantare pentru garanţii bancare, ajutorul 
total cumulat acordat acestuia nu poate 
depăşi cuantumul prevăzut în cadrul măsurii. 

 
Criterii de selecţie 
 
i. Localităţile rurale care nu au mai primit 
anterior sprijin comunitar pentru o investiţie 
similară; 
 

ii. Localităţi rurale din regiunile cu grad de 
sărăcie ridicat; 
 

iii. Proiectele care se încadrează într-o 
strategie de dezvoltare locală sau judeţeană; 
 

iv. Proiecte integrate de investiţii 
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v. Proiecte de investiţii în infrastructura 
socială; 
 

vi. Proiectele care promovează investiţii în 
scopul conservării specificului local şi a 
moştenirii cultural; 
 

vii. Proiectele care propun abordări inovative; 
 

viii. Proiectele care presupun acţiuni de 
cooperare şi parteneriat. 
 
Descrierea angajamentelor 
 
Beneficiarii acestei măsuri pot solicita 
Agenţiei de Plăţi plata unui avans în cuantum 
de până la 20% din ajutorul public pentru 
investiţii, conform articolului 56 din 
Regulamentul (CE) nr.1974/2006 privind 
regulile de aplicare ale Regulamentului 
Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind 
acordarea sprijinului pentru dezvoltare rurală 
din FEADR, iar plata este condiţionată de 
constituirea unei garanţii bancare sau a unei  
 
garanţii echivalente, corespunzătoare unui 
procent de 110% din valoarea avansului. 
 
În cazul beneficiarilor publici, se poate 
accepta beneficiarului drept garanţie, un 
angajament scris, emis de către autoritatea 
ierarhic superioară, prin care aceasta se 
angajează la plata sumei de garantare în 
cazul în care nu se îndeplinesc condiţiile în 
care a fost acordat avansul. 
 

Garanţia depusă se eliberează numai în cazul 
în care se stabileşte că suma cheltuielilor 
efectuate care corespund sprijinului public 
pentru investiţii a depăşit valoarea avansului. 
 
În cazul investiţiilor pentru care decizia de 
acordare a sprijinului este luată în anul 2009 
sau 2010, cuantumul avansului poate fi de 
până la 50% din ajutorul public acordat, 
conform prevederilor punctului 9, art.1 din 
Regulamentul (CE) nr.363/2009 de modificare 
a Regulamentul (CE) nr.1974/2006 de stabilire 
a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 1968/2005 privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală. 
 
Pachetul de acte normative, pentru creditarea 
şi garantarea investiţiilor, care este în vigoare 
până în anul 2009, în special pentru 
asigurarea cofinanţării proiectelor realizate 
din fondul SAPARD, intitulat Programul 
,,fermierul”, a constituit principalul instrument 
pentru creşterea absorbţiei fondurilor de pre-
aderare. 
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Măsura LEADER 
 
LEADER, care contribuie la majoritatea 
măsurilor din program, este legat, în special, 
de următoarele măsuri standard ale PNDR 
2014-2020: formare profesională, tineri 
fermieri, ferme mici, modernizarea 
exploatațiilor agricole, procesarea produselor 
agricole, sprijin pentru crearea și dezvoltarea 
micro-întreprinderilor în domeniul non-
agricol, inclusiv încurajarea activităților de 
turism, infrastructura de bază la scară mică, 
inclusiv cea educațională și socială, protejarea 
patrimoniului cultural. 
 
Inovarea este unul dintre elementele 
principale ale abordării LEADER. Prin urmare, 
și următoarele măsuri inovative specifice 
trebuie încurajate prin LEADER: eficiență 
energetică și promovarea energiei 
regenerabile, TIC, patrimoniu, grupuri de 
producători și piețe locale, chiar dacă nu sunt 
cuprinse în măsurile programului, dar sunt 
conforme cu tipurile de acțiuni eligibile 
pentru sprijin în cadrul RDR, și obiectivele 
Strategiilor. 
 
Asigurarea sinergiilor dintre priorități va 
conduce la revitalizarea și dezvoltarea 
zonelor rurale. Sprijinul acordat prin 
Prioritatea 6, Domeniul de Intervenție 6B 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii locale de 
bază contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii 
populației rurale și atractivitatea satelor. 
 
 
 

 
 
Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a 
tradiţiilor prin Domeniile de Intervenție 6B si 
6A contribuie nu numai la sporirea calităţii 
vieţii în zonele rurale, ci stimulează 
activităţile de turism rural, dezvoltarea 
produselor locale şi crearea de locuri de 
muncă. 
 
Pentru a fi eligibilă Strategia trebuie să fie 
elaborată de jos în sus. Activitățile LEADER 
pot și trebuie să corespundă diferitelor tipuri 
de măsuri și sub-măsuri ale programului de 
dezvoltare rurală, în special cele legate de 
activitățile de promovare a incluziunii sociale 
și a reducerii sărăciei, precum și măsurile 
inovative specifice LEADER. 
 
Grupurile de Acțiune Locală își pot structura 
strategia în funcție de prioritățile principale 
identificate în PNDR 2014-2020 și în funcție 
de nevoile identificate în analiza diagnostic 
din Strategie, pentru a avea un domeniu de 
acțiune mai larg și fără a fi necesară  
prezentarea detaliată a tipurilor de acțiuni 
eligibile care corespund măsurilor standard și 
măsurilor inovative specifice LEADER. 
 
Cu toate acestea, proiectele realizate în cadrul 
strategiilor de dezvoltare locală sunt deseori 
integrate și pot avea un impact pozitiv în 
diferite domenii de intervenție. 
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Parteneriatele public-private 
 
Colaborarea dintre sectorul public şi cel privat 
pentru furnizarea de servicii publice a apărut 
odată cu apariţia administraţiei publice. 
 
Parteneriatul este definit ca fiind o relaţie 
contractuală legală existentă între două 
entităţi considerate ca asociaţi principali într-
o afacere. O definiţie mai completă consideră 
parteneriatul ca fiind constituit din activităţi 
realizate în colaborare de către grupuri 
interesate, bazate pe recunoaşterea mutuală a 
punctelor tari şi a celor slabe ale celor doi 
parteneri, care lucrează pentru îndeplinirea 
unor obiective stabilite de comun acord şi 
dezvoltate printr-o comunicare eficientă. În 
cazul parteneriatului public- privat, relaţia 
contractuală se stabileşte între un partener 
din sectorul public şi unul din sectorul privat. 
Acest aranjament, în general, implică o 
instituţie guvernamentală centrală sau locală 
care contractează un partener privat pentru a 
renova, construi, administra, coordona, 
conduce o facilitate sau un sistem care 
furnizează un serviciu public. În acest 
aranjament, agenţia sau instituţia publică 
poate păstra conducerea sistemului public, 
dar partea privată investeşte capital pentru a 
concepe şi dezvolta capacităţile acestuia. 
 
Având în vedere toate acestea, un parteneriat 
are loc atunci când există: 
 

 obiective comune, atunci când 
parteneriatul este iniţiat cu scopul 
implementării obiectivelor care au 

fost stabilite de comun acord de către 
grupurile implicate; 

 acord pentru iniţierea activităţilor; 
 activităţi construite pe baza punctelor 

tari ale partenerilor; 
 acţiuni care să ducă la depăşirea 

punctelor slabe - acest lucru poate 
presupune angajarea de consultanţă 
sau împărtăşirea de cunoştinţe şi 
experienţă.  

 
Caracteristicile principale ale parteneriatului 
public-privat sunt următoarele:  
 

 sunt voluntare şi construite pe 
respectarea punctelor tari ale 
partenerilor; 
 

 optimizează alocarea de resurse; 
 

 obţin beneficii mutuale pe o 
perioadă stabilită de timp; 
 

 presupun angajamente scrise în care 
sunt specificate scopul şi durata 
parteneriatului, tipul de 
management şi coordonare şi 
procedurile de ieșire. 

 
În cadrul parteneriatului public- privat sunt 
implicaţi actori publici - guverne naţionale, 
guverne locale, municipalităţi, agenţii 
guvernamentale, instituţii publice - şi actori 
privaţi - agenţi economici privaţi, asociaţii 
patronale, sindicate şi ONG-uri. 
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Granturi SEE și Norvegiene 
 
Granturile SEE oferă finanţare pentru 16 state 
membre UE din Europa Centrală, de Est şi de 
Sud.  
 
Granturile SEE contribuie, inter alia, la 
protejarea patrimoniului cultural şi la 
revitalizarea patrimoniului cultural şi la 
promovarea diversităţii, dialogului 
intercultural, întărirea culturilor minorităţilor 
şi a schimburilor culturale, oferind un sprijin 
de peste 200 de milioane de euro în 16 state 
beneficiare. România beneficiază de finanţare 
în valoare de 20,8 milioane de euro pentru 
sectorul cultural, din care 16.470.588 euro 
pentru protejarea și revitalizarea 
patrimoniului cultural. Bugetul total al 
prezentei cereri de proiecte este 9.821.004 de 
euro. 
 
Cel puţin 10% din valoarea totală a 
Programului va fi alocată proiectelor ce 
vizează îmbunătățirea situației populației de 
etnie rromă. Accentul se pune pe creșterea 
protecției și valorificării patrimoniului cultural 
al rromilor, cu scopul de a consolida 
identitatea lor culturală, evaluându-se 
relevanța proiectului cu privire la 
îmbunătățirea situației minorităților naționale 
(inclusiv a populația de etnie rromă). 
 
Obiective 
 
Obiectivul general al Programului este 
protejarea și conservarea patrimoniului 
cultural și natural pentru generațiile viitoare 

și facilitarea accesului la patrimoniu a 
publicului larg. 

Programul urmărește îndeplinirea 
următoarelor obiective: 

 Protejarea și valorificarea 
patrimoniului cultural din România; 
 

 Dezvoltarea comunităților prin 
creșterea atractivității turistice și 
investiționale a orașelor și regiunilor, 
datorită conservării, restaurării și 
valorificării patrimoniului cultural și 
natural; 
 

 Conservarea și valorificarea 
patrimoniului imaterial în vederea 
consolidării identității culturale a 
minorităților etnice și culturale, 
inclusiv a populației rrome. 
 

 Întărirea relațiilor bilaterale între 
operatorii culturali din România si cei 
din statele donatoare cu privire la 
patrimoniul cultural. 
 

Componentele programului şi rezultatele 
vizate 
 
Obiectivele Programului vor fi îndeplinite prin 
intermediul următoarelor componente: 
 
1. Conservarea, renovarea și protejarea 
patrimoniului cultural ce urmărește obținerea 
următoarelor rezultate: 
 

 Restaurarea, conservarea și punerea în 
valoare a monumentelor istorice; 
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 Restaurarea/conservarea patrimoniului 
cultural mobil; 
 

 Digitizarea bunurilor de patrimoniu 
și/sau a arhivelor, cataloagelor, 
inventarelor și crearea de baze de 
date; 
 

 Crearea și dezvoltarea de muzee și 
spații culturale. 
 

2. Dezvoltarea comunităților locale și 
asigurarea unor mijloace de trai durabile din 
punct de vedere economic prin revitalizarea 
patrimoniului natural și cultural ce urmărește 
obținerea următoarelor rezultate: 
 

 Crearea sau îmbunătățirea 
documentelor strategice, de 
planificare și management integrat 
pentru patrimoniul cultural; 
 

 Protejarea sau revitalizarea 
patrimoniului natural cu valoare 
istorică și culturală; 
 

 Facilitarea accesului la patrimoniul 
imaterial al minorităților culturale și 
etnice pentru publicul larg. 
 

Activităţi eligibile 
 
În cadrul prezentei cereri de proiecte, toate 
activitățile care au ca scop atingerea 
obiectivelor și rezultatelor prezentate mai sus 
sunt considerate eligibile, cum ar fi, de 
exemplu: 

 Protecţia, restaurarea, conservarea și 
punerea în valoare a monumentelor 
istorice; 
 

 Amenajări peisagistice pentru punerea 
în valoare a monumentelor istorice; 
 

 Modernizarea utilităţilor aferente 
monumentelor istorice (energie 
electrică, alimentare cu apă, 
canalizare); 
 

 Dotări interioare (instalaţii, 
echipamente şi dotări pentru 
asigurarea condiţiilor de climatizare, 
siguranţă la foc, antiefracţie) pentru 
monumente istorice/muzee; 
 

 Dotări pentru expunerea şi protecţia 
patrimoniului cultural mobil şi imobil; 
 

 Amenajarea zonelor de protecţie prin 
delimitarea şi împrejmuirea 
monumentelor istorice; 
 

 Construcţia utilităţilor anexe (marcaje, 
grupuri sanitare, puncte de informare, 
reclame şi indicatoare) pentru 
monumente istorice/muzee; 
 

 Construcţia/ reabilitarea/ amenajarea 
căii de acces către monumente 
istorice/ muzee; 
 

 Protecţia, restaurarea, conservarea și 
punerea în valoare a patrimoniului 
mobil; 
 

 Crearea infrastructurii pentru 
digitizarea bunurilor de patrimoniu, 
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acțiuni de digitizare a bunurilor de 
patrimoniu și creare de baze de date, 
precum și de facilitare a accesului 
publicului larg la acestea; 
 

 Realizarea de platforme și soluții 
tehnologice de punere în valoare a 
patrimoniului mobil și imobil, inclusiv 
prin digitizare; 
 

 Conservarea, amenajarea și punerea în 
valoare a patrimoniului natural, 
asigurarea accesului și facilitarea 
introducerii acestuia în circuitul 
public; 
 

 Realizarea de studii, analize, rapoarte 
privind patrimoniului material și 
imaterial, inclusiv proiecte tehnice, 
analize de impact, inventare, etc.; 
 

 Realizarea de documente strategice, 
de planificare şi management integrat 
pentru obiectivele de patrimoniu; 
 

 Activități de conservare și promovare 
a patrimoniului imaterial al 
comunităților etnice și culturale, 
inclusiv a populației rrome; 
 

 Realizarea de cataloage şi inventare a 
colecţiilor care vizează moştenirea 
culturală a minorităţilor etnice şi 
promovarea acestora; 
 

 Organizarea de expoziţii şi 
evenimente care să valorifice 
patrimoniul aparţinând minorităţilor 
etnice şi culturale. 

Principii transversale 
 
În cadrul acestei cereri de proiecte 
următoarele principii transversale trebuie 
luate în considerare în cadrul proiectelor: 
buna guvernare, dezvoltarea durabilă și 
egalitatea de gen (ref. Protocolul 38 B și 
Articolul 1.6 din Regulamente). 
 
A. Buna guvernare 
 
Buna guvernare este caracterizată de șase 
principii fundamentale: este participativă și 
incluzivă, responsabilă, transparentă, 
receptivă, eficace și eficientă, și respectă 
principiul statului de drept. Implicită în acest 
sens este o toleranță zero față de corupție, 
faptul că punctele de vedere ale minorităților 
sunt luate în considerare, precum și faptul că 
vocile părţilor celor mai vulnerabile din 
societate sunt ascultate în procesul 
decizional. 
 
B. Dezvoltarea durabilă 
 
Dezvoltarea durabilă este definită ca 
"dezvoltarea care satisface nevoile 
prezentului, fără a compromite capacitatea 
generațiilor viitoare de a îndeplini nevoile 
lor." Astfel, dezvoltarea durabilă este un 
concept integrat care include întotdeauna o 
perspectivă pe termen lung și care implică 
toate acțiunile umane până la nivel local. 
Dezvoltarea durabilă trebuie privită integrat, 
din toate cele trei perspective: de mediu, 
economică și socială. 
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C. Egalitatea de gen 
 
Egalitatea de gen este una dintre valorile 
fundamentale ale societății și presupune 
egalitatea de drepturi si șanse între femei si 
bărbați în toate sectoarele societății și 
economiei, cum ar fi reprezentare și 
participare, acces la resurse, drepturi, norme 
și valori. Proiectele finanțate în cadrul acestui 
Program trebuie să respecte prevederile 
legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea 
de gen şi de tratament egal între femei şi 
bărbaţi în domeniul muncii, egalităţii de şanse 
şi nediscriminare. 
 
Temele orizontale care trebuie respectate 
sunt: promovarea toleranței, respectarea 
drepturilor minorităților, inclusiv a populației 
rome, combaterea discursului instigator la 
ură, a rasismului, extremismului, homofobiei, 
hărțuirii sexuale, traficului și violenței 
împotriva femeilor. Aceste teme vor fi 
abordate direct sau indirect prin intermediul 
activităţilor propuse în proiect. Solicitanţii vor 
oferi detalii cu privire la modalitatea în care 
proiectul contribuie la respectarea princiilor 
transversale şi a temelor orizontale. Criteriile 
de selecţie iau în considerare principiile 
egalităţii şi toleranţei, susţinând astfel 
depunerea unor cereri de finanţare care 
sprijină diversitatea culturală şi expresiile 
culturale ale grupurilor minoritare, inclusiv a 
populaţiei rrome. 
 
 
 
 

Alocarea financiară 
 
Suma totală alocată prezentei cereri de 
proiecte este de 9.821.004 Euro. Această 
sumă este compusă din contribuția 
Mecanismului Financiar SEE în valoare de 
8.347.853 Euro, reprezentând 85%, și 
contribuția Guvernului României în valoare de 
1.473.151 Euro, reprezentând 15% din 
valoarea totală a grantului. 
 
Bugetul va fi alocat ambelor componente ale 
Programului, după cum urmează: 
 

 Componenta 1: Conservarea, 
renovarea și protejarea patrimoniului 
cultural – 9.097.474 Euro. 
 

 Componenta 2: Dezvoltarea 
comunităților locale și asigurarea unor 
mijloace de trai durabile din punct de 
vedere economic prin revitalizarea 
patrimoniului natural și cultural – 
723.530 Euro. 
 

Rata finanțării nerambursabile acordată va fi 
după cu urmează: 
 

 în cazul proiectelor implementate de 
organizații de drept public - rata 
finanțării va fi de maxim 100% din 
totalul costurilor eligibile ale 
proiectului; 

 

 în cazul proiectelor implementate de 
organizații de drept privat - rata 
finanțării va fi de până la 90% din 
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totalul costurilor eligibile ale 
proiectului. 

În cazul organizațiilor de drept privat 
contribuția în natură este acceptată. 
Contribuția în natură poate fi doar sub formă 
de muncă voluntară (conform legii) și poate 
reprezenta maxim 50% din contribuția 
proprie asigurată pentru proiect. 
 
Baza de calcul a prețurilor unitare pentru 
munca voluntară va lua în considerare datele 
oficiale cu privire la salariul minim și mediu 
pe economie la nivel național, stabilite de 
către Comisia Națională de Prognoză, în 
vigoare la momentul lansării apelului de 
proiecte. 
 
Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi 
acordată unui proiect trebuie să se încadreze 
între: 
 

 suma minimă de 200.000 Euro pe 
proiect; 

 

 suma maximă de 2.000.000 Euro pe 
proiect. 

 
Solicitanţi eligibili 
 
Solicitantul trebuie să fie o entitate legal 
înființată în România conform legislaţiei 
româneşti aplicabile pentru fiecare dintre 
următoarele categorii de persoane juridice: 

 Instituții publice: autorități publice, 
instituții culturale și arhivele statului; 
 

 Organizații neguvernamentale, 
inclusiv filiale ale asociaţiilor şi 
fundaţiilor internaţionale recunoscute 
în conformitate cu legislaţia în vigoare 
în românia, active în domeniile vizate 
de program (e.g. Patrimoniu cultural, 
minorități etnice); 
 

 Culte și asociații religioase 
recunoscute potrivit legislației în 
vigoare în românia; 

 

 Instituții de învățământ superior și 
institute de cercetare; 

 

 Alte entități fară scop lucrativ activ în 
domeniile vizate de program (e.g. 
Patrimoniu cultural, minorități etnice). 

 
Solicitantul trebuie să dovedească calitatea 
de proprietar/administrator sau faptul că are 
dreptul de folosință cu titlu gratuit sau deţine 
în concesiune imobilul și/sau terenul care 
face obiectul investiției. 
 
Nu sunt eligibili pentru obținerea finanțării 
solicitanții care se află în oricare dintre 
următoarele situații: 
 

1. Au făcut obiectul unei hotărâri 
judecătorești rămase definitiv (res 
judicata) pentru fraudă, corupție, 
participare la o organizație criminală 
sau orice altă activitate ilegală care 
aduce atingerea intereselor financiare 
ale Uniunii; 
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2. Sunt în faliment sau în lichidare, 
activitățile lor sunt sub administrare 
judiciară, fac obiectul unui concordat 
preventiv, și-au suspendat activitatea 
comercială, fac obiectul unor 
proceduri legate de aceste aspecte sau 
se află în o altă situație similară care 
decurge dintr-o procedură 
asemănătoare prevăzută de legislația 
sau reglementările naționale; 
 

3. Nu și-au îndeplinit toate obligațiile cu 
privire la plata impozitelor și taxelor 
precum și a contribuțiilor la 
asigurările sociale în conformitate cu 
legile țării în care sunt înregistraţi 
legal; 
 

4. Reprezentanţii săi legali/structurile de 
conducere şi persoanele care asigură 
conducerea au fost condamnați printr-
o hotărâre judecătorească rămasă 
definitivă (res judicata) pentru o 
infracțiune legată de conduita 
profesională în ultimiii 3 ani; 
 

5. Reprezentanţii săi legali/structurile de 
conducere şi persoanele care asigură 
conducerea s-au făcut vinovate de 
comiterea unei abateri profesionale 
grave dovedită prin orice mijloace pe 
care Operatorul de Program le poate 
justifica; 
 

6. Au fost declarați a fi într-o situaţie 
gravă de nerespectare a obligațiilor 
contractuale privind procedurile de 

achiziţii publice și/sau de contractare 
în cadrul Spațiului Economic 
European. 

 
Parteneri de proiect din Statele Donatoare 
 
Pentru a intensifica cooperarea, sunt puternic 
încurajate parteneriatele între organizaţii din 
România şi, respectiv, din Statele Donatoare. 
Trebuie remarcat faptul că cererea de 
finanţare va fi depusă de un Solicitant din 
România care poate avea un parteneriat 
încheiat cu una sau mai multe organizaţii din 
statele donatoare : Islanda, Liechtenstein 
şi/sau Norvegia. 
 
Ambele părţi trebuie să coopereze şi să 
convină asupra rolurilor lor în cadrul 
proiectului propus. Solicitantul şi partenerul 
vor semna o Scrisoare de interes privind 
parteneriatul folosind modelul pus la 
dispoziţie şi o vor depune împreună cu 
cererea de finanţare. 
 
Partenerii din statele donatoare pot fi 
organizaţii înregistrate ca entităţi juridice în 
Islanda, Liechtenstein sau Norvegia. Un 
partener din statele donatoare trebuie să 
îndeplinească următoarele cerinţe: 
 

 Participarea sa în cadrul proiectului 
planificat este rezonabilă; 
 

 Nu obţine profituri financiare directe 
din participarea la proiect. 
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Cheltuieli eligibile 
 
Toate costurile proiectului trebuie să fie 
legate direct de implementarea activităţilor 
propuse. Toate costurile proiectului trebuie să 
fie proporţionale, justificate şi necesare 
pentru implementarea proiectului şi să fie 
realizate efectiv de către Promotorul 
Proiectului/ Partenerul Proiectului. 
 
1. Costuri eligibile 
 
Următoarele costuri ale proiectului sunt 
considerate costuri eligibile în cadrul 
prezentei cereri de ofertă: 
 
a) Costuri de management, care includ, dar 
fără a se limita la: 
 

 Costul personalului alocat proiectului, 
incluzând salariile și contribuțiile 
sociale aferente și alte costuri legale, 
cu condiția ca acestea să corespundă 
politicii uzuale a promotorului 
proiectului și partenerului de proiect 
cu privire la remunerații. Costurile cu 
salariile personalului din administrația 
națională sunt eligibile în măsura în 
care acestea sunt legate de costurile 
activităților pe care autoritatea 
publică relevantă nu le-ar fi suportat 
dacă proiectul nu ar fi fost executat; 

 

 Cheltuielile cu deplasarea (transport, 
cazare și diurnă pentru personalul 
care participă la proiect, cu condiția ca 
acestea să respecte practicile uzuale 

ale promotorului de proiect și ale 
partenerului de proiect cu privire la 
cheltuielile de transport și să nu 
depășească grilele naționale 
relevante); 
 

 Alte cheltuieli (se pot include aici 
cheltuielile aferente consumabilelor și 
rechizitelor, cu condiția ca acestea să 
fie identificabile și atribuite 
proiectului; asigurărilor de călătorie 
etc). 
 

b) Costuri pentru consultanță și expertiză, 
care includ, dar fără a se limita la: 
 

 Cheltuieli pentru consultanță tehnică, 
administrativă, financiară, contabilă, 
fiscală, juridică și cheltuieli de 
management și consultanță aferente 
activităților proiectului; 
 

 Onorări experți pentru raportări, 
strategii, ghiduri, metodologii, 
inventarieri, studii, analize, rapoarte 
asupra bunurilor culturale tangibile 
sau intangibile; 
 

 Costuri de traducere și interpretare; 
 

 Costuri pentru evaluare și audit. 
 
c) Costuri specifice, care includ, dar fără a se 
limita la: 
 

 Cheltuieli pentru proiectare, inginerie, 
asistenţă tehnică, dirigenție de 
șantier, alte tipuri de supervizare a 
lucrărilor; 
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 Cheltuieli pentru obținerea 
acordurilor, avizelor și autorizațiilor; 
 

 Cheltuieli privind amenajarea 
terenului/ amenajări peisagistice; 
 

 Cheltuieli pentru asigurarea 
utilităților; 
 

 Cheltuieli pentru construcții și 
instalații; 
 

 Cheltuieli cu montajul utilajului 
tehnologic, echipamentelor 
tehnologice și funcționale; 
 

 Costul integral al utilajelor, 
echipamentelor tehnologice și 
funcționale; 
 

 Cheltuieli cu amortizarea utilajelor, 
echipamentelor tehnologice și 
funcționale; 
 

 Costul integral al dotărilor noi sau 
second hand; 
 

 Cheltuieli cu amortizarea dotărilor noi 
sau second hand; 
 

 Costul integral al activelor 
necorporale; 
 

 Cheltuieli cu amortizarea activelor 
necorporale; 
 

 Cheltuieli pentru organizarea de 
șantier; 

 

 Comisioane, taxe, cote; 
 

 Cheltuieli cu lucrări de restaurare și 
valorizarea a obiectelor de 
patrimoniu; 
 

 Cheltuieli privind digitizarea bunurilor 
de patrimoniu și/ sau a arhivelor, 
cataloagelor, inventarelor și crearea 
de baze de date; 
 

 Cheltuieli referitoare la facilitarea 
accesului publicului larg la 
patrimoniul cultural material și 
imaterial; 
 

 Cheltuieli privind asigurările; 
 

 Alte cheltuieli generate de specificul 
proiectului, inclusiv pentru 
dezvoltarea relațiilor bilateral. 
 

d) Costuri pentru diseminarea rezultatelor, 
publicitate și informare, care includ, dar fără a 
se limita la: 
 

 Cheltuieli pentru elaborarea, 
prelucrarea și tipărirea materialelor de 
vizibilitate; 
 

 Cheltuieli pentru crearea și 
mentenanța website-ului; 
 

 Cheltuieli pentru organizarea 
evenimentelor de promovare; 
 

 Cheltuieli pentru achiziția de panouri 
publicitare/ placă permanent. 
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e) Costuri indirecte pentru proiecte (costuri de 
întreţinere) vor fi estimate conform 
metodologiei indicate în Ghidul Solicitantului. 
 
Ca regulă generală, valoarea totală a costului 
de management împreună cu costurile 
indirecte nu ar trebui să depăşească 20% din 
valoarea costurilor directe totale eligibile ale 
proiectului. În cadrul proiectului, taxa pe 
valoare adăugată care se referă direct la 
proiect poate fi eligibilă dacă promotorul 
proiectului nu o poate recupera integral sau 
parţial conform legilor şi reglementărilor 
privind impozitarea. 
 
2. Cheltuieli neeligbile 

 
Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt 
eligibile în cadrul prezentei cereri de proiecte: 
 

 Toate costurile efectuate înainte de 
intrarea în vigoare a contractului de 
finanţare nerambursabilă pentru 
activităţile din proiect; 
 

 Dobânzi aferente datoriilor, cheltuieli 
aferente serviciului datoriei și 
penalități de întârziere; 
 

 Cheltuieli legate de tranzacțiile 
financiare și de alte costuri pur 
financiare, cu excepția serviciilor 
financiare prevăzute în contractul de 
finanţare; 
 

 Provizioanele pentru pierderi sau 
datorii viitoare; 
 

 Pierderi din cursul de schimb; 
 

 TVA-ul recuperabil; 
 

 Costuri care sunt acoperite din alte 
surse; 
 

 Amenzi, penalități și cheltuieli de 
judecată; 
 

 Cheltuieli excesive și imprudente. 
 

Achiziţii publice 
 
Promotorii proiectului şi partenerii lor care 
sunt instituţii publice în România, finanţate 
prin Program trebuie să respecte toate 
reglementările naţionale aplicabile, în special 
legislaţia naţională privind achiziţiile publice, 
adică Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind acordarea contratelor de 
achiziţii publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Promotorii proiectului şi partenerii lor care 
sunt entităţi private în România, finanţate 
prin program trebuie să respecte integral 
prevederile Ordinului de Ministru nr. 
1120/2013 privind procedurile simplificate 
aplicate beneficiarilor private în cazul 
proiectelor finanţate prin Instrumente 
Structurale, Obiectivul de Convergenţă şi al 
proiectelor finanţate prin Granturile SEE şi 
Norvegia pentru atribuirea contractelor de 
bunuri, lucrări sau servicii, respectiv 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 cu modificările şi completările 
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ulterioare, dacă este cazul conform art.9, par. 
c şi c1. 
 
Principiile fundamentale ale implementării 
procedurii de achiziţii publice includ: 
tratamentul egal al contractorilor şi 
transparenţa procedurii, termene limită 
corespunzătoare, recunoaştere reciprocă a 
diplomelor, certificatelor şi a altor documente 
referitoare la calificările profesionale, măsuri 
de publicitate corespunzătoare referitor la 
procedura de achiziție, în conformitate cu 
legea românească. 
 
Ajutorul de stat 
 
Potrivit prevederilor OUG nr.117/2006 privind 
procedurile naţionale legate de ajutorul de 
stat, aceste reguli se aplică întreprinderilor 
economice cu scop lucrativ. Promotorii 
proiectului eligibil şi parteneri de proiect din 
Program sunt organizaţii publice sau private 
care nu urmăresc să obţină profit. 
 
Programul nu este supus prevederilor privind 
Ajutorul de stat din cauza naturii activităţilor 
specifice din cadrul Programului, din cauză că 
solicitanţii nu acţionează ca operatori 
economici în implementarea activităţilor 
specific, din cauză că nu există premisele 
pentru a considera că ar putea fi distorsionată 
concurenţa pe piaţa europeană şi luând în 
considerare şi limita maximă a grantului 
acordat pe proiect. 
 
 
 

Fluxurile de plăţi şi raportarea 
 
Plățile efectuate către promotorii de proiect, 
în cadrul implementării proiectelor finanțate, 
vor fi sub forma de plăți în avans, plăți 
intermediare și plata soldului final. Plata în 
avans se stabilește în graficul de rambursare 
al fiecărui proiect și nu trebuie să depășească 
30% din valoarea totală a proiectului. 
 
Plățile intermediare pentru proiecte vor fi 
realizate pe baza rapoartelor intermediare 
aprobate, cu condiția ca, pentru cel puțin 70% 
din orice plată anterioară, costurile să fi fost 
deja efectuate. 
 
Rapoartele intermediare de proiect trebuie să 
fie prezentate de către promotorul proiectului 
Operatorului de Program. Un raport 
intermediar trebuie să acopere o perioadă de 
raportare de 4 luni.  
 
După finalizarea proiectului, promotorul 
proiectului trebuie să prezinte Operatorului 
de Program un raport final. Operatorul de 
Program poate reține până la 10% din suma 
totală a proiectului pentru plata soldului final. 
Plata soldului final va fi plătită în termen de 
15 zile lucrătoare de la aprobarea raportului 
final. 
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Criteriile şi procedura de selecţie a 
proiectelor 
 
Pentru proiectele individuale, criteriile de 
selecţie sunt: 
 
Criterii administrative şi de eligibilitate:  
 

 Respectarea formatului şi a 
instrucţiunilor de completare a cererii 
de finanţare, numărul de documente 
originale şi copii solicitate, 
modalitatea de depunere a cererii de 
finanţare (în format imprimat şi 
electronic); 
 

 Toate anexele solicitate sunt semnate 
şi ştampilate corespunzător; 
 

 Depunerea cererii de finanţare în 
termen; 
 

 Eligibilitatea solicitanţilor şi a 
partenerilor (după caz); 
 

 Grantul solicitat între 200.000 – 
2.000.000 EUR; 
 

 Existenţa documentelor care 
demonstrează angajamentul de a 
asigura cofinanţarea, dacă este cazul. 

 

Criterii de evaluare: 
 

 Calitate şi inovaţie; 
 Relevanţa proiectului; 
 Fezabilitatea proiectului; 
 Impactul proiectului. 

 
Procedura de selecţie 
 

 Verificarea respectării criteriilor 
administrative şi de eligibilitate; 
 

 Fiecare cerere de finanţare care 
îndeplineşte criteriile administrative şi 
de eligibilitate va fi analizată de doi 
experţi numiţi de Operatorul de 
Program; aceştia vor fi imparţiali şi 
independenţi de Operatorul de 
Program şi de Comitetul de Selecţie 
(Structura membrilor Comitetului de 
selecție este descrisă în Ghidul 
Solicitantului.); 
 

 Experţii vor puncta separat proiectul 
conform criteriilor de selecţie 
publicate în cererea de proiecte; 
media punctajelor acordate de experţi 
va fi utilizată pentru clasificarea 
cererilor; 
 

 Comitetul de Selecţie va analiza lista 
cu clasificarea cererilor de finanţare şi 
va recomanda proiectele care să fie 
finanţate în cadrul Programului pentru 
a atinge obiectivele şi indicatorii 
Programului. 
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Implementarea și monitorizarea 
strategiei 
 
Pre - condiţii de implementare a strategiei 
 
Cadrul general 
 
Pentru implementarea cu succes a Strategiei 
de Dezvoltare A Serviciilor Sociale din 
comuna Oancea, trebuiesc îndeplinite o serie 
de pre – condiţii care împreună să conveargă 
către același cadru optim de materializare a 
viziunii de dezvoltare locală. 
 
Pe baza expertizei acumulate în ultima 
perioadă de programare de către toţi actorii 
implicaţi– respectiv mediul local cu toate 
cele trei segmente (comunitatea, mediul de 
afaceri și administraţia publică locală), 
consultanţii, mediul politic de asemenea la 
toate nivelurile, inclusiv cel care generează 
repercusiuni asupra politicilor publice la nivel 
macro – în ciclul de viaţă al unei strategii – 
pornind de la elaborarea acesteia, continuând 
cu implementarea, monitorizarea, evaluarea 
măsurii în care indicatorii s-au atins și a 
impactului/ efectelor multiplicatoare generate 
– putem concluziona că există trei pre - 
condiţii sine qua non de creare a cadrului 
general al implementării strategiei de 
dezvoltare: 

1. Existenţa Strategiei de Dezvoltare a 
Serviciilor Sociale asumată de către toţi 
actorii locali; 
 

2. Existenţa capacităţii operaţionale și 
financiare de implementare a Strategiei 
de Dezvoltare a Serviciilor Sociale; 

3. Existenţa spaţiului temporal optim de 
implementare a Strategiei de 
Dezvoltare a Serviciilor Sociale. 

 
Alături de cele trei precondiţii sine qua non, 
mai există trei pre - condiţii de tip orizontal, 
anume: 

1. Comunicarea demersurilor de întreprins 
în implementarea Strategiei de 
Dezvoltare a Serviciilor Sociale; 
 

2. Transparenţa în deciziile care 
coroborate constituie chiar actul de 
implementarea a Strategiei de 
Dezvoltare a Serviciilor Sociale; 
 

3. Susţinerea implementării Strategiei de 
Dezvoltare a Serviciilor Sociale de către 
toate mediile beneficiare. 

 
Pre - condiţii sine qua non 
 
Existenţa Strategiei 
 
Asumarea Strategiei de Dezvoltare a 
Serviciilor Sociale începe încă din faza de 
elaborare a acesteia de la momentul solicitării 
primelor informaţii către instituţiile furnizoare 
de date statistice. Tot în faza de elaborare a 
Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 
prin Focus group-uri au fost consultaţi 
specialiștii din fiecare domeniu sectorial și 
factorii de decizie locali. 
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Existenţa capacităţii operaţionale și 
financiare 
 

Capacitatea Operațională  
 

În faza de debut a implementării Strategiei de 
dezvoltare locală se alocă și se verifică 
resursele umane și administrative optime 
pentru acest demers.  
 

Punctual, în cazul Comunei Oancea, putem 
vorbi despre resurse umane și administrative 
suficiente pentru gestionarea cu succes a unei 
iniţiative atât de complexe. 
 
Astfel, echipa de implementare propusă prin 
Strategia de Dezvoltare Locală propusă 
pentru implementarea acesteia este 
constituită din: personalul cu experienţă al 
aparatului primarului din fiecare 
compartiment de specialitate, alături de  
echipa entuziastă și cu experienţă în proiecte 
cu finanţare europeană, sub coordonarea 
primarului. 
 
Resursele administrative sunt asigurare prin 
bunuri și servicii achiziţionate deja sau care 
vor fi achiziţionate la momentul la care va fi 
necesar din proiectele cu finanţare europeană 
derulate deja sau care se vor derula pe viitor 
și de la bugetul local. 
 
Capacitatea Financiară 
 

Portofoliul de proiecte, pe fiecare sector 
prioritar, ceea ce permite interpretare că ar 
putea exista un minimum de excedent 
bugetar și deci astfel capacitatea financiară 
este asigurată per ansamblu, iar în special, pe 
termene de timp scurte putem vorbi despre o 
capacitate financiară optimă prin faptul că 
gradul de îndatorare al Comunei Oancea este 
redus ceea ce permite contractarea de credite 

până la momentul rambursărilor investiţiilor 
din sursele alese optim. 
Pre - condiţii de tip orizontal 
 
Comunicarea va trebui asigurată în primul 
rând de către aparatul primarului prin 
purtătorul de cuvânt al acestuia și în al doilea 
rând prin implicarea directă a echipei de 
implementare a Strategiei de Dezvoltare a 
Serviciilor Sociale în relaţia directă cu fiecare 
dintre cele trei medii implicate la nivel local; 
de asemenea, fiecare dintre demersuri va fi 
anunţat de o manieră oficială prin publicarea 
informaţiilor de larg interes pe site-ul oficial 
al Primăriei Oancea. 
 
Transparenţa rezidă în acţiunile concrete care 
vor fi realizate ţinând cont de faptul că 
trebuie respectate egalitatea de gen și 
nediscriminarea de orice natură, inclusiv în 
procesul de realizare al achiziţiilor publice. 
 
Susţinerea implementării constă în faptul că o 
dată cu implicarea activă în demersurile la 
care se raportează fiecare dintre segmente, 
este de așteptat înţelegerea din parte 
acestora a perioadei de tranziţie în care se vor 
realiza demersurile și investiţiile propuse prin 
strategie. 
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Monitorizarea strategiei 
 
Acţiuni de întreprins și indicatorii de 
monitorizare 
 

Pentru a se asigura implementarea cu succes 
a strategiei, prin realizarea proiectelor 
prioritare stabilite şi în susţinerea obiectivelor 
operaţionale în vederea atingerii obiectivului 
general, au fost identificate activităţi care ar 
trebui întreprinse pe termen scurt, mediu şi 
lung, menţionând instituţiile responsabile. 
 
În stabilirea planului de acţiune au fost avute 
în vedere acţiuni pregătitoare pentru 
implementarea strategiei, acţiuni derulate pe 
perioada de dezvoltare şi implementare a 
proiectelor, acţiuni de monitorizare a 
progresului implementării strategiei, 
evaluarea implementării strategiei şi acţiuni 
corective în vederea actualizării acesteia, 
precum şi pregătirea pentru următoarea 
perioadă de programare. 
 
Susţinerea obiectivelor operaţionale ale 
strategiei în vederea atingerii obiectivului 
general al acesteia, este posibilă doar prin 
utilizarea unor importante resurse umane, 
financiare şi de timp prin care se pot realiza 
proiectele propuse în portofoliul de proiecte 
prioritare şi prin realizarea măsurilor 
necesare.  
 
 
 
 

 

Resursele umane necesare implementării cu 
succes a strategiei sunt deja pregătite prin 
implementarea cu succes a diferitelor 
proiecte, schimburi de experienţă, infuzie şi 
absorbţie de expertiză şi know how datorate 
interesului municipalităţii de a realiza 
dezvoltarea capacităţii tehnice, administrative 
şi instituţionale a Aparatului Primarului în 
vederea asigurării unor intervenţii 
sustenabile. 
 
Resursele de timp au fost calculate astfel 
încât să se poată asigura continuitatea 
aceleiaşi direcţii de dezvoltare pentru o 
perioadă suficient de lungă astfel încât 
valoarea adăugată a primelor rezultate să 
poată constitui premisă pentru obţinerea 
celor viitoare. 
 
Resursele financiare vor fi asigurate nu doar 
de bugetele locale şi centrale, ci şi prin 
atragerea de surse private, respectiv atragerea 
de asistenţă financiară din fonduri europene 
sau alte surse disponibile.  
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Acțiuni de întreprins pe termen scurt (2014 - 2015) 
Acțiuni Responsabili 

Numirea unei comisii de monitorizare şi actualizare, prin Dispoziţie 
a Primarului Comunei Oancea Primarul Comunei Oancea 

Sortarea proiectelor de către comisie şi stabilirea responsabilităţilor 
fiecărei direcţii din cadrul Primăriei Comunei Oancea 

Comisia de monitorizare şi 
actualizare 

Finalizarea proiectelor aflate în implementare în actuala perioadă de 
programare 

Compartimentele de 
specialitate ale Primăriei 

Comunei Oancea numite prin 
Dispoziţie a primarului 

Consultanţi externi 
Pregătirea documentaţiilor necesare pentru a aduce proiectele din 
lista de proiecte prioritare a comunei în stadiu de maturitate pentru 
a putea fi depuse pentru finanţare (Pre-SF, SF, PT, plan de afaceri, 
cerere de finanţare etc.) 

Comisia de monitorizare şi 
actualizare 

Consultanţi externi 

Identificarea partenerilor publici şi privaţi pentru dezvoltarea şi 
implementarea proiectelor prioritare 

Comisia de monitorizare şi 
actualizare 

Realizarea de acorduri de parteneriat între Consiliul Local şi 
parteneri din învăţământ şi mediul de afaceri pentru realizarea 
proiectelor din portofoliul de proiecte prioritare 

Comisia de monitorizare şi 
actualizare 

Mediul de afaceri 
Instituţii de învăţământ şi/ sau 

de cercetare 
Planificarea multianuală a bugetului având în vedere resursele 
necesare pentru implementarea proiectelor prioritare şi stabilirea 
graficului de derulare/ implementare a strategiei (includerea în 
bugetul multianual a investiţiilor propuse ca fiind prioritare în 
vederea pregătirii lor) 

Consiliul Local al Comunei 
Oancea 

Comisia de monitorizare şi 
actualizare 

Pregătirea cadrului instituţional şi a resurselor umane pentru 
implementarea cu succes a proiectelor prioritare 

Comisia de monitorizare şi 
actualizare 

Consultanţi externi 

Elaborarea de strategii sectoriale de dezvoltare şi alte studii de 
planificare strategică 

Comisia de monitorizare şi 
actualizare 

Consultanţi externi 

Evaluarea intermediară a strategiei 
Comisia de monitorizare şi 

actualizare 
Evaluator independent 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 145 

Acțiuni de întreprins pe termen mediu (pregătitoare pentru următoarea perioadă de 
programare în concordanță cu Strategia 2020) 

Acțiuni Responsabili 
Continuarea activităţilor pe termen scurt care nu au fost finalizate 
(acţiunile noi şi diferite faţă de cele anterioare) 

Aceiaşi responsabili ca şi pe 
termen scurt 

Realizarea de parteneriate public-private pentru dezvoltarea 
proiectelor mari de infrastructura de la nivelul comunei 

Comisia de monitorizare şi 
actualizare 

Facilitarea implementării proiectelor prioritare (concesionare 
terenuri, facilitare construcţii, facilităţi pentru capacităţi de 
producţie, reducerea/înlăturarea barierelor administrative, etc.)  

Comisia de monitorizare şi 
actualizare 

Promovarea şi sprijinirea iniţiativelor private în domeniile prioritare 
şi complementare proiectelor prioritare 

Comisia de monitorizare şi 
actualizare 

Implementarea proiectelor prioritare 
Comisia de monitorizare şi 

actualizare 
Consultanţi externi 

Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel judeţean, regional, 
naţional şi transfrontalier 

Comisia de monitorizare şi 
actualizare 

Monitorizarea stadiului implementării proiectelor din portofoliul de 
proiecte prioritare şi realizarea unor rapoarte de progres 

Comisia de monitorizare şi 
actualizare 

Structurile parteneriale formate 
la nivelul comunei pentru 

planificare strategică (grupuri 
de lucru sectoriale) 
Consultanţi externi 

Evaluarea intermediară periodică a strategiilor sectoriale de 
dezvoltare şi a altor studii de planificare strategică (la maxim 4 ani) 

Comisia de monitorizare şi 
actualizare 

Evaluator independent 
Revizuirea strategiilor sectoriale de dezvoltare şi ale altor studii de 
planificare strategică pe baza evaluării, luarea de măsuri corective, 
dacă este cazul şi actualizarea periodică a acestora (la maxim 4 ani) 

Comisia de monitorizare şi 
actualizare 

Consultanţi externi 

Evaluarea intermediară periodică a strategiei (la maxim 4 ani) 
Comisia de monitorizare şi 

actualizare 
Evaluator independent 

Revizuirea strategiei pe baza evaluării, luarea de măsuri corective, 
dacă e cazul şi actualizarea periodică a strategiei (la maxim 4 ani) 

Comisia de monitorizare şi 
actualizare 

Consultanţi externi 
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Indicatori de monitorizare şi evaluare a 
investiţiilor realizate prin strategie 

Acest capitol îl considerăm necesar pentru 
urmărirea eficace a implementării actului 
administrativ. Considerăm o unealtă potrivită 
urmărirea indicatorilor de realizare a fiecărei 
măsuri din strategie pentru a măsura gradul 
de implementare al acesteia. Astfel, prin 
prezenta strategie se propun o serie de 
indicatori cantitativi și calitativi care pot fi 
selectaţi sau completaţi spre a fi urmăriţi 
pentru următoarea perioadă de timp, astfel  

 
 
 
încât să se creeze premisele evaluării 
transparente a implementării prezentei 
strategii, evaluare care va constitui punctul de 
plecare în realizarea următorului document de 
planificare strategic. 

Indicatori cantitativi 

Indicatorii cantitativi de monitorizare şi 
evaluare a investiţiilor ce se propun a fi 
realizate prin strategie sunt următorii:

 

Domeniul sectorial Dezvoltarea și protecția resurselor umane 
Direcție de urmărit Indicatori 

Infrastructură şi servicii de educaţie 
iniţială 

 Număr unităţi de învăţământ reabilitate şi modernizate; 
 Număr mediu anual de elevi; 
 Număr cursuri de tip after-school organizate. 

Formare profesională continuă 

 Centru de formare profesională a adulţilor creat; 
 Număr de cursuri de formare profesională realizate; 
 Număr de beneficiari ai cursurilor de formare 

profesională. 

Şomajul şi promovarea ocupării  Centru de consiliere socială şi ocupaţională creat. 

Infrastructură şi servicii sociale 

 Număr persoane beneficiare ale serviciilor sociale; 
 Valoarea serviciilor sociale prestate; 
 Număr de persoane rrome beneficiare de servicii 

sociale. 
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Indicatori calitativi 
 
Urmărim în special: sporirea bunăstării 
individuale, protejarea bunăstării minimale, 
maximizarea bunăstării nete (beneficii totale 
– costuri totale) şi maximizarea bunăstării 
redistributive (reducerea inegalităţilor), 
considerînd că dezvoltarea nu este un scop în 
sine, ci vizează ameliorarea condiţiilor sociale 
pentru individ şi comunitate. 
 
Indicatorii calitativi de monitorizare şi 
evaluare a investiţiilor realizate prin strategie 
sunt: 
 

 Venitul real/ locuitor (Venitul nominal 
ponderat cu indicele puterii de 
cumpărare); 
 

 Creşterea populaţiei ocupate cu studii 
superioare; 
 

 Creşterea ratei de ocupare a populaţiei; 
 

 Creşterea cifrei de afaceri; 
 

 Raportul Cost/ Beneficiu (cost unitar, 
beneficii nete, scontarea ş.a) pentru 
fiecare prioritate de dezvoltare a 
strategiei; 

 

 Analiza Cost/ Eficacitate (Costul-
eficacitatea a două sau mai multe 
alternative este reprezentat de 
cheltuiala pe unitatea de bunuri şi 
servicii, sau costul unitar) pentru 
fiecare prioritate de dezvoltare a 
strategiei; 

 
 

 Indicele Gini (al inegalităţilor): 
 

GI = (ΣXi xYi+1) – (ΣXi+1 x Yi) / ΣXi xYi+1 
 

Xi – distribuţia cumulativă procentuală a 
numărului de arii (ex.: sate); 
 

Yi – distribuţia cumulativă a populaţiei sau a 
unei anumite activităţi (ex.: infracţionalitatea); 
 

 Gradul de internalizare a costurilor de 
producţie (suportarea din buget şi/sau 
din fonduri atrase a unei părţi din 
costurile serviciilor publice, de impact 
social major, astfel încît preţul 
serviciilor publice să fie mai uşor 
suportabil, mai ales de către persoanele 
defavorizate); 
 

 Beneficiul public (pentru intreprinderile 
publice, regii, societăţi din sistemul 
economiei şi administraţiei locale): 
 

Bp = BpN + Id + Cf - Vf – S + A + CAS, unde: 
BpN = beneficiul privat net; 

Id = Impozitele directe plătite; 
Cf = Cheltuielile financiare; 

Vf = Veniturile financiare; 
S = Subvenţiile primite; 

A = Amortizarea activelor fixe; 
CAS = Cost de ajustare structurală; 

 (costuri suplimentare ce rezultă din politicile 
publice: personal excedentar, preţuri 

administrate ş.a.). 
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Indicatori de evaluare a împlementării 
Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor 
Sociale 
 
1. Date demografice 
 

 Populația stabilă a satului Oancea; 
 

 Populația stabilă a satului Slobozia; 
 

 Populația pe vârste și sexe din 
comuna Oancea; 
 

 Analiza demografică a comunei 
Oancea. 

 
2. Indicatori socio-economici 
 

a. Populația școlară din comuna Oancea 
 

 Evoluția copiilor înscriși în 
grădinițele din comună; 
 

 Evoluția copiilor din creșe din 
județul Galați; 
 

 Evoluția copiilor înscriși în 
învățământul primar (inclusiv 
învățământul special) din comuna 
Oancea; 
 

 Evoluția copiilor înscriși în 
învățământul gimnazial (inclusiv 
învățământul special) din comuna 
Oancea. 

 
 
 
 

 
 
 
b. Cheltuieli anuale cu protecția socială a 
șomerilor din comuna Oancea 
 

 Indemnizația de șomaj (șomeri cu 
experiență în muncă); 
 

 Indemnizația de șomaj (șomeri fără 
experiență în muncă); 
 

 Cheltuieli pentru formarea 
profesională; 
 

 Plata absolvenților; 
 

 Plăți pentru stimularea 
absolvenților; 
 

 Plăți pentru stimularea șomerilor 
care se angajează înainte de 
expirarea perioadei de șomaj; 
 

 Combaterea marginalizării sociale; 
 

 Plăți pentru stimularea mobilității 
forței de muncă; 
 

 Plăți pentru stimularea angajatorilor 
care angajează șomeri din categoria 
defavorizați; 
 

 Plăți compensatorii în cadrul 
programelor de restructurare, 
privatizare și lichidare; 
 

 Cheltuieli anuale cu protecția socială 
a șomerilor. 
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c. Prezentarea Serviciilor Sociale 
 

 Persoane cu handicap la nivelul 
județului Galați; 
 

 Asigurarea protecției copilului aflat 
în dificultate prin asistenți maternali 
profesioniști; 
 

 Numărul de copii ai căror părinți 
sunt la muncă în străinătate; 
 

 Persoane cu handicap în comuna 
Oancea; 
 

 Persoane cărora li se oferă Venitul 
Minim Garantat în comuna Oancea; 
 

 Ajutorul pentru încălzirea locuinței 
cu lemne, cărbune; 
 

 Numărul de persoane vârstnice 
dependente din comuna Oancea; 
 

 Familii beneficiare de alocația de 
susținere a familiei 
 

3. Studiu asupra opiniei populației cu privire 
la dezvoltarea socială a comunei Oancea 
 

 Capacitatea populației de a-și găsi 
un loc de muncă pe termen scurt, 
mediu și lung; 
 

 Distanța la care populația comunei 
Oancea ar fi dispusă să o parcurgă 
pentru asigurarea nevoilor zilnice; 
 

 

 
 

 Opinia populației asupra comunei 
Oancea ca loc de creștere și educare 
a copiilor; 
 

 Opinia localnicilor cu privire la 
grupurile defavorizate care necesită 
sprijin din partea Primăriei și a 
Autorităților Publice Locale; 
 

 Opinia localnicilor cu privire la 
grupurile care ar trebui sprijinite mai 
mult în viitor; 
 

 Repartizarea populației din comuna 
Oancea după existența persoanelor 
plecate la muncă în străinătate; 
 

 Numărul de copii cu părinți la muncă 
în străinătate. 

 
 
 
 
 

4. Analiza SWOT a comunei Oancea 
 

 Localizare teritorială; 
 

 Patrimoniu arhitectural și cultural; 
  

 Demografie; 
 

 Servicii sociale pentru populație și 
Educație. 
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Surse de informaţii în realizarea Strategiei 
de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din 
comuna Oancea 2014 - 2020 
 
Site-uri: 
 
http://www.fonduri-ue.ro/ 
http://www.mae.ro 
http://www.fedr.ro/ 
http://www.fonduri-structurale.ro/ 
http://www.infocercetare.ro/ro/ 
http://www.cse.uaic.ro/suporturi_de_curs 
www.primariaoancea.ro 
 
Bibilografie: 
 

 Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală (PNDR); 

 Planul Naţional de Dezvoltare 2007-
2013; 

 Documentul de Politică Industrială a 
României pentru perioada 2005-2008; 

 Strategia Direcției de Asistență Socială 
pentru persoanele adulte în perioada 
2009-2013; 

 Strategia Naţională în domeniul 
Cercetării-Dezvoltării-Inovării pentru 
perioada 2007- 2013; 

 Strategia Naţională de Gestiunea a 
Siturilor Contaminate; 

 Strategia Naţională de Management a 
riscului la inundaţii; 

 Documentele Cadru de Implementare 
ale Programelor Operaţionale 2007-
2013; 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare 
Durabilă (SNDD) Orizonturi 2014-
Conceptul Strategic de Dezvoltare 
Teritorială a României 2020 (CSDTR 
2020); 

 Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 
2007-2013; 

 Planurile Integrate de Dezvoltare 
Urbană ale Polilor de Creştere şi 
dezvoltare din România; 

 Planurile de acţiune regionale ale 
regiunilor de dezvoltare din România; 

 Planul de Amenajare a Teritoriului 
Regional; 

 Council Decision of 6 October 2006 on 
Community Strategic Guidelines on 
Cohesion, OJ L 291/11 of 21.10.2006; 

 Council Regulation (EC) No 1083/2006 
of 11 July 2006 – general provisions 
on the European Regional 
Development Fund; 

 Regulation (EC) No. 1080/2006 of the 
European Parliament and of the 
Council of 5 July 2006, OJ L 210/1 of 
31.07.2006; 

 „Fostering the urban dimension: 
analysis of the operational 
programmes co-financed by the 
European Regional Development Fund 
(2007-2013). Working document of 
the Directorate General for Regional 
Policy, Brussels, 25.11.2008; 

 Communication from the Commission, 
„The regions for economic change”, 
COM (2006). 
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