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1. Cuvânt înainte 

 
 

                        

“Am învătat că un om n-are dreptul să-l privească pe un altul de sus decât atunci când trebuie 

să se aplece pentru a-l ajuta să se ridice.” 

                                                              Gabriel Garcia Marquez    

 

 

Pornind de la planificarea strategică a municipiului Piatra Neamț, prin Strategia de 

Dezvoltare Locală Integrată a Municipiului Piatra Neamț pentru perioada 2014-2020 și de la  

prevederile Hotărârii nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, s-a 

stabilit nevoia elaborării, în concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile 

locale identificate, a Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Municipiul Piatra Neamț 

pentru intervalul de acțiune 2018-2023.  

 

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiului Piatra Neamț subliniază 

dezvoltarea parteneriatelor cu actorii locali din domeniul social, punând accent pe rezolvarea 

problemelor sociale stringente, adoptând soluții de comun acord pentru eliminarea, diminuarea și 

îmbunătățirea statutului social al categoriilor defavorizate de la nivel local, creșterea accesului la 

servicii sociale de calitate și înființarea de noi servicii sociale care să rezolve problematica 

grupurilor țintă, vulnerabile, de pe teritoriul municipiului Piatra Neamț. 

 

Folosind oportunitățile existente, atât la nivel local și național, cât și cele oferite prin 

procesul de absorție specific al fondurilor nerambursabile, strategia abordată de către Direcția de 

Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț prezintă un plan de implementare a acesteia, cu 

un portofoliu de proiecte, pliat pe nevoile specifice comunității defavorizate, de unde se vor 

extrage prioritățile pentru intervalul de acțiune 2018-2023, cu scopul atingerii obiectivelor 

strategice și specifice, având la bază principiile și valorile fundamentale, necesare pentru 

realizarea misiunii strategice și implicit a misiunii Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Piatra Neamț, cu rol în dezvoltarea lor într-un viitor apropiat și a unei evoluții spre atingerea 

viziunii pe termen mediu. 
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2. Structura documentului: conținut capitole, sursa datelor 

 
I. Context Acest capitol furnizează informații despre cadrul formal al 

elaborării documentului strategic, respectiv Strategia de 

dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Piatra 

Neamț 2018-2023 și despre metodologia de lucru. 

 

 

II. Date demografice și oferte de 

servicii sociale ale municipiului 

Piatra Neamț 
 

Fila de început a acestui capitol este o prezentrare 

generală a municipiului Piatra Neamț, se continuă cu date 

demografice și termeni statistici, referitori la comunitatea 

locală defavorizată. Capitolul structurează totodată și 

informații cu privire la ofertele de servicii sociale de pe 

arealul municipiului, cât și beneficiarii acestor servicii ca 

potențial grup țintă, cuprinse în portofoliul de proiecte al 

planului strategic. Se detaliază în acest capitol categoriile 

de persoane dezavantajate social, grupurile vulnerabile, 

împreună cu nevoile de natură socială ale acestora. 

 

 

III. Analiza SWOT Analiza SWOT pune în atenția factorilor decizionali de la 

nivel local punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și 

amenințările pentru domeniul social, raportată la nevoile 

existente și la situația actuală, cu impact de dezvoltare în 

intervalul de timp 2018-2023, prin portofoliul de proiecte 

propus, pentru soluționarea problemelor prioritare 

identificate. 

 

 

IV. Strategia  Este un capitol generos care tratează miezul planului 

strategic de dezvoltare din mediul social al municipiului 

Piatra Neamț, capitol unde sunt formulate valorile și 

principiile cu care se va acționa în strategia propusă. Sunt 

enunțate aici viziunea, misiunea, obiectivele strategice și 

specifice, care vor impune realizarea activităților propuse 

prin planul de acțiune pentru implementarea strategiei cu 

care Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra 

Neamț va răspunde la problematica actuală din acest 

domeniu, la nivel local. Se vor prioritiza din cadrul 

planului de acțiune amintit proiectele pe termen scurt și 

mediu. Rolul planului strategic este de a crea o 

complementaritate cu alte documente de programare, 
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elaborate la nivel local (Strategia de Dezvoltare Locală 

Integrată a Municipiului Piatra Neamț pentru perioada 

2014-2020), regional (Planurile de dezvoltare regională 

2014-2020) și național (Strategia Națională pentru 

promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, 

Strategia privind incluziunea cetățenilor români 

aparținând minorității romilor, Strategia națională pentru 

învățarea pe tot parcursul vieții, Strategia națională 

privind reducerea părăsirii timpurii a școlii). 

La finalul acestui document sunt oferite principalele 

repere de monitorizare și evaluare a strategiei.  

Dacă situația o va impune, în funcție de contextul social, 

economic și local, acest document strategic va fi actualizat 

cu datele specifice, din acel moment. 

 

V. Anexe Capitolul cuprinde fișele chestionar care au stat la baza 

elaborării celor două studii de cercetare în domeniul social 

și de referință ale zonelor urbane marginalizate, 

documente aferente validării zonelor urbane 

marginalizate, mapa zonelor urbane marginalizate și 

cadrul legislativ pe care se sprijină totalitatea informațiilor 

cuprinse în acest document. 

 

Analiza SWOT 

Capitolul IV. 

Strategia propusă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 |  

 

I. Context  
 

Gradul de civilizație și dezvoltare al unei societăți se măsoară în mod determinant și prin 

sistemul de protecție socială existent în societatea respectivă, în măsura în care mecanismele de 

redistribure a veniturilor și sistemul serviciilor sociale reușesc să asigure un nivel de trai 

acceptabil cu șanse egale de participare la viața socială pentru toți cetățenii. 

 

3. Cadrul elaborării prezentei strategii 
 

Scopul elaborării acestui document strategic este de a identifica soluții adecvate de 

creștere a accesului grupurilor vulnerabile la serviciile sociale și de bază existente în comunitate, 

prin abordarea integrată a nevoilor beneficiarilor, în vederea prevenirii și depășirii situațiilor de 

dificultate. În cadrul strategiei sunt propuse diferite tipuri de acțiuni referitoare la combaterea 

discriminării, promovarea cetățeniei active, a solidarității sociale și la crearea unui mediu 

favorabil dezvoltării asociațiilor și organizațiilor prin promovarea implicării comunității în 

prevenirea și rezolvarea problemelor din domeniul social. 

Strategia prezentă este rezultatul eforturilor tuturor autorităților și instituțiilor locale cu 

atribuții în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, a familiilor aflate în situație de 

risc, a persoanelor vulnerabile, a persoanelor cu dizabilități, a persoanelor vârstnice, a populației 

rome. 

Pentru a asigura o bază reală, care să determine identificarea nevoilor și a problemelor 

din domeniul social de pe plan local, aspecte care vor sta la baza formulării obiectivelor 

strategice și specifice și pentru a fi siguri de însușirea acestora de către toți factorii implicați în 

asigurarea serviciilor sociale până la nivel județean, crearea documentului a cuprins următoarele 

etape: 

1. Analiza situației prezente, culegerea informațiilor privind categoriile defavorizate și a 

grupurilor vulnerabile. 

2. Analiza primară a informațiilor primite, identificarea instituțiilor, organizațiilor, 

asociațiilor și persoanelor cheie care activează în sistemul serviciilor sociale. 

3. Organizarea de întâlniri cu reprezentanți ai sistemului de asistență socială de la nivel 

local pentru culegerea de date relevante și propuneri din partea acestora 

4. Prelucrarea datelor și informațiilor, în sistem statistic și interpretarea acestora de către 

specialiști. 

 

 

4. Metodologia de lucru 

 
4.1 Metodologia de lucru a Studiul de cercetare în domeniul social la nivelul 

Municipiului Piatra Neamț 
 

Pentru crearea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale au fost realizate Studiul de 

cercetare în domeniul social la nivelul Municipiului Piatra Neamț și Studiul de referință al 

zonelor urbane marginalizate din municipiul Piatra Neamț. 

 



7 |  

Elaborarea Studiului de cercetare în domeniul social la nivelul Municipiului Piatra Neamț 

este rezultul identificării de către Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamț, a 

necesităţii elaborării unui document programatic care să prevadă planuri, metode şi activităţi 

concrete pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din 

municipiul Piatra Neamț. Acest document va constitui un Ghid pentru organizațiile și instituțiile 

locale care și-au propus să dezvolte acțiuni menite să crească capacitatea de intervenție la nivel 

local, pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile și să promoveze implicarea comunității 

în prevenirea și rezolvarea problemelor din domeniul social.  

Metodologia de lucru a fost elaborată ținând cont de specificul temei de cercetare, 

respectiv identificarea principalelor grupuri vulnerabile din municipiul Piatra Neamț, definirea 

acestora cantitativă și calitativă, precum și identificarea ofertei de servicii sociale existente la 

nivel de municipiu și modul în care aceasta poate fi îmbunătățită.  

Scopul final al cercetării constă în identificarea unor soluții/propuneri prin care să fie 

posibilă incluziunea socială a persoanelor vulnerabile din municipiul Piatra Neamț, incluziune 

care presupune implicarea atât a instituțiilor statului cât și a organizațiilor private, în crearea 

condițiilor reale pentru asigurarea egalității de șanse pentru aceste categorii de persoane.  

În elaborare au fost luate în calcul: tehnica documentelor, metodele cantitative 

(chestionarul semistructurat/semideschis, fișe de evaluare, povestea vieții, studii de caz etc.) și 

metodele calitative (atelier de lucru, fişe de lucru, focus grupuri cu toți reprezentanții instituțiilor 

publice și organizațiilor active în domeniul social din Municipiul Piatra Neamț).   

 

Metodele de lucru abordate: atelier de lucru și focus grupuri   

Pentru analiza calitativă a serviciilor sociale acordate persoanelor vulnerabile au fost 

aplicate două metode calitative de lucru: atelierul de lucru și focus-grupul.  

Grupul țintă al cercetării este format din specialiști, reprezentanți/membri ai principalelor 

instituții publice/organizații non-profit care sunt acreditați în furnizarea serviciilor sociale la 

nivelul municipiului Piatra Neamț. Membrii grupul de lucru atât din cadrul atelierului cât și, 

ulterior, din cadrul focus grupurilor sunt persoane care dețin experiența și expertiza necesară în 

domeniul social. Persoanele participante se cunosc între ele, au mai funcționat și în cadrul altor 

întâlniri, obiectul de activitate este unul cunoscut, fapt ce a înlesnit formularea unor afirmații, 

judecăți de valoare, concluzii și recomandări. În data de 11.05.2018, la sediul Primăriei 

municipiului Piatra Neamț a avut loc atelierul de lucru la care au participat reprezentanți ai 

organizațiilor publice și private implicate în domeniul social. În derularea atelierului de lucru s-a 

urmărit obținerea de date cu privire la: 

 Identificarea tuturor categoriilor de grupuri vulnerabile existente la nivelul municipiului 

Piatra Neamț,  

 Identificarea de soluții adecvate de creștere a accesului acestor grupuri vulnerabile la 

serviciile sociale și de bază existente în comunitate, printr-o aboradare integrată a 

nevoilor beneficiarilor, în vederea prevenirii și depășirii situațiilor de dificultate. 

 

Atelierul de lucru a constituit punctul de plecare în organizarea focus grupurilor la care 

au participat aceiași membri din cadrul atelierului, impărțiți în patru grupe distincte în urma 

acordului asupra zilelor planificate pentru întâlniri, locației și duratei de desfășurare. 

 

Lotul de participanți la nivelul atelierului de lucru au inclus participarea: 

1. Reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi reprezentanţilor autorităţilor publice locale 

descentralizate (Direcția Generală de Asistență Socială și protecția Copilului Neamț, Serviciul de 
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Probațiune – Tribunalul Neamț, Poliția Municipiului Piatra Neamț, Direcția de Sănătate Publică 

Neamț, Centrul Județean de resurse și Asistență Educațională Neamț, Protopopiatul Piatra 

Neamț, Biroul de Evidență a Persoanelor - Primăria municipiului Piatra Neamț, Inspectoratul 

Școlar Județean Neamț, Casa Corpului Didactic Neamț, Poliția Locală a municipiului Piatra 

Neamț, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Neamț, Agenția Județeană pentru 

Ocuparea Forței de Muncă Neamț, Consiliul Județean Neamț, Direcția Regioanlă de Statistică 

Neamț, Administrator Public al Municipiului Piatra Neamț, Primarul municipiului Piatra Neamț, 

reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț  

 

2. Asociații, fundații, organizații private, furnizoare de servicii sociale la nivelul Municipiului 

Piatra Neamț (Asociația Cultural Social Economică "Christiana", Organizația Salvați Copiii – 

Filiala Neamț, Asociația de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale "Luceafărul" Neamț, 

Fundația de Îngrijri Comunitare Piatra Neamț, Fundația HAVEN Speranța Tuturor, Fundația 

Solidaritate și Speranță – Filiala Neamț, Fundația Comunitară Columna, Fundația W.K.M.S. – 

Să-i ajutăm iubindu-i, Asociația Născută Înger, Fundația Motivation România – Filiala Neamț, 

Asociația Alexiana Piatra Neamț, Camera de Comerț și Industrie Neamț, Societatea Națională de 

Cruce Roșie din România – Filiala Neamț, Organizația "Vocea Identității RROME", 

Comunitatea Penticostală Piatra Neamț, Asociația Umanitară "Codrin – Ocrotiți copiii ce vor 

rămâne doar copii", Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială 

 

Atelierul de lucru a fost structurat pe trei componente distincte:  

 

 Componenta 1: prezentarea obiectivelor Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din 

municipiul Piatra Neamț 2018-2023 de către decidenţii locali,  

 Componenta 2: discutarea datelor cu privire la grupurile vulnerabile existente la nivelul 

municipiului şi a informaţiilor culese prin completarea chestionarului semistructurat, 

 Componenta 3: dezbatere liberă pe marginea subiectelor propuse şi lucrul în echipă prin 

completarea fişelor cu privire la “jocul unic” respectiv ”jocul prin colaborare”.   

 

Lotul de participanți la nivelul celor patru focus grupuri au inclus participarea tuturor 

participanților din cadrul atelierului de lucru.  

Această metodă de cercetare calitativă constă în planificarea și conducerea unor discuții 

într-un grup mic de la 4 la 12 persoane, coordonată de un moderator. Aceste discuții sunt 

organizate pentru obținerea informațiilor sau a punctelor de vedere referitoare la diferite teme de 

interes sau valori ale persoanelor implicate, într-un mod structurat, în cadrul unui grup interactiv, 

într-un mediu prietenos. Acest tip de metodă contribuie la explorarea inițială a unor concepte și 

la generarea unor idei și soluții creative. Metoda a fost aleasă pentru punerea în evidență a 

opiniei diferiților reprezentanți ai unor grupuri vulnerabile, implicați în oferirea de servicii 

sociale (furnizori de servicii sociale acreditați/licențiați) pentru persoanele vulnerabile din 

municipiul Piatra Neamț, prin exprimarea opiniilor în ceea ce privește serviciile sociale așa cum 

sunt ele prestate în prezent la nivel de municipiu în calitate de specialist sau personal care oferă 

aceste servicii. Această metodă contribuie la evidențierea punctelor de vedere ale specialiștilor și 

reprezentanților autorităților locale asupra situației actuale a serviciilor sociale acordate 

persoanelor defavorizate și propunerea unor noi direcții de acțiune și elaborare de planuri de 

acțiune țintite pe punctele nevralgice, slabe, identificate în cadrul discuțiilor de către participanți.  

Focus grupurile s-au realizat în baza unui set de întrebări, iar participanţii au răspuns la 

aceste întrebări ascultând opiniile celorlalţi. Întrebările au fost formulate cu referire la situaţia, 

problemele, consecinţele şi efectele posibile. Toate focus grupurile organizate au avut același set 
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de întrebări, doar participanții au fost diferiți, ei reprezentând organizații diferite din domeniul 

social. Modalitatea de interpretare a datelor s-a realizat imediat după ce datele au fost colectate. 

La finalul fiecărei sesiuni de focus grup, moderatorul grupului a realizat rezumatul temelor de 

discuție. De asemenea, la începutul următoarelor sesiuni de focus grup, moderatorul a făcut o 

scurtă trecere în revistă a întrebărilor lansate în sesiunea anterioară.     

În urma consultărilor cu reprezentanții grupurilor beneficiare, după finalizarea focus 

grupurilor, s-a recurs şi la metoda interviurilor individuale pentru a detalia înţelegerea calitativă a 

situaţiei acolo unde a fost cazul. Procesul de consultare cu reprezentanții grupurile beneficiare s-

a supus condițiilor legate de selectare a participanţilor conform relevanţei domeniilor de 

activitate acoperite de obiectivele generale, reprezentativităţii teritoriale și caracteristice ale 

beneficiarilor de servicii, altor criterii relevante. În cadrul întâlnirilor de lucru s-a procedat la o 

radiografiere a situației actuale, s-a ținut cont de experienţa şi necesităţile participanţilor 

reprezentativi, privind satisfacerea necesităţilor şi realizării drepturilor grupurilor beneficiare 

relevante obiectivelor strategice.  

Toți participanții la atelierul de lucru și focus grupuri au fost contactați telefonic, au fost 

informați asupra temelor de cercetare și au primit invitațiile prin e-mail împreună cu un 

chestionar de opinie, semideschis prin care s-a urmărit culegerea unor date primare cum ar fi: 

domeniul de activitate al organizației, principalii beneficiari de servicii conform statutului, 

obiectului de activitate, atribuțiilor și responsabilităților deținute de organizație, percepția asupra 

serviciilor sociale și a colaborării instituționale, metodele și mijloace de comunicare și informare 

cu beneficiarii, comunitatea dar și cu alte instituții. Atelierul de lucru s-a desfășurat în data de 

11.05.2018, la primărie și a durat 4 ore, focus grupurile ulterioare s-au desfășurat în zilele 11.06, 

12.06, 14.06 și 18.06.2018 pe o perioadă de aproximativ 2 ore și jumătate, în sala de lucru a 

Centrului de Sprijin și Asistență de Specialitate pentru Copii aflat în subordinea Direcției de 

Asistență Socială Piatra Neamț. S-au realizat liste de prezență și poze de la atelierul de lucru și 

focus grupuri. 

 

Contribuţia participanţilor în cadrul întâlnirilor a fost sintezată, integrarea propunerilor şi 

sugestiilor de substanţă fiind asigurată prin realizarea analizei SWOT a domeniului social la 

nivelul municipiului Piatra Neamț și prin propunerile care se regăsesc în Planul de implementare 

a strategiei.   

 

Culegerea de date relevante pentru completarea cercetării s-a efectuat urmând o schemă 

sintetică de culegere a datelor în funcţie de relevanţa surselor şi specificul indicatorilor cantitativi 

şi calitativi evaluaţi, folosind instrumentele de lucru și sursele enunțate mai jos pentru fiecare 

categorie socială specificată în tabelul grupurilor vulnerabile, după cum urmează:  

 

 Instrumente de lucru: colectare date din surse administrative si statistice, extragerea de 

date relevante din documentele programatice elaborate la nivel judeţean/local, solicitare 

date oficiale Recensământul Populației și al Locuințelor 2011, întâlnire de lucru, fişe de 

lucru, chestionar semistructurat (Anexa 9), focus grupuri 

 Surse: 

 Institutul Național de Statistică prin Direcţia Regionala de Statistică Neamț  

 Instituţia Prefectului Neamţ 

 Primăria municipiului Piatra Neamț 

 Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamț 

 S.C. Locativserv S.R.L. 
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 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ Neamț 

 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ 

 Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

 Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Neamț 

 Direcția de Sănătate Publică Neamț 

 Cabinete medicale școlare, centre de permanență 

 Alte instituții/organizații din sectorul public sau privat în măsură să furnizeze date 

relevante în domeniul strategiei 

 Persoane cu domiciliul în Piatra Neamț chestionate 

 

4.2 Metodologia de lucru a Studiul de referință al zonelor urbane 

marginalizate din municipiul Piatra Neamț 
 

Studiul de referință al zonelor urbane marginalizate din municipiul Piatra Neamț se 

regăsește în Capitolul 5.Date demografice din Municipiul Piatra Neamț și Studiul de referință pe 

zonele urbane marginalizate, Punctul 5.3 Zonele Urbane Marginalizate, iar scopul acestei 

cercetări este de a furniza date care să fundamenteze analiza diagnostic a nevoilor și problemelor 

populației din zonele urbane marginalizate ale municipiului Piatra Neamț. 
Subsecvent, pornind de la zonele urbane defavorizate, așa cum au fost ele definite și 

validate prin Strategia de Dezvoltare Locală Integrată a Municipiului Piatra Neamț pentru 

perioada 2014-2020, acest studiu și-a dorit obținerea unei mai bune determinări geo-spațiale a 

acestora, determinare care să țină cont de evoluțiile socio-demografice petrecute în perioada 

2011-2018. Astfel, privind obiectivele politicilor sociale, studiul consolidează aria de intervenție 

în zonele urbane marginalizate (prin definirea lor cât mai exactă din punct de vedere geo-spațial) 

și totodată aduce argumente clare, fără echivoc, pentru a da un verdict dacă zona vizată de 

intervenție se încadrează în aria de eligibilitate conform criteriilor stabilite privind validarea 

Zonelor Urbane Marginalizate.  

Conform studiului „Elaborarea strategiilor de integrare a comunităților urbane 

marginalizate – Atlasul zonelor urbane marginalizate din România”
1
, există trei criterii principale 

pentru definirea și analiza diferitelor tipuri de zone/comunități marginalizate și anume: capitalul 

uman, ocuparea forței de muncă și condițiile de locuire. 

Zonele urbane marginalizate sunt definite ca zone din interiorul orașelor și municipiilor 

care nu satisfac un standard corespunzător pe principalele criterii de identificare a sărăciei, adică 

au deficit de capital uman, au un nivel scăzut de ocupare formală și oferă condiții improprii de 

locuire. 

În municipiul Piatra Neamț, 16,81% din populația stabilă
2
 trăia în zone dezavantajate 

(6,37% din punct de vedere al capitalului uman, 6,07% pe ocupare și 1,59% din punct de vedere 

al locuirii) sau în zone marginalizate (2,04%), conform "Atlasului zonelor urbane marginalizate 

din România”. 

 

                                                             
1
 „Elaborarea strategiilor de integrare a comunităților urbane marginalizate – Atlasul zonelor urbane marginalizate din România, disponibil la 

http://www.inforegio.ro/images/Publicatii/Atlas%20zone%20urbane%20marginalizate.pdf, pag 262 
2
 Populația stabilă la RPL 2011 a municipiului Piatra Neamț era de 85055 persoane 

http://www.ajpsneamt.ro/
http://www.inforegio.ro/images/Publicatii/Atlas%20zone%20urbane%20marginalizate.pdf
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În ceea ce privește zonele urbane marginalizate (denumite în continuare ZUM), acestea 

au fost delimitate teritorial prin consultarea mapelor de recensământ
3
 (microdate) menționate în 

cadrul Anexei 1 - "Lista ZUM din orașele/ municipiile 20.000+ din România" (pagina 388
4
). In 

acest mod au fost identificate si delimitate teritorial (străzi și numere administrative) patru ZUM 

(trei ZUM validate la Recensământul Populației și al Locuințelor 2011, obținute prin 

suprapunerea integrală a ZUM pe sectorul de recensământ și o ZUM în curs de validare, rezultată 

prin contopirea unui sector de recensământ validat ZUM, cu o zonă de locuit apărută după 

Recensământul Populației și al Locuințelor 2011 - zonă de locuințe sociale - în proximitatea 

zonei validate), respectiv: 

 ZUM 1 (Precista – Liceul tehnic de Transporturi)  

 ZUM 2 (Dărmănești – Subdărmănești) 

 ZUM 3 (Speranța) 

 ZUM 4 (Văleni – Gheorghe Asachi) 

 

Pornind de la delimitarea geo-spațială existentă a zonelor urbane marginalizate (preluată 

și în "Strategia de Dezvoltare Locală Integrată a Municipiului Piatra Neamț pentru perioada 

2014-2020"), și în baza datelor deținute de Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra 

Neamț cu privire la beneficiarii de asistență și ajutoare sociale, s-a propus analiza asupra 

actualizării zonelor marginalizate/defavorizate la nivelul Municipiului Piatra Neamț, prin 

extinderea/păstrarea limitelor zonelor urbane defavorizate, astfel încât acestea să reflecte situația 

actuală a condițiilor socio-economice și de locuit ale populației.  

Astfel, zonele reanalizate, fie au păstrat delimitarea inițială (ZUM 1), fie au suferit 

modificări (ZUM 2, ZUM 3 și ZUM 4) după cum urmează:  

                                                             
3
 Sursa: Direcția Regională de Statistică Neamț – baza microdate RPL 2011 

4
 Ghid specific aferent AP 5 “Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, POCU 2014-2020.  Anexa 1 a acestui Ghid (Lista 

ZUM din orașele 20.000+ din România) conține toate sectoarele de recensământ identificate ca fiind ZUM, pentru toate orașele și municipiile cu 

peste 20.000 de locuitori, pe baza datelor de la recensământul din 2011. 

%  populație  în  zone   
nedezavantajate  

83.20% 

populație  în  zone   
dezavantajate  pe   

locuire  
1.59% 

populație  în  zone   
dezavantajate  pe   

ocupare 
6.07% 

populație  în  zone   
dezavantajate  pe   

capital  uman 
6.37% 

 populație  în  zone   
marginalizate 

 2.04% 

populație  în  zone  cu 
  

instituții  sau  sub  50   
de  locuitori    

0.74% 

Distribuția populației  municipiului Piatra Neamt pe zone (Atlasul zonelor 
urbane marginalizate din România - Anexa 8, tab.23)   
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 ZUM 1 – Precista (Liceul tehnic de Transporturi) - a fost delimitat prin suprapunerea 

cu sectorul recensământ 1207350033 (A+B) și care cuprindea o populație (stabilă, la RPL 

2011) de 324 persoane și un număr de 143 locuințe. Toate locuințele sunt în proprietate 

privată. În zonă nu există populație de etnie romă. Delimitare teritorială/ localizare: str. 

Argeș (1 – 9, doar  numere impare), str. Cirloman (1- 38), str. Florilor (1-23, doar numere 

impare), str. Petru Movilă (partial – 6,8,10,12,14), str. Soarelui (nr.1-3, 5-19 numere 

impare), str. Tarancuta (1-33, numere imapare, parțial), str. Stinjenelului (2,4), str. Timis 

(2-13) si str. Verii (79). Aceasă zonă a fost menținută deoarece nu au existat modificări 

de natură socio-demografică sau modificări privind locuirea.  

 ZUM 2 (Dărmănești - Subdărmănești) - a fost delimitat inițial prin suprapunerea cu 

sectorul de recensământ 1207350116 (A+B) și care cuprindea o populație (stabilă, la RPL 

2011) de 392 persoane și  un număr de 148 locuințe
5
. Zona cuprindea la RPL 2011 

populație de etnie roma (116 persoane, reprezentân 30% din populația zonei). 

Delimitarea teritorială/localizarea la RPL 2011 pe baza sectoarelor de recensământ a 

curpins: str.Subdarmanesti (3-82, partial), str. Dărmanesti (partial, case nr. 7,9,13,15,19, 

21,23,35,37,39,45,51,53,63 și blocurile K8 și D5), str. Vrancei (1-5), str. Erou Bucur (nr. 

1-4,12,10). Din analiza datelor privind beneficiarii de servicii sociale, zona a fost extinsă 

cuprinzând și străzile alăturate (sau străzi de legătură) care au același profil socio-

economic: Nada Florilor, Negoiului, Bălțătești, Mărțișor, Macului, Cicoarei, Lalelelor. 

Totodată, a fost scos din ZUM blocul K8, bloc care era izolat de restul zonei și care nu 

mai îndeplinea condițiile specifice zonelor marginalizate.  

 ZUM 3 (Speranța) - a fost delimitat prin suprapunerea cu două sectoare de recensământ: 

1207350448 și 1207350448 care cuprindeau o populație (stabilă, la RPL 2011) de 451 

persoane și un număr de 196 locuințe. Toate locuințele sunt locuințe sociale, aflate în 

proprietatea municipiului. Zona nu cuprinde populație de etnie roma semnificativă (la 

RPL, apartenența etnică s-a realizat pe baza propriei declarații). 

Delimitarea teritorială/localizarea la RPL 2011 pe baza sectoarelor de recensământ a 

cuprins: str. Izvoare (cartier Speranța) – bl. H12, H13, H8 și vilele V9, V10, V11, V12, 

V14, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V24.  

În prezent (la începutul anului 2018), față de anul 2011 (anul recensământului) situația 

prezintă câteva modificări (sursa: S.C. Locativserv S.R.L. – societate aflată în subordinea 

Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț, care administrează locuințele sociale), 

modificări structurale care au dus la apariția unor schimbări socio-demografice. Astfel, o 

parte din locuințele sociale au fost desființate, iar persoanele au fost mutate în cartierul 

Văleni și totodată, au fost cuprinse alte clădiri cu locuințe sociale (locuințe ce au fost 

ocupate ulterior recensământului din 2011). Astfel, zona defavorizată actualizată, 

cuprinde Vilele 1 -25 și blocurile H8, H12, H13.  

 ZUM 4 (Văleni -  Gheorghe Asachi) – a fost delimitat parțial prin suprapunerea cu un 

sector de recensământ - 1207620003 - la care s-au adăugat locuințele sociale înființate și 

date în folosință după anul 2011 (locuințe ce nu au fost cuprinse la recensământul din 

2011). Zona corespunzătoare sectorului de recensământ 1207620003 avea o populație 

(stabilă, la RPL 2011) de 275 persoane (din care 19 persoane declarate de etnie roma) și 

un număr de 99 locuințe. Teritorial, zona cuprindea locuințe de pe strada Gheorghe 

Asachi (1-75, parțial) și de pe strada Cetinei (1-13). Aceasă zonă a suferit cele mai mai 

modificări structurale (de locuire) prin construirea și darea în folosință a noi locuințe 

sociale (Văleni I, Văleni II -  locuințele s-au dat în folosință în perioada 2011-2012) și  

                                                             
5
Sursa: Direcția Regională de Statistică Neamț – baza microdate RPL 2011,, UAT Piatra Neamț 
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mutarea containerelor sociale existente pe strada Muncii (corespunzătoare mapei 

1207350178 – mapă menționată cu populație marginalizată în Anexei 1  - "Lista ZUM 

din orașele/ municipiile 20.000+ din România" (pagina 388
6
), cuprinzând o populație de 

292 persoane, din care 208 persoane autodeclarate de etnie roma). 

Pentru zonele urbane în care au apărut modificări structurale (locuințe noi sau prin 

desființare de locuințe), cum sunt zonele 3 și 4, au fost necesare realizarea unor evaluări din 

punctul de vedere al locuirii, ocupării și capitalului uman. Pentru zona 3 au fost realizate 

reevaluări privind capitalul uman și ocuparea.  

În ceea pe privește metodologia utilizată, pentru evaluarea datelor specifice validării 

zonelor urbane defavorizate s-au preluat indicatorii cheie pentru cele trei dimensiuni așa cum au 

fost ei definiți în studiul “Elaborarea strategiilor de integrare a comunităților urbane 

marginalizate - Atlasul zonelor urbane marginalizate din România”: 

 

Criterii/ 

Dimensiune 
Indicatori cheie 

Praguri 

minimale 

Capital 

uman 

Proporția persoanelor de 15-64 de ani care au absolvit maxim 

8 clase (gimnaziu) 
22% 

Proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte 

afecțiuni care le limitează activitățile zilnice 
8% 

Proporția copiilor și tinerilor (0-17 ani) din populația totală 20,5% 

Ocuparea 

forței de 

muncă 

Proporția persoanelor de 16-64 ani care nu sunt încadrate pe 

piața formală a muncii (salariați cu contract de muncă sau 

lucrează oficial pe cont propriu, cu sau fără angajați - patron 

sau administrator de firmă, PFA, AF, întreprindere 

individuală, liber profesionist)  și nici nu urmează o formă de 

învățământ  

22,5% 

Locuire* 

Proporția locuințelor supra-aglomerate (< 15,33 m
2 

pe 

persoană) 
54% 

Nesiguranță locativă: proporția gospodăriilor ce nu dețin 

locuința în proprietate personală  
12% 

 

În plus, pentru realizarea analizei diagnostic privind problemele și nevoile din zonele urbane 

marginalizate, s-au utilizat următoarele componente și tipuri de indicatori:  

 Locuire  

o gradul de satisfacție privind condițiile de locuit ale locuinței; 

o gradul de satisfacție privind condițiile de locuit ale zonei; 

o accesul la zona urbana funcțională; 

o  nevoi privind îmbunătățirea situației existente 

 Servicii 

o Servicii medicale: starea de sănătate, accesibilitatea la servicii, nevoi 

o Servicii sociale: beneficiari, accesibilitatea la servicii, nevoi 

 Stil de viață și alimentație 

 Educație: accesibilitate, nevoi 

 Ocupare: 

                                                             
6
 Ghid specific aferent AP 5 “Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, POCU 2014-2020. ANEXA 1 a acestui Ghid (Lista 

ZUM din orașele 20.000+ din România) conține toate sectoarele de recensământ identificate ca fiind ZUM, pentru toate orașele și municipiile cu 

peste 20.000 de locuitori, pe baza datelor de la recensământul din 2011. 
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o Statut pe piața muncii, nevoi 

o Venituri și cheltuieli 

 

Sursa datelor 

1) Surse administrative 

o SC Locativserv SRL a furnizat date privind locuințele sociale din zonele Speranța și 

Văleni, cum ar fi: numărul de persoane, numărul de persoane sub 18 ani, suprafața 

locuibilă, numărul de persoane din fiecare locuință; 

o Direcția de taxe și impozite a Municipiului Piatra Neamț a furnizat date privind numărul 

de gospodării pe străzi; 

o Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț a furnizat date privind 

beneficiari servicii sociale, date necesare construirii eșantionului pentru cercetarea 

cantitativă realizată în ZUM-uri;  

2) Colectare date prin cercetare cantitativă realizată în ZUM 

o Date privind persoanele din gospodărie care au permis reevaluarea dimensiunilor capital 

uman și ocupare ale zonelor urbane defavorizate; 

o Date privind gospodăriile necesare analizei diagnostic privind problemele și nevoile din 

zonele urbane marginalizate; 

3) Baze de date existente – baza de date Recensământul Populației și al Locuințelor 2011 
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II. Studiul de referință al zonelor urbane marginalizate și 

Studiul de cercetare socială a municipiului Piatra Neamț 
 

5. Date demografice din Municipiul Piatra Neamț și Studiul 

de referință pe zonele urbane marginalizate 
 

5.1 Descrierea municipiului Piatra Neamț 

 
Prezentare generală 

Municipiul Piatra Neamţ este reşedinţa judeţului Neamț, principalul centru urban, 

administrativ, economic şi cultural al acestuia. 

 

Așezare geografică 

Municipiul Piatra Neamţ este situat în regiunea istorică a Moldovei din Nord - Estul 

României, pe valea râului Bistriţa (coordonatele sale pe glob sunt 26°22′15″ longitudine estică şi 

46°55′39″ latitudine nordică). Piatra Neamț s-a dezvoltat ca așezare de tip urban, încă din secolul 

al XIV-lea, foarte importantă fiind poziția sa geografică, într-un areal în care zona montană 

interferează cu cea subcarpatică și cu principalele drumuri comerciale ce asigurau legătura cu 

Transilvania, valea Bistriței, lunca Siretului și Trotușului, precum și cu partea de nord a 

Moldovei.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipiul Piatra Neamţ se află în partea de nord-est a ţării, în zona de contact dintre 

regiunile istorice Transilvania şi Moldova. Față de capitala țării, București, municipiul Piatra 

Neamţ este situat la aproximativ 350 km.  

 

Atestarea documentară 

Beneficiind de un cadru natural deosebit şi de legături facile spre toate punctele cardinale, 

teritoriul de astăzi al municipiului Piatra Neamţ a constituit o permanentă vatră de locuire.  

Cele mai vechi mărturii arheologice provin din aşezarea de la Poiana Cireşului (pe malul 

pârâului Doamna) şi datează din paleoliticul superior, fiind caracteristice culturii de tip 

gravettian. Ulterior, timp de peste două milenii, populaţia neolitică de la poalele Cozlei şi 

Pietricicăi va cunoaşte o rodnică evoluţie, exprimată printr-o cultură materială ce se desfăşoară 

din Precucuteni până în faza Cucuteni B. Este epoca în care s-au constituit şi dezvoltat aşezările 

de la Izvoare şi Văleni şi au fost create acele capodopere ale ceramicii cucuteniene. Din epoca 
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bronzului stau mărturie cimitirul şi aşezarea din cartierul Ciritei, în care s-au păstrat numeroase 

arme, vase, unelte şi podoabe produse în secolele XIII-XII î.e.n.  

Dar cele mai semnificative mărturii din istoria îndepărtată a municipiului sunt cele care 

se încadrează în civilizaţia geto-dacică (pe înălţimile Bâtca Doamnei şi Cozla). Amploarea, 

bogăţia şi forţa acestor centre, a căror maximă înflorire a fost între sec. I î.e.n. şi I e.n., au 

determinat identificarea lor cu „Petrodava”, menţionată în lucrarea „Geografia” de Ptolemeu. 

Alte vestigii au fost descoperite la Izvoare (sec. IV e.n.), la Lutărie (sec. V-VI e.n.) şi pe Bâtca 

Doamnei (sec. XII-XIII e.n.). 

 

Prima atestare într-un 

document extern este din 

1387 şi într-un document 

intern din 31 iulie 1431, când 

Alexandru cel Bun dăruieşte 

Mânăstirii Bistriţa "...o casă a 

lui Crăciun din Piatra". 

Aşezarea cunoaşte o 

importantă dezvoltare în 

timpul lui Ştefan cel Mare, 

când a fost construită Curtea 

Domnească, Biserica "Sf. 

Ioan" şi Turnul-clopotniţă.  

 

 

Patronul spiritual al oraşului este Sf. Ioan Botezătorul. Ziua oraşului: 24 iunie.  

 

Însemnele localităţii 

Stema municipiului Piatra Neamţ reprezintă un scut împărţit orizontal în două segmente, 

având o coroană murală de argint deasupra, reprezentând atestarea medievală a localităţii. în 

partea inferioara a stemei, este stilizat, pe fond purpuriu, Turnul lui Ştefan cel Mare, care 

veghează asupra frumuseţilor şi bogăţiilor urbei. 

 

 
                                                 Stema municipiului Piatra Neamt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Așezarea geografică şi relieful Municipiului Piatra Neamţ influențează potențialul de 

dezvoltare al localității din punct de vedere teritorial. 
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5.2 Populația 
 

Unităţile de analiză pe care le vom descrie în continuare, se referă la persoanele, 

gospodăriile familiale, categorii/ subcategorii/grupuri de persoane care domiciliază în municipiul 

Piatra Neamţ - după criteriul incidenţei serviciilor sociale, şi, tot după acest criteriu sunt incluse 

şi unităţile de analiză formate din asocierile formale din mediul privat: asociaţii, fundaţii, 

filiale/sucursale ale unor organizaţii şi fundaţii, împreună cu structurile administraţiei publice cu 

atribuţii în domeniul social.     

Conform datelor oficiale publicate pe site-ul Institutului Naţional de Statistică, situaţia 

populaţiei la nivel de regiune, de judeţ şi de municipiu se prezintă după cum urmează: 

 
Tabel nr.1: Date demografice regiunea Nord-Est, Judeţul Neamţ şi Municipiul Piatra Neamţ: 

 Ani 

Anul 2014 Anul 

2015** 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 

2018* 

UM: Număr persoane 

Regiunea Nord-Est 3899889 3924858 3929282 3939938 3951765 

Total Judeţ Neamţ 582445 580834 578007 575595 571755 

Municipiul  Piatra 

Neamţ 
116833 116435 115369 114347 113396 

*) Date provizorii; **) Date revizuite 

Sursă: INSSE, Tempo online, secțiunea 3.3 

 

În ceea ce privește distribuția populației pe localități componente
7
, aproximativ 20% din 

populație locuiește în Municipiul Piatra Neamț (113.396 locuitori), 12,5% în Municipiul Roman, 

3,8% în orasul Târgu Neamţ, 1,8% în oraşul Roznov, 1,5% în oraşul Bicaz şi restul populaţiei 

este distribuită în celelalte localităţi ale judeţului. 

O trăsătură demografică importantă pentru demersurile următoare în justificarea 

necesităţii unor intervenţii ulterioare asupra unei populaţii într-un anumit timp şi spaţiu este 

structura populaţiei pe grupe de vârstă: 
 
Tabel nr.2: Distribuţia populaţiei Municipiului Piatra Neamţ  pe grupe de vârstă

8
 

Vârste şi 
grupe de 

vârstă 

Ani 

Anul  

2014 

Anul 2015** Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018* 

UM: Numar persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Total 116833 116435 115369 114347 113396 

0- 4 ani 4793 4706 4472 4492 4300 

5- 9 ani 5540 5570 5406 5145 5024 

10-14 ani 5050 5019 5049 5176 5329 

15-19 ani 4623 4718 4864 4853 4857 

20-24 ani 6483 5753 5234 4900 4706 

25-29 ani 9428 9165 8735 7976 7073 

                                                             
7
Analiză realizată utilizând populația după domiciliu la 1 ianuarie 2018 

8
Populația după domiciliu la 1 ianuarie, Sursă: INSSE, Tempo online, secțiunea 3.3 
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30-34 ani 10039 9695 9106 8871 8809 

35-39 ani 10694 10815 10852 10615 10141 

40-44 ani 8998 8856 8880 9234 9835 

45-49 ani 8690 9527 10190 10579 9554 

50-54 ani 7830 7282 6769 6207 7157 

55-59 ani 10619 10163 9364 8688 8045 

60-64 ani 9146 9364 9717 9976 9974 

65-69 ani 4918 5681 6508 7071 7746 

70-74 ani 3825 3699 3641 3771 3933 

75-79 ani 3209 3327 3376 3382 3265 

80-84 ani 1838 1939 1972 2083 2217 

85 ani si 

peste 
1110 1156 1234 1328 1431 

*) Date provizorii; **) Date revizuite 

 

Distribuţia populaţiei în funcţie de gen: Din totalul populaţiei domiciliate în Piatra 

Neamt în anul 2018, respectiv 113.396 persoane, 53.153 persoane sunt de sex masculin 

(aproximativ 47%) şi 60.243 persoane sunt de sex feminim (aproximativ 53%). 

 

Densitatea medie a populaţiei la nivelul municipiului este de 1504,07 locuitori/km², de 

circa 15 ori mai mare decât cea a judeţului Neamț (98,44 locuitori/km²), ceea ce indică un grad 

ridicat de concentrare a populaţiei în zona municipiului. Dacă ne referim strict la densitatea 

medie a populaţiei în zona urbană a municipiului, ne raportăm tot la numărul de locuitori 

(Statistici la nivelul anului 2015 - 116.355 locuitori) şi la suprafața intravilanului pentru anul 

2015, respectiv 2.395 kmp și rezultă o densitate mult mai mare, de 4858,25 locuitori/ km² 

(Sursa: Strategia de Dezvoltare Locală Integrată a Municipiului Piatra Neamț pentru perioada 

2014-2020-Cap.2: Date demografice, pag. 56). 

 

Migraţia populaţiei din municipiul Piatra Neamţ: Pe fondul noii politici de liberă 

circulaţie, au apărut fluxuri migratorii externe şi interne la nivelul municipiului Piatra Neamț: 

atât în cazul mișcării cu domiciliul, precum şi în mișcări de reședință, se constată că numărul 

persoanelor care au plecat din localitate în altă localitate este mai mare decât numărul celor 

veniți să se stabilească în municipiu. Cea mai mare migrație s-a înregistrat în anul 2009, datele 

analizate indicând fenomenul de migraţie urban-rural şi cel de suburbanizare ca fiind principala 

cauză. 

 
Tabel nr.3: Mișcarea migratorie a populației 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Număr stabiliri de reşedintă în 

localitate 
993 1108 951 824 867 826 773 746 

Număr plecări cu reşedinţa din 

localitate 
1423 1396 1017 1300 1323 1357 1087 1152 

Număr stabiliri cu domiciliul 

(inclusiv migraţia externă) 
1449 1946 1319 1423 1429 1504 1277 1415 

Număr plecări cu domiciliul 

(inclusiv migraţia externă) 
2009 2753 2024 2162 2010 1983 2073 2322 

Sursa: INS 
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Conform lucrării citate mai sus, “la recensământul din octombrie 2011, înregistrarea 

etniei, limbii materne şi a religiei s-a făcut pe baza liberei declaraţii a persoanelor recenzate. 

Pentru persoanele care nu au vrut să declare aceste trei caracteristici, precum şi pentru persoanele  

pentru care informaţiile au fost colectate indirect din surse administrative, informaţia nu este 

disponibilă pentru aceste caracteristici. Prin urmare, datele existente indică 88,95% români și 

1,27% alte naţionalităţi, din care 1% romi (diferența de 9,83% reprezintă persoane care nu au 

declarat). Nu s-au putut colecta date mai recente întrucât aceşti indicatori sunt menționați doar în 

cadrul recensămintelor, conform răspunsului primit de la INSSE în data de 01.07.2016.” Totuşi, 

iniţiative de identificare a populaţiei de etnie romă prin autodeclarare, au fost întreprinse de către 

ONG-urile care furnizează servicii sociale către grupul ţintă format din persoane de etnie romă, 

de către instituţii publice cum ar fi: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Neamţ, Instituţiei Prefectului Piatra Neamţ prin Grupul Mixt de lucru pentru romi, de către 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamţ, Inspectoratul Școlar Județean 

Neamţ, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ și Direcția de 

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț.  

Populația stabilă din Piatra Neamț reprezintă un procent de peste 90% din totalul 

populației (76,637 locuitori).  

În ceea ce priveşte nivelul de educație al populației, cei mai mulţi locuitori au studii 

liceale şi profesionale (42,88%), urmate, pe locul doi, de persoanele cu studii superioare 

(24,47%) iar persoanele care au studii gimnaziale dețin o pondere de 17,77%. Majoritatea 

persoanelor dornice să urmeze studii superioare aleg oraşele universitare tradiţionale – Iaşi, Cluj-

Napoca, Târgu Mureş, Bucureşti – multe stabilindu-se în aceste oraşe, Piatra Neamţ nefiind oraş 

universitar.  

 
Tabel nr.4: Gospodării ale populaţiei după numărul persoanelor la nivelul judeţului Neamţ şi al Municipiului 

Piatra Neamţ format din: Piatra Neamţ, Ciritei, Doamna şi Văleni:  
Localitatea Gospodării 

ale 

populaţiei 

TOTAL 

gospodării alcătuite din: Persoane/ 

gospodării 

TOTAL 1 

pers. 

2 

pers. 

3 

pers. 

4 

pers. 

5 

pers. 

6 

pers 

7 

pers 

8 

pers 

9 

pers 

10 

pers. 

şi 

peste 

Judeţul 

NEAMŢ 

183044 48713 56619 35446 24756 10212 4228 1622 714 338 396 468279 

Mediul urban 70540 19225 23725 15376 8102 2532 906 341 167 67 99 168769 

Municipiul  

Piatra Neamţ 

36774 10493 12704 8048 3929 1035 348 126 47 21 23 84728 

Piatra Neamţ 35805 10276 12423 7847 3773 975 320 110 43 19 19 82048 

Ciritei 284 59 86 67 47 13 5 4 0 1 2 773 

Doamna 70 19 23 17 8 2 0 0 1 0 0 166 

Văleni 615 139 172 117 101 45 23 12 3 1 2 1741 

Sursa: INS-RPL 2011 

Numărul total de gospodării din municipiul Piatra Neamţ este de 36.774 și raportat la 

numărul total de gospodării din judeţ -183.044, acesta reprezintă 20,09%. Dacă ne raportăm la 

numărul de persoane care compun gospodăria, remarcăm că cele mai multe gospodării au în 



20 |  

componenţă câte 2 persoane (12.704 gospodării), urmate de gospodăriile care sunt compuse 

dintr-o singură persoană (10.493 gospodării), gospodăriile compuse din trei persoane fiind în 

număr de 8.048, semnificativ mai mic faţă de celelalte.    

 
Tabel nr.5: Gospodării familiale după numărul copiilor - judeţul Neamţ, Municipiului Piatra Neamţ cu zonele 

urbane componente: Piatra Neamţ, Ciritei, Doamna şi Văleni: 

Localitate 

Gospodării 

familiale 

TOTAL 

Gospodării familiale cu copii 

Gospodării 

familiale 

fără copii 

Copii din 

gospodării 

familiale 

TOTAL 

Nr. 

mediu de 

copii/ o 

gospodărie 

familială 

Persoane 

din 

gospodării 

familiale 

TOTAL 

Numărul 

mediu 

de persoane 

/ o 

gospodărie 

familială 

Total 1 copil 2 copii 3 copii 4 copii 

5 

copii 

şi 

peste 

Jud. 

NEAMŢ 129760 82291 45689 26235 6714 2127 1526 47469 135825 1,05 408905 3,15 

Mediul 

urban 49315 29483 19574 8060 1242 362 245 19832 42325 0,86 144890 2,94 

Municipiul 

 Piatra 

Neamţ 25189 14445 10089 3766 433 91 66 10744 19663 0,78 71748 2,85 

Piatra Neamţ 24480 13971 9807 3618 405 83 58 10509 18921 0,77 69397 2,84 

Ciritei 217 128 73 45 5 1 4 89 206 0,95 693 3,19 

Doamna 49 33 24 7 0 2 0 16 46 0,94 142 2,90 

Văleni 443 313 185 96 23 5 4 130 490 1,11 1516 3,42 

Sursa: INS RPL 2011  

La nivel de municipiu, din 25.189 gospodării familiale, 14.445 gospodării sunt gospodării 

familiale cu copii. Raportat la nivel judeţean, acestea reprezintă 17,56%. După cum observăm 

primează numărul de gospodării cu un singur copil este de 10.089, faţă de gospodăriile cu doi 

copii (3.766 gospodării).   

Tabel nr.6: Locuinţe convenţionale ocupate după titlul sub care este deţinută locuinţa - judeţul Neamţ, Municipiul 

Piatra Neamţ cu zonele urbane componente: Piatra Neamţ, Ciritei, Doamna şi Văleni 

Localitatea TOTAL 

Locuinţe ocupate de 1 gospodărie Locuinţe ocupate de 2 sau mai multe gospodării 

Total 

în calitate de: 

Total 

în calitate de: 

Proprie 

tar 
Chiriaş 

Altă 

situaţie 
Proprietari 

Proprietari 

şi chiriaşi 

Proprietari, 

chiriaşi şi 

alte situaţii 

Proprietari 

şi alte 

situaţii 

Chiriaşi 

Chiriaşi 

şi alte 

situaţii 

Alte 

situaţii 

Judeţul 

NEAMŢ 
177132 171661 164966 3354 3341 5471 2614 99 4 2660 23 4 67 

Mediul 

urban 
69349 68284 64262 2882 1140 1065 531 41 2 450 19 3 19 

Municipiul 

 Piatra 

Neamţ 
36216 35711 33200 1749 762 505 254 20 1 204 13 1 12 

Piatra 

Neamţ 
35305 34846 32354 1744 748 459 222 20 1 192 13 1 10 

Ciritei 272 261 260 0 1 11 8 0 0 3 0 0 0 

Doamna 58 46 46 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 

Văleni 581 558 540 5 13 23 12 0 0 9 0 0 2 

 

Concluzii: 

 Populația municipiului este într-un proces de îmbătrânire și scădere, iar modificările 

structurale au o evoluție ce duce la creșterea presiunii create de populația dependentă 

(tineri 0-14 ani și vârstnici peste 65 ani) 
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 Populația cu vârstă de muncă (15–64 ani) reprezintă, structural, un capital important, dar 

înregistrează un trend descendent datorită migrației. 

 Migrația a fost cel mai important factor în scăderea populației municipiului în ultimii ani. 

Fluxurile migraționiste au un impact puternic asupra evoluției populației cu vârstă de 

muncă ducând la scăderea capitalului de muncă. O parte însemnată a schimbărilor de 

domiciliu din ultimii ani se datorează presiunii exercitate de densitatea urbană la nivelul 

municipiului.  

 

5.3 Zonele urbane marginalizate 

 
În Strategia de Dezvoltare Locală Integrată a Municipiului Piatra Neamț pentru perioada 

2014-2020, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr.287/26.10.2017, se prezintă o analiză a 

situaţiei regiunii Nord-Est în funcție de rata de sărăcie: “Nivelul de trai din Regiunea Nord-Est, 

conform datelor furnizate de Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale în „Raportul 

privind incluziunea socială în România la nivelul anului 2011” indică faptul că în regiune se 

înregistrează al doilea nivel (după regiunea Sud-Vest) al ratei de sărăciei absolute (ponderea 

numărului de persoane aflate sub pragul absolut de sărăcie din totalul populaţiei), de 6,6%, de 

circa 4 ori mai mare decât cel din Regiunea Bucureşti-Ilfov. Mai mult, în regiune se înregistrează 

cea mai mare pondere a populaţiei sărace (conform definiţiei sărăciei absolute) din totalul 

populaţiei sărace din România – 22,5%.  

 

Pentru realizarea acestui capitol a fost necesară o abordare mai complexă și integrată 

referitor la zonele urbane marginalizate existente pe teritoriul municipiului Piatra Neamț, 

abordare care pleacă de la analiza realizată în "Atlasul zonelor urbane marginalizate din România 

la nivelul anului 2011", regăsită și în "Strategia de Dezvoltare Locală Integrată a Municipiului 

Piatra Neamț pentru perioada 2014-2020", zone urbane marginalizate care se actualizată la 

nivelul anului curent pe trei din cele mai semnificative astfel de zone: Dărmănești-

Subdărmănești, Speranța, Văleni, zone pentru care se vizează o intervenție prioritară asupra 

acestor comunități. 

În acest sens s-a elaborat studiul de referință pe zonele urbane marginalizate, care să 

susțină validarea zonelor marginalizate în condițiile socio-economice ale anului 2018 și să 

genereze măsuri de intervenție cu impact pozitiv în rezolvarea problemelor identificate.  

 

Stabilirea obiectivelor cercetării 
 

Obiectivele propuse prin realizarea acestui studiu: 

 Definirea geo-spațială și socio-demografică a zonelor urbane marginalizate din 

municipiul Piatra Neamț la nivelul anului 2018 și actualizarea indicatorilor privind 

capitalul uman, ocupare și locuire specifici acestor zone.   

 Realizarea analizei-diagnostic privind problemele și nevoile din zonele urbane 

marginalizate din punctul de vedere al locuirii, capitalului uman, serviciilor sociale și 

medicale, serviciilor de educație și ocupare în vederea identificării celor mai bune soluții 

de intervenție în domeniile menționate. 
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Delimitarea zonelor de cercetare 

Studiul de referință pe zonele urbane marginalizate a urmărit să extragă informații valide 

din zonele urbane marginalizate din Municipiul Piatra Neamț (așa cum au fost ele definite și 

validate prin "Atlasul zonelor urbane marginalizate" și preluate în " Strategia de Dezvoltare 

Locală Integrată a Municipiului Piatra Neamț pentru perioada 2014-2020"), respectiv: zona 

Dărmănești-Subdărmănești, zona Văleni, zona Speranța (Izvoare) și zona Precista – Liceul tehnic 

de Transporturi.  

În acest sens, cercetarea a cuprins toate zonele menționate mai sus. În plus s-au colectat 

date și din alte zone (zone defavorizate sau cu potențial de risc) cum ar fi: zona Gara Veche și 

Dărmănești – Tiparului.  

 

Stabilirea populației și unitățile de observație/analiză 

 

În stabilirea populației statistice și definirea unităților de observare s-a ținut cont de 

obiectivele studiului, astfel încât datele culese privind locuirea, ocuparea și capitalul uman să 

permită comparabilitatea cu datele existente (cele de la RPL 2011 sau alte date din statistica 

oficială).  

Astfel, din zonele studiate, s-au cules date privind: 

 Locuințe (convenționale) – care sunt definite ca fiind o unitate distinctă din punct de 

vedere funcţional, alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, prevăzută, în 

general, cu - bucătărie, baie etc.- şi/sau cu alte spaţii de deservire - cămări, debarale 

etc.-, independentă de alte locuinţe sau spaţii, având intrare separată, indiferent dacă 

este ocupată de una sau mai multe gospodării sau neocupată; 

 Gospodării a populației – care sunt definite ca fiind grupul de două sau mai multe 

persoane aparţinând populaţiei rezidente care locuiesc împreună în mod obişnuit 

având, în general, legături de rudenie şi care se gospodăresc în comun,  contribuie 

împreună la aprovizionarea şi la consumul de alimente şi de alte bunuri esenţiale 

traiului - şi participă integral sau parţial la bugetul de venituri şi cheltuieli; 

 Persoane rezidente 

 

Elaborarea, implementarea și verificarea instrumentelor de cercetare/metodelor de  

cercetare pentru identificarea si delimitarea zonelor urbane marginalizate 

 

În vederea colectării de date necesare reevaluării dimensiunilor capital uman și ocupare ale 

zonelor urbane defavorizate precum și a realizării diagnosticului privind problemele și nevoile 

acestor zone, în perioada  februarie – mai 2018 au fost colectate din gospodăriile populației date, 

cu ajutorul unui chestionar structurat (vezi Anexa 8-Maparea problemelor comunității). 

Chestionarul utilizat a fost elaborat astfel încât să permită culegerea de indicatori relevanți pe 

cele trei dimeniuni (locuire, capital uman și ocupare) dar și să permită analiza percepției 

populației studiate cu privire la nevoile acesteia. 

Cu ajutorul chestionarului au fost colectate date privind: 

o Persoanele – date privind vârstă, educație, ocupare, existență certificat handicap, etc. 

o Gospodăriile populației – date privind opinii cu privire la starea existentă și nevoi în 

ceea ce privește locuirea, serviciile sociale și medicale, ocupare etc. 
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Eșantionarea și selecția gospodăriilor 

 

Unitatea de eșantionare a fost gospodăria, iar eșantionul a cuprins gospodării din zonele 

urbane defavorizate. Având în vedere resursele limitate și complexitatea chestionarului, 

eșantionul s-a stabilit prin intersectarea gospodăriilor din zonele urbane defavorizate cu cele 

aflate în baza de date a Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț ca beneficiare 

de servicii și ajutor social. Ulterior, pentru respectarea reprezentativității și extinderea zonelor, s-

au adăugat gospodării prin metoda de selectare a interviurilor din aproape în aproape.  

Această metodă a permis culegerea de date reprezentative (eșantioanele rezultate au 

cuprins un număr mare de cazuri din zonele studiate) pentru zonele urbane defavorizate: Văleni, 

Speranța și Dărmănești-Subdărmănești. Pentru zona 1 – Precista (Liceul tehnic de Transporturi), 

numărul mic de gospodării nu a permis o analiză a datelor colectate. 

 

Structura eșantionului, pe număr de gospodării, se prezintă astfel: 

ZUM Număr gospodării 

Văleni 156 

Darmanesti – Subdărmănești 138 

Izvoare 90 

Total 651 

Centralizarea, analiza și interpretarea datelor 

 
 

5.3.1 ZUM 1 (Precista – Liceul tehnic de Transporturi) 

 

 
 

Acest ZUM este validat prin suprapunerea cu sectorul recensământ 1207350033 (A+B) și 

care cuprindea o populație (stabilă, la RPL 2011) de 324 persoane și un număr de 143 locuințe
9
. 

Toate locuințele sunt în proprietate privată.  În zonă nu există populație de etnie romă.  

                                                             
9
Sursa: Direcția Regională de Statistică Neamț – baza microdate RPL 2011,, UAT Piatra Neamț 
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În perioada 2011- 2018 nu au existat modificări structurale (infrastructura de locuit) sau 

socio-demografice semnificative care să ducă la modificarea situației de la recensământ.  

În raport cu tipologia stabilită prin Atlasul zonelor urbane marginalizate din România, 

această zonă poate fi încadrată ca zonă de tip mahala cu case, fiind o zonă periferică a orașului.  

Totuși, trebuie menționat că această încadrare este puțin forțată (zona se înscrie cel mai bine în 

această categorie în raport cu celelalte stabilite, tipologia atlasul este orientativă și limitativă), 

caracteristice acestei zone fiind: condiții de locuire relativ proaste (case vechi, nemodernizate), 

populație îmbătrânită, educație formală scăzută în rândul adulților, sănătate precară a populație. 

Zona nu este omogenă, din punctul de vedere al locuirii, existând vecinătăți care se 

încadrează în zona nedefavorizată a orașului (condiții foarte bune de locuit). 

 

 

5.3.2 ZUM 2 (Dărmănești - Subdărmănești) 

 

  
 

Situația inițială 

 

ZUM validat prin suprapunerea cu sectorul de recensământ 1207350116 (A+B) și care 

cuprindea o populație (stabilă, la RPL 2011) de 392 persoane și  un număr de 148 locuințe
10

. 

Toate locuințele sunt în proprietate privată. Zona cuprindea populație de etnie roma: 116 

persoane (30% din populatia zonei) 

Delimitare teritorială/localizare: str. Subdărmănești (3-82, parțial), str. Dărmănești 

(parțial, case nr.7,9,13,15,19,21,23,35,37,39,45,51,53,63 si blocuri K8 și D5), str. Vrancei (1-5), 

str. Erou Bucur (nr. 1-4, 12, 10).   

                                                             
10

Sursa: Direcția Regională de Statistică Neamț – baza microdate RPL 2011,, UAT Piatra Neamț 
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ZUM redelimitat 

 

Zona urbană marginalizată a fost redelimitată teritorial astfel încât să fie compactă și să 

țină cont de realitățile sociale actuale (vezi Anexa 1.Fișa Zonei Urbane Marginalizate 

Dărmănești-Subdărmănești). Din prelucrarea microdatelor de la RPL2011
11

 zona rezultată are 

urmatoarele caracteristici: 

 

Locuințe (ocupate) Gospodării Număr persoane (pop. stabilă) 

155 184 556 

 

Rezultatele studiului cantitativ realizat în ZUM 

 

Analiza este realizată în urma colectării și prelucrării datelor de la un număr de 138 de 

gospodării din zona vizată (89% din gospodăriile existente în zonă), gospodării situate pe 

următoarele străzi: Dărmănești, Erou Bucur, Nada Florilor, Negoiului, Subdărmănești, Balțătești, 

Mărțișor, Macului, Vrancei, Cicoarei, Lalelelor. Astfel, pe lângă străzile specifice zonei 

delimitate în "Atlasul zonelor urbane marginalizate din România", au fost cuprinse și străzile 

alăturate (sau străzi de legătură) care au același profil socio-economic, rezultând o zonă extinsă 

relativ omogenă. Acest lucru este demonstrat și de rezultatele interpretării cantitative ale datelor 

colectate. 

 

Structura eșantion  

Număr gospodării 
Număr adulți din 

gospodării 

Număr copii din 

gospodării  

(0-17 ani) 

% 

copii 

Număr total persoane 

din gospodării 

138 290 113 28% 403 

 

Din cele 138 gospodării pentru care s-au cules date, 27 sunt cu 1 persoană, 85 sunt 

formate din 2-4 persoane și restul cu peste 5 persoane. 59 de gospodării cuprind și copii, din care 

54 gospodării cu 1-3 copii și 5 gospodării cu peste 4 copii. 

 

                                                             
11

 Sursa: Direcția Regională de Statistică Neamț – baza microdate RPL 2011,, UAT Piatra Neamț 
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Așa cum se observă din structura eșantionului în raport cu veniturile declarate, au fost 

cuprinse toate categoriile de gospodării socio-economice. În raport cu etnia declarată, 42,4% din 

persoanele din gospodăriile respondente erau de etnie romă.  

 

1. Locuire 

 

Din numărul total de respondenți, 70% se declară mulțumiți de spațiul în care locuiesc, 

considerându-l suficient de mare raportat la numărul de persoane din gospodărie, în timp ce un 

procent important (23%) consideră spațiul insuficient.  

 
 

În ceea ce privește situația locativă, din numărul total de gospodării intervievate, peste 

73% locuiesc într-o locuință proprietate, în timp ce 13% locuiesc în locuință închiriată. Din 

totalul gospodăriilor care dețin locuința în proprietate, peste 12% afirmă că nu dețin acte de 

proprietate asupra locuinței. 
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Atunci când se referă la condițiile de locuire, respondenții sunt în general foarte 

mulțumiți și mulțumiți în cazul amplasării locuinței, a modului în care funcționează instalația 

electrică și a modului în care este luminată locuința în timpul zilei. Scoruri mai mici privind 

gradul de mulțumire se înregistrează în cazul modului în care este încălzită locuința (peste 40% 

sunt mai degrabă nemulțumiți sau foarte nemulțumiți) și a modului în care funcționează instalația 

de apă (peste 20% se declară foarte nemulțumiți). 

 

În ceea ce privește apropierea (proximitatea) de zonele urbane funcționale (apropiere de 

instituții, de zona cu activități economice, de piețe și centre comerciale etc) persoanele care 

locuiesc în zona Darmănești – Subdărmănești se declară destul de mulțumiți. Persoanele 

intervievate sunt, în general, mulțumite de oferta de servicii existente în zona de locuire, 

respectiv:  

 servicii comerciale (magazine, piețe) – peste 68% din respondenți se declară 

mulțumiti și foarte mulțumiti; 

 servicii financiar-bancare - 62 % se declară mulțumiti și foarte mulțumiți. 

 

 
 

Respondenții au o părere destul de proastă și foarte proastă cu privire la situația locurilor 

de joacă pentru copiii din zonă ( peste 70%)  și a oportunităților de a găsi un loc de muncă în 

zona în care locuiesc (peste 60%). Totodată, un nivel mai scăzut de mulțumire se înregistrează în 
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ceea ce privește posibilitățile de petrecere a timpului liber, 64% declarându-se mai degrabă 

nemulțumiți sau foarte nemulțumiți cu privire la acest aspect. 

 

 
 

Atunci când apreciază felul în care sunt afectați de anumite probleme din zona în care 

locuiesc, o mare parte din respondenți afirmă că o problemă foarte serioasă o constituie existența 

câinilor vagabonzi (48%).  Restul problemelor pentru care și-au exprimat părerea sunt 

considerate ca fiind mai puțin serioase sau nu sunt prezente în zonă. 

Cei mai mulți dintre respondenți se declară, pe ansamblu, foarte mulțumiți și mulțumiți 

de locuința în care trăiesc (78%) și de zona în care locuiesc (71%).  

Totodată, respondenții identifică o serie de probleme ce ar trebui rezolvate pentru 

îmbunătățirea situației existente, printre care, cele mai frecvente menționate sunt: rezolvarea 

alimentării cu apă și a canalizării, amenajarea de parcuri și locuri de joacă pentru copii, 

infrastructura rutieră (asfaltare), deschiderea unei farmacii, extinderea rețelei de gaz, anvelopare 

blocuri, iluminat public, colectarea deșeurilor, reamenajarea bazarului, înlocuirea tomberoanelor 

etc. Cu toate că identifică multe probleme ale zonei, respondenții prezintă un optimism rezervat 

cu privire la situația viitoare, peste 40% considerând că situația zonei va râmâne la fel în 

următorii 3 ani. 

 

 

2. Servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale)  

 

Starea de sănătate și accesul la serviciile medicale 

 

Atunci când își caracterizează starea 

generală de sănătate, respondeții din zona 

Dărmănești-Subdărmănești apreciază, în 

proporție de 31% că au o stare de sănătate 

destul de precară și foarte precară. 

În ceea ce privește starea de sănătate a 

celorlalți adulți din gospodăriei, 13% din 

respondenți apreciază că starea acestora de 

sănătate nu este foarte bună. Totodată, 

respondenții în a căror gospodărie există și 

copii, apreciază, în marea lor majoritate 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Acte de vandalism (distrugere a bunurilor publice)

Furturi din locuințe 

Violențe asupra persoanelor 

Câini vagabonzi

Conflicte între vecini

 Probleme cu persoane de alte etnie

În zona în care locuiți cât de serioase considerați că sunt următoarele …? 

NR Nu e deloc  o problemă O problemă  nu prea serioasă Problemă foarte serioasă

17% 

51% 

25% 6% 

1% 

Cum caracterizați starea de sănătate personala 

Foarte  bună Destul de bună
Destul de precară Foarte precară



29 |  

(88%), că starea de sănătate a copiilor din gospodărie este bună și foarte bună. 

Accesul la consultații de specialitate, la analize medicale și la tratamente de specialitate 

(inclusiv spitalizare) se face ușor și foarte ușor pentru marea majoritate a respondenților. 

Totodată, cea mai mare parte din respondenți consideră facilă obținerea unei programări la 

medici sau obținerea de tratament medical de la farmacii. Acest lucru este întărit și de modul de 

apreciere privind distanța față de cel mai apropiat medic de familie, doar 18% din respondenți 

considerând că această distanță este mare și foarte mare.  

Doar 26% din respondenți declară că se prezintă periodic pentru controale medicale, în 

timp ce 71% declară că efectuează controale medicale doar când apare o îmbolnăvire. În cazul 

gospodăriilor cu copii, un procent foarte scăzut de respondenți afirmă că se prezintă periodic 

pentru controlul medical al copiilor.  

Din numărul total de respondenți, 30% afirmă că în gospodăriile lor există persoane care 

suferă de boli cronice și 13% afirmă că în gospodăriile lor există persoane cu dizabilități. Prin 

extindere, având în vedere că numărul total de persoane din gospodăriile vizate prin studiu era de 

403 persoane și că numărul de gospodării în care era cel puțin o persoană cu boală cronică era de 

42, putem afirma că proporția persoanelor cu boli cronice (în conformitate cu rezultatele datelor 

prelucrate) este de minim 10,42%.   

 

 
 

Totodată, din prelucrarea datelor individuale, a rezultat faptul că 5% din persoane dețin certificat 

de handicap și 11% nu au asigurare medicală. 

 

Accesul la servicii sociale 

 

Atunci când se referă la nevoile anterioare, 36% din respondenți susțin că au avut nevoie 

de servicii sociale. În ceea ce privesc serviciile de consiliere psihologică, planning familial sau 

asistență juridică, foarte puțin afirmă că au avut nevoie în trecut (sub 10% din respondenți).  
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Totodată, 32% din respondenți afirmă că sunt persoane din gospodăria lor care 

beneficiază de asistență sau ajutor social (venit minim garantat, ajutor pentru încălzire, transport 

gratuit, alocație susținere familie, indemnizație handicap, ajutoare alimentare etc). 

 

 
 

În ceea ce privește nevoile sociale personale sau ale membrilor gospodăriei din care fac 

parte, 41% din respondenți apreciază că au nevoie în mare măsură de un centru de zi pentru 

persoanele vârstnice și 36% apreciază că au nevoie în mare măsură de servicii de îngrijire la 

domiciliu pentru vârstnici. Ponderi mai mici, dar semnificative, cu privire la necesitatea de 

sevicii sociale sunt înregistrate de: nevoia unui centru de zi pentru copii (19%) și servicii suport 

pentru persoanele cu dizabilități (14%). 
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3. Stil de viață 

 

Atunci cand își apreciază alimentația și obiceiurile alimentare ale gospodăriei din care fac 

parte, doar 21,7% din respondenți le consideră sănătoase, în timp ce 53% consideră că sunt 

parțial nesănătoase. O pondere importantă a respondenților (21%) consideră că alimentația și 

obiceiurile alementare sunt nesănătoase.   

În ceea ce privește stilul de viață, respondenții îl apreciază ca fiind unul parțial nesănătos (50%) 

și doar 24% îl consideră ca fiind sănătos. 

 

4. Educație 

 

Din analiza și prelucrarea datelor cantitative, în zona analizată existaă un procent 

important de persoane adulte care nu au urmat nicio formă de învățământ (13%) și 1% copii și 

adolescenți neșcolarizați. Totodată, numărul persoanelor de 15-64 de ani care a absolvit maxim 8 

clase (gimnaziu) era relativ mare (43,58%). Din totalul persoanelor care au absolvit maxim 8 

clase, aproximativ 40% erau neșcolarizati (18% din populația în vârstă de muncă 15-64 ani). 

Din analiza datelor calitative cu privire la categoriile de servicii educaționale necesare pentru a 

crește calitatea educației copiilor din zonă, au rezultat cu o frecvență destul de mare următoarele: 

înființarea unei școli de week-end, program a doua șansă, școala după școală, realizarea de 

programe de remediere școlară, tabere de recreere, programe de promovare a culturii și identității 

etniei rome, centre de reeducare, programe cu activități sportive și de petrecere a timpului liber. 

 

5. Ocupare, venituri și cheltuieli 

 

 

 

Statutul respondenților pe piața muncii confirmă situația privind capitalul uman din zona 

analizată (o zonă cu o presiune demografică relativ mare, cu o proporție relativ mare de 

pensionari și persoane care nu sunt în vârstă de muncă). Totodată, specific zonelor cu populație 

romă, există un procent semnificativ de persoane casnice (25,4%).  

În ceea ce privește nivelul de calificare declarat, din numărul total de persoane apte de 

muncă (15-64 ani), doar 39,5% declară că au o calificare recunoscută pe piața muncii (în genere 

calificări profesionale de nivel mediu), în timp ce 60,5% declară că nu au nicio calificare. 
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Atunci când menționează principalele surse de venit, 33,3% din respondenți menționează 

pensiile, 25,3% menționează salariile și 17,3% alocațiile copiilor.   

 

 

 

5.3.3 ZUM 3 (Speranța) 
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Situația inițială 

 

ZUM realizat inițial prin suprapunerea cu două sectoare de recensământ: 1207350448 și 

1207350449 care cuprindeau o populație (stabilă, la RPL 2011) de 451 persoane și  un număr de 

196 locuințe
12

. Toate locuințele sunt locuințe sociale, aflate în proprietatea municipiului. Zona nu 

cuprinde populație de etnie roma semnificativă (la RPL, apartenența etnică s-a realizat în baza 

propriei declarații). 

Delimitare teritorială/localizare: str. Izvoare (cartier Speranța) – bl. H12, H13, H8 si 

vilele V9, V10, V11, V12, V14, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V24    

În raport cu tipologia stabilită prin "Atlasul zonelor urbane marginalizate din România", această 

zonă este una specifică zonelor de locuințe sociale modernizate (locuințe sociale realizate, în 

mare parte, prin reproiectarea unor hale).  

 

ZUM redelimitat  

 

În prezent (la începutul anului 2018), față de anul 2011 (anul recensământului) situația 

prezintă câteva modificări (sursa: SC Locativserv SRL – societate aflată în subordinea 

Consiliului Local Piatra Neamț care administrează locuințele sociale): au fost adăugate și vilele 

V1–V8 și s-au luat în considerare și datele privind situația actuală a chiriașilor. 

Conform datelor primite de la SC Locativserv SRL, suprafața totală a unei locuințe sociale este 

de 41 mp și sunt locuințe cu 1 cameră. În ciuda modificărilor structurale (desființarea unor 

locuințe) și relocarea unor persoane în zona Văleni (zona cu locuințe sociale), condițiile de 

locuire specifice zonelor urbane defavorizate s-au păstrat: proporția locuințelor supraaglomerate 

(< 15,33 m2 pe persoană)  este de 55,78% (această proporție este puțin mai mare având în vedere 

că nu toate persoanele care locuiesc sunt înregistrate/declarate la SC Locativserv SRL) iar 

proporția gospodăriilor ce nu dețin locuința în proprietate personală este de 100% în locuințele 

situate în V1-V24 (toate locuințele sunt inchiriate – având statutul de locuințe sociale).  

Zona urbană marginalizată a fost redelimitată teritorial astfel încât să fie compactă și să 

țină cont de realitățile sociale actuale (vezi Anexa 3. Fișa Zonei  Urbane Marginalizate 

Speranța). Din prelucrarea microdatelor de la RPL2011
13

 zona rezultată are urmatoarele 

caracteristici: 

 

Locuințe (ocupate) Gospodării Număr persoane (pop. stabilă) 

194 194 525 

 

Rezultatele studiului cantitativ realizat în ZUM 

 

Analiza este realizată în urma colectării și prelucrării datelor de la un număr de 90 de 

gospodării din zona vizată (în mare parte gospodării defavorizate sau aflate în risc, 46% din 

totalul gospodăriilor din zonă), gospodării situate pe strada Izvoare, în zona rezidențială numită 

Cartierul Speranța. Așa cum se observă, mărimea eșantionului este reprezentativă pentru zona 

analizată. 

 

 

                                                             
12Sursa: Direcția Regională de Statistică Neamț – baza microdate RPL 2011,, UAT Piatra Neamț 
13 Sursa: Direcția Regională de Statistică Neamț – baza microdate RPL 2011,, UAT Piatra Neamț 
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Structura eșantion  

Număr gospodării număr total adulți  

număr total copii 

(0-17 ani) 

% copii 

(0-17 

ani) 

numar total 

persoane 

90 158 110 41% 268 

 

Din cele 90 gospodării pentru care s-au cules date, 13 sunt cu 1 persoană, 85 sunt formate 

din 2-4 peroane și restul cu peste 5 persoane. 59 de gospodării cuprind și copii, din care 54 

gospodării cu 1-3 copii și 5 gospodării cu peste 4 copii. 

 

 
 

Așa cum se observă din structura eșantionului în raport cu veniturile declarate, au fost 

cuprinse toate categoriile de gospodării socio-economice. În raport cu etnia declarată, proporția 

persoanelor care s-au declarat de etnie romă era relativ mică (12,2%).  

 

1. Locuire 

 

Din numărul total de respondenți, 70% se declară mulțumiți de spațiul în care locuiesc, 

considerându-l suficient de mare raportat la numărul de persoane din gospodărie, în timp ce un 

procent important (23%) consideră spațiul insuficient.  
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Atunci când se referă la condițiile de locuire, respondenții sunt în general foarte 

mulțumiți și mulțumiți de condițiile de locuire. Scoruri mai mici privind gradul de mulțumire se 

înregistrează în cazul modului în care este încălzită locuința (peste 45% sunt mai degrabă 

nemulțumiți sau foarte nemulțumiți) și a spațiilor de depozitare din locuință (40% se declară 

foarte nemulțumiți). 

 

 
 

În ceea ce privește apropierea (proximitatea) de zonele urbane funcționale (apropiere de 

instituții, de zona cu activități economice, apropiere de piețe și centre comerciale etc) persoanele 

care locuiesc în zona Speranța confirmă situația existentă de izolare, apreciind situația foarte 

proastă și destul de proastă cu privire la școli și grădinițe, oportunitățile de a găsi un loc de 

muncă, locurile de joacă pentru copii și piețele și centrele comerciale. Singurul aspect care 

înregistrează un scor relativ pozitiv (peste 50% au o părere bună și foarte bună) este transportul 

în comun. 
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Scorurile cele mai mici se înregistrează cu privire la sistemul educațional din zonă (școli, 

grădinițe și creșe – peste 90% din respondenți apreciază situația ca fiind proastă și foarte proastă 

din acest punct de vedere) și oportunitățile de a găsi un loc de muncă (peste 93% din respondenți 

apreciază situația ca fiind proastă și foarte proastă din acest punct de vedere). Totodată, 

respondenții au o părere destul de proastă și foarte proastă cu privire la situația locurilor de joacă 

pentru copiii din zonă (peste 70%), în timp ce peste 80% au o părere proastă și foarte proastă cu 

privire la situația existenței centrelor comerciale.  

 

 
 

Atunci când apreciază felul în care sunt afectați de anumite probleme din zona în care 

locuiesc, o mare parte din respondenții afirmă că o problemă foarte serioasă o constitue existența 

câinilor vagabonzi (74%).  Restul problemelor pentru care si-au exprimat părerea sunt 

considerate ca fiind mai puțin serioase sau nu sunt prezente în zona. Cu toate acestea merită 

menționat faptul că un procent însemnat (33%) consideră că o problemă foarte serioasă a zonei 

este prezența actelor de vandalism, în timp ce 28% din respondenți identifică și violența asupra 

persoanelor ca fiind o problemă serioasă a zonei.  

În ceea ce privește gradul de mulțumire cu privire la oferta de servicii din zonă, există un 

grad mare de nemulțumire cu privire la posibilitățile de petrecere a timpului liber (88% din 

respondenți se declară nemulțumiți și foarte nemulțumiți) și cu privire la serviciile financiar-

bancare din zonă (peste 90% din respondenți se declară nemulțumiți și foarte nemulțumiți).  

Atunci când se referă la ușurința de a ajunge în diferite locuri funcționale (accesibilitatea), 

respondenții din zona Speranța consideră, în proporție de 68%, că este greu și foarte greu de 

ajuns la un cabinet medical și în proporție de 83% că este greu și foarte greu de ajuns la o 

instituție de învățământ (școală, grădiniță). 

Cei mai mulți dintre respondenți se declară, foarte mulțumiți și mulțumiți de locuința în 

care trăiesc (78%). În schimb, doar 44% se declară mulțumiți de zona în care locuiesc, restul 

fiind mai degrabă nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de aceasta.  

Totodată, respondenții identifică o serie de probleme ce ar trebui rezolvate pentru 

îmbunătățirea situației existente (probleme care reflectă situația zonei și care sunt în concordanță 

cu situația prezentată anterior), printre care, cele mai frecvente menționate sunt: înființarea 

instituțiilor de învățământ (creșă, grădiniță, școală), amenajarea de parcuri și locuri de joacă 

pentru copii, deschiderea unei farmacii, amenajare parcuri, modernizare canalizare, reparații 

blocuri, igienizarea zonei, realizarea de alei pietonale și parcări, servicii sociale pentru bătrâni, 

iluminatul stradal, locuri/spații de petrecere a timpului liber,  
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Când se gândesc la situația zonei în viitor, respondenții sunt mai degrabă pesimiști cu 

privire la posibile schimbări, 50% considerând că situația zonei va râmâne la fel în următorii 3 

ani, în timp ce 22% cred că se va înrăutăți. 

 

2. Servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale) 

  

Starea de sănătate și accesul la serviciile medicale 

 

Atunci când își caracterizează starea generală de sănătate, respondeții din zona Speranța 

apreciază, în proporție de 19% că au o stare de sănătate destul de precară și foarte precară. 

În ceea ce privește starea de sănătate a celorlalți adulți din gospodăriei, 10% din respondenți 

apreciază că starea acestora de sănătate nu este foarte bună.  Totodată, respondenții în a căror 

gospodărie există și copii, apreciază, în marea lor majoritate (91%), că starea de sănătate a 

copiilor din gospodărie este bună și foarte bună. 

Accesul la consultații de specialitate, la analize medicale și la tratamente de specialitate 

(inclusiv spitalizare) se face destul de greu și foarte greu din punctul de vedere a peste 50% din 

respondenți. Totodată, 32% din respondenți consideră destul de greu și foarte greu obținerea unei 

programări la medicul de familie, în timp ce 47% din respondenți consideră destul de greu și 

foarte greu să obțină o programare, sau să facă o vizită la un cabinet medical specializat sau 

spital. 

Neaccesibilitatea la medicul de 

familie este întărită și de modul de apreciere 

privind distanța față de cel mai apropiat 

medic de familie, 74% din respondenți 

considerând că această distanță este mare și 

foarte mare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un număr important de respondenti (40%) declară că se prezintă periodic pentru 

controale medicale, în timp ce 57% declară că efectuează controale medicale doar când apare o 

îmbolnăvire. În cazul gospodăriilor cu copii, un procent de 37% din respondenți afirmă că se 

prezintă periodic pentru controlul medical al copiilor.  

 

 



38 |  

 
 

Din numărul total de respondenți, 18% afirmă că în gospodăriile lor există persoane care suferă 

de boli cronice și 12% afirmă că în gospodăriile lor există persoane cu dizabilități. Din numărul 

total de persoane pentru care s-au cules date, 8% au certificat de handicap și un procent 

important (10%) nu au asigurare medicală. 

 

 

Accesul la servicii sociale 

 

Atunci când se referă la nevoile anterioare, 49% din respondenți susțin că au avut nevoie 

de servicii sociale. În ceea ce privesc serviciile de consiliere psihologică, doar 16% din 

respondenți declară că au avut nevoie, în timp ce 12% afirmă că au avut nevoie de asistență 

juridică.  

Totodată, 32% din respondenți afirmă că sunt persoane din gospodăria lor care 

beneficiază de asistență sau ajutor social (venitul minim garanat, ajutor pentru încălzire, transport 

gratuit, alocatie sustinere familie, indemnizație handicap, ajutoare alimentare etc). 

În ceea ce privește nevoile sociale personale sau ale membrilor gospodăriei din care fac 

parte, cei mai mulți dintre respondenți (51%) apreciază că au nevoie în mare măsură de un centru 

de zi pentru copii. Într-un clasament al nevoilor urmează, la egalitate, nevoia de servicii suport 

pentru tinerii cu probleme (28%), nevoia de servicii suport pentru persoanele cu dizabilități 

(28%) și înființarea de creșe (28%).  O parte importantă din respondenți apreciază ca este nevoie 

în mare măsură și de: servicii suport mame singure (23%), servicii suport pentru copii – 

logopedie (27%), servicii suport pentru copii – asistență socială (27%), servicii suport pentru 

copii – kinetoterapie (23%).  
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Distribuția pe tipuri de nevoi reflectă situația existentă din punct de vedere demografic, în 

zona analizată locuind preponderent familii tinere cu copii. 

 

3. Stil de viață 

 

Atunci cand își apreciază alimentația și obiceiurile alimentare ale gospodăriei din care fac 

parte, doar 32,2% le consideră sănătoase, în timp ce 56,7% consideră că sunt parțial nesănătoase. 

O pondere mai mică a respondenților (8,9%) consideră că alimentația și obiceiurile alementare 

sunt nesănătoase.   

În ceea ce privește stilul de viata, respondenții îl apreciază ca fiind unul parțial nesănătos 

(43,3%), în timp ce 45,6% îl consideră ca fiind sănătos. 

4. Educație 

 

Din analiza și prelucrarea datelor cantitative, în zona analizată exista un procent relativ 

mic de persoane adulte  care nu au urmat nicio formă de învățământ (3%) și aproape 100% din 

copii și adolescenți sunt școlarizați. Totodată, proporția populației de 15-64 de ani care a absolvit 

maxim 8 clase (gimnaziu) este relativ mare (27,95%).  

Din analiza datelor calitative cu privire la categoriile de servicii educaționale necesare 

pentru a crește calitatea educației copiilor din zona, au rezultat cu o frecvență destul de mare 

următoarele: înființarea unei școli, grădinițe, creșe, centru de zi pentru copii, program a doua 

șansă, școala după școală, cursuri formare profesională, programe de consiliere părinți și 

educație parentală. 
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5. Ocupare 

 

Statutul respondenților pe piața muncii confirmă situația privind capitalul uman din zona 

analizată (o zonă relativ tânără, 40% din respondenți sunt salariați). Totodată, se observă 

ponderea relativ mare de persoane casnice (24,4%), pondere ce reflectă faptul că există un număr 

mare de familii cu copii și o lipsă a unor soluții (servicii sociale/educaționale) care să permită 

încadrarea în muncă a ambilor soți. În plus, situația mai sus prezentată are efecte negat ive asupra 

veniturilor familiei, existând un singur întreținător. 

 

 

 

În ceea ce privește nivelul de calificare declarat, din numărul total de persoane apte de 

muncă (15-64 ani), doar 45% declară că au o calificare recunoscută pe piața muncii (în genere 

calificări profesionale de nivel mediu), în timp ce 55% declară că nu au nicio calificare. 

 

 
 

Atunci când menționează principalele surse de venit, 57,7% din respondenți menționează 

salariile, 20% menționează alocațiile și doar 7,7% ajutoarele sociale.   
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5.3.4 ZUM 4 (Văleni – Gheorghe Asachi) 

 

  
 

Situația inițială 

 

ZUM constituit prin suprapunerea cu un sector de recensământ – 1207620003 – la care s-

au adăugat locuințele sociale înființate și date în folosință după anul 2011 (nu au fost cuprinse la 

recensământ).   

Sectorul de recensământ 1207620003 avea o populație (stabilă, la RPL 2011) de 275 

persoane (din care 19 persoane declarate de etnie roma) si un numar de 99 locuințe (case de 

locuit). Teritorial, zona cuprindea locuințe de pe strada Gheorghe Asachi (1-75, partial) și de pe 

strada Cetinei (1-13).  

Zona locuințelor sociale modernizate, adăugată zonei validate, cuprinde
14

: 

 Văleni I – locuințele s-au dat în folosință în anul 2010, 200 de locuințe, 193 ocupate – 

locuințe cu câte o cameră de locuit  

                                                             
14

 Date furnizate de SC Locativserv SRL, societate ce administrează locuințe sociale 
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 Văleni II -  locuințele s-au dat în folosință în anul 2012, 96 de locuințe sociale, 72 

ocupate - locuinte cu o camera (24,15 mp) sau doua camere de locuit (17,33 mp/camera)  

 Văleni III -  locuințele s-au dat în folosință în anul 2015, 23 de containere (sociale) din 

care 22 ocupate – cu cate o camera de locuit (suprafata camerei de locuit – 12.5 mp). 

Containerele existau la RPL pe strada Muncii (corespunzatoare mapei 1207350178 – 

mapa mentionată cu populație marginalizată în Anexa 1  - Lista ZUM din orașele/ 

municipiile 20.000+ din România (pagina 388
15

), cuprinzând o populație de 292 

persoane, din care 208 persoane autodeclarate de etnie roma) 

 

ZUM redelimitat 

 

Zona urbană marginalizată a fost redelimitată teritorial astfel încât să fie compactă și să 

țină cont de realitățile sociale actuale (vezi Anexa 5. Fișa Zonei Urbane Marginalizate Văleni).  

 

Din prelucrarea microdatelor de la RPL2011
16

 și a datelor actualizate (2018) privind 

locuințele sociale înființate după anul 2011, zona rezultată are urmatoarele caracteristici: 

Locuințe (ocupate) Gospodării Număr persoane (pop. stabilă) 

805 895 2354 

 

Situația actualizată a locuințelor sociale la începutul anului 2018 se prezintă astfel: 

Situația locativă zona Văleni - locuințe sociale* 

  Total locuinte ocupate Numar persoane 

din care 

minori 

str. Gh. Asachi - Vile 184 421 121 

str. Gh. Asachi - Module 72 233 111 

Gh. Asachi  - Containere 22 112 52 

Total 278 766 284 

*Sursa: SC Locativserv SRL 

 

Conform datelor primite de la SC Locativserv SRL, suprafețele totale ale locuințelor 

sociale variază de la 53,72 mp (vile), la 12,5 mp (containere). Deși la RPL2011, o parte din 

aceste locuințe sociale nu erau date în folosință și a existat și o relocare a unor persoane din zona 

Speranța (zona cu locuințe sociale), condițiile specifice zonelor urbane defavorizate s-au păstrat: 

proporția locuințelor supraaglomerate (< 15,33 m2 pe persoană)  este de 56% (din prelucrare 

datelor primite de la SC Locativserv SRL, această proporție este puțin mai mare având în vedere 

că nu toate persoanele care locuiesc sunt înregistrate) iar proporția gospodăriilor ce nu dețin 

locuința în proprietate personală este de 100% (toate locuințele sunt inchiriate – având statutul de 

locuințe sociale).  

Zona de locuințe sociale nu este una chiar omogenă din punctul de vedere al 

supraaglomerării și acest lucru se poate observa calculând numărul de persoane ce revin pe 

locuință. Dacă, în cazul zonei de vile (unde suprafețele sunt mai mari), numărul mediu de 

persoane/locuință este de 2,28, acest indicator crește în cazul modulelor (cu suprafețe relativ mai 

                                                             
15

 Ghid specific aferent AP 5 “Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, POCU 2014-2020. ANEXA 1 a acestui Ghid (Lista 

ZUM din orașele 20.000+ din România) conține toate sectoarele de recensământ identificate ca fiind ZUM, pentru toate orașele și municipiile cu 

peste 20.000 de locuitori, pe baza datelor de la recensământul din 2011. 
16

 Sursa: Direcția Regională de Statistică Neamț – baza microdate RPL 2011,, UAT Piatra Neamț 
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mici) fiind de 3,23 persoane/locuință, ajungând, în cazul containerelor (cu suprafețe extrem de 

mici) la valoarea de 5,09 persoane/locuință.  

Totodată, din prelucrarea situației locative, proporția copiilor și adolescenților (0-17 ani) 

din numărul total de persoane este de 37%. Și aici se observă o lipsă de omogenitate, raportată la 

condițiile de locuire: proporția minorilor din numărul total de persoane care locuiesc în 

locuințele de tip container (supraaglomerate) este de 46,4% , în timp ce proporția minorilor din 

numărul total de persoane care locuiesc în locuințele de tip vilă este de 28,7%. 

 

Rezultatele studiului cantitativ realizat în ZUM 

 

Analiza este realizată în urma colectării și prelucrării datelor de la un număr de 156 de 

gospodării (18% din numarul total de gospodării) din zona vizată, gospodării distribuite conform 

tabelului de mai jos:  

 

Strada Numar gospodarii 

Aleea Brazilor 8 

Arinului 1 

Artarului 2 

Bolovoaia 1 

Cetinei 3 

Fd Cernegura 2 

Gheorghe Asachi  

(locuințe sociale)  131 

Ioan Sergentul 2 

Magnoliei 2 

Magura 1 

Paraul Doamnei 1 

Salciei 2 

Total 156 

 

Așa cum se observă, au fost cuprinse în eșantion atât gospodării cuprinse în zona 

locuințelor sociale, cât și gospodării din străzile alăturate (locuințe proprietate personală). 

Numărul total de gospodării pentru care s-au colectat date și structura eșantionului în funcție de 

localizare este în măsură să asigure reprezentativitatea în raport cu populația zonei delimitate 

anterior.  

  

Structura eșantion  

Număr gospodării număr total adulți  număr total copii 

% 

copii numar total persoane 

156 233 211 48% 444 
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Din cele 156 gospodării pentru care s-au cules date, 47 sunt cu 1 persoană, 77 sunt 

formate din 2-4 persoane și 30 cu peste 5 persoane (2 respondenți au refuzat să declare numărul 

de persoane din gospodărie). 89 de gospodării cuprind și copii, din care 74 gospodării cu 1-3 

copii și 15 gospodării cu peste 4 copii. 

 

 
 

Așa cum se observă din structura eșantionului în raport cu veniturile declarate, au fost 

cuprinse toate categoriile de gospodării socio-economice, iar ponderile acestora reflectă situația 

economică mai puțin bună a gospodăriilor din zona analizată.  

În raport cu etnia declarată a persoanelor din gospodării, 58,6% erau de etnie romă.  

 

1. Locuire 

 

Din numărul total de respondenți, doar 49% se declară mulțumiți de spațiul în care 

locuiesc, considerându-l suficient de mare raportat la numărul de persoane din gospodărie, în 

timp ce un procent important (47%) consideră spațiul insuficient.  
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Atunci când se referă la condițiile de locuire, respondenții sunt în general nemulțumiți 

sau foarte nemulțumiți de condițiile de locuire. Cele mai mari nemulțumiri se referă la modul în 

care locuința este izolată fonic (61,5% sunt nemulțumiți și foarte nemulțumiți) și la amplasarea 

locuinței în bloc/zonă (57% sunt nemulțumiți și foarte nemulțumiți). Totodată există un grad 

relativ mare de nemulțumire cu privire la spațiile de depozitare (54,9% nemulțumiți și foarte 

nemulțumiți), modul în care este luminată locuința în timpul zilei (46,7% nemulțumiți și foarte 

nemulțumiți), modul în care este încălzită locuința (45,5% nemulțumiți și foarte nemulțumiți).  

 

 
 

În ceea ce privește apropierea (proximitatea) de zonele urbane funcționale (apropiere de 

instituții, de zona cu activități economice, apropiere de piețe și centre comerciale etc) persoanele 

care locuiesc în zona Văleni confirmă situația existentă de izolare, apreciind situația foarte 

proastă și destul de proastă cu privire la școli și grădinițe, oportunitățile de a găsi un loc de 

muncă, locurile de joacă pentru copii, piețele și centrele comerciale, transportul în comun. 

 

49% 

47% 

4% 

Spațiul pe care îl avem este suficient de mare raportat la numărul 

de persoane din gospodărie 

Da

Nu

NS/NC

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Spațiile de depozitare (cămări, debarale, magazii) 

Modul în care este încălzită locuința 

Modul în care funcționează instalația de apă 

Modul în care funcționează instalația electrică 

Amplasarea apartamentului în bloc/ Amplasarea

casei în cartier

Modul în care locuința este luminată în timpul 

zilei 

Modul în care locuința vă protejează de zgomotele 

din exterior 

Cât de mulțumit sunteți ...? 

Foarte mulțumit 

Mai degrabă mulțumit 

Mai degrabă nemulțumit 

Foarte nemulțumit 

NR



46 |  

 
 

Scorurile cele mai mici se înregistrează cu privire la oportunitățile de a găsi un loc de 

muncă (peste 94% din respondenți apreciază situația ca fiind proastă și foarte proastă din acest 

punct de vedere, confirmând astfel și faptul că una din problemele zonei este cea a ocupării forței 

de muncă) și a existenței centrelor comerciale – magazine (peste 94% din respondenți apreciază 

situația ca fiind proastă și foarte proastă din acest punct de vedere). Totodată, respondenții au o 

părere destul de proastă și foarte proastă cu privire la: situația creșelor și grădinițelor (peste 80%) 

și a școlilor (68%), situația existentă cu privire la locurile de joacă pentru copii (87%) sau a 

transportului public din zonă (76%).  

 

 
 

Atunci când apreciază felul în care sunt afectați de anumite probleme din zona în care 

locuiesc, există un grad mare de nemulțumire cu privire la toate problemele menționate. O mare 

parte din respondenți afirmă că o problemă foarte serioasă o constitue existența câinilor 

vagabonzi (91%). Totodată, respondenți consideră că probleme foarte serioase sunt:  

 Actele de vandalism – 67% 

 Furturile din locuințe – 68% 

 Violențele asupra persoanelor – 66% 
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 Conflictele dintre vecini – 69% 

 Problemele cu persoane de altă etnie – 64%. 

 

În ceea ce privește gradul de mulțumire cu privire la oferta de servicii din zonă, există un 

grad mare de nemulțumire cu privire la posibilitățile de petrecere a timpului liber (97% din 

respondenți se declară nemulțumiți și foarte nemulțumiți), cu privire la serviciile financiar-

bancare din zonă (peste 96% din respondenți se declară nemulțumiți și foarte nemulțumiți).  Și în 

cazul serviciilor comerciale din zonă (magazine, piețe), un procent important (87%) din 

respondenți se declară foarte nemulțumiți și nemulțumiți.  

Atunci când se referă la ușurința de a ajunge în diferite locuri funcționale 

(accesibilitatea), respondenții din zona Văleni consideră, în proporție de 83%, că este greu și 

foarte greu de ajuns la un cabinet medical și în proporție de 65% că este greu și foarte greu de 

ajuns la o instituție de învățământ (școală, grădiniță). 

Cei mai mulți dintre respondenți se declară, pe ansamblu, foarte nemulțumiți și 

nemulțumiți de locuința în care trăiesc (57%) și de zona în care trăiesc (78%).  

Totodată, respondenții identifică o serie de probleme ce ar trebui rezolvate pentru 

îmbunătățirea situației existente (probleme care reflectă situația zonei și care sunt în concordanță 

cu situația prezentată anterior), printre care, cele mai frecvente sunt: înființarea instituțiilor de 

învățământ (creșă, grădiniță, școală), amenajarea de parcuri și locuri de joacă pentru copii, 

deschiderea unei farmacii, amenajare parcuri, modernizarea sistemului de canalizare, asfaltare, 

iluminatul stradal, locuri/spații de petrecere a timpului liber, deschiderea unei piețe agro-

alimentare etc. Pe langă obiectivele care țin de infrastructură, o mare parte din persoanele 

respondente consideră că una din problemele ce ar trebui eliminată este segregarea 

socială/etnică, asigurarea siguranței locuitorilor din zonă (inclusiv paza zonei), adaptarea 

mijloacelor de transport public la necesitățile locuitorilor, igienizare și salubrizare, realizarea de 

programe de profesionalizare (ucenicie), intreprinderi sociale etc.  

Când se gândesc la situația zonei în viitor, respondenții sunt pesimiști cu privire la 

posibile schimbări, 35% considerând că situația zonei se va înrăutăți și 14% că situația zonei va 

rămâne la fel în următorii 3 ani. Trebuie remarcat și numărul mare de respondenți care nu pot 

aprecia posibilele schimbări (46%) sugerând starea de incertitudine specifică persoanelor din 

zonele defavorizate, aflate în prag de sărăcie, incapabile să realizeze proiecții în orizonții medii 

de timp. 

 

2. Servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale)  

 

Starea de sănătate și accesul la serviciile medicale 

 

Atunci când își caracterizează 

starea generală de sănătate, respondeții 

din zona Văleni apreciază, în proporție de 

29% că au o stare de sănătate destul de 

precară și foarte precară. 

În ceea ce privește starea de 

sănătate a celorlalți adulți din gospodăriei, 

13% din respondenți apreciază că starea 

acestora de sănătate nu este foarte bună.  

Totodată, respondenții în a căror 
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gospodărie există și copii, apreciază, în marea lor majoritate (85%), că starea de sănătate a 

copiilor din gospodărie este bună și foarte bună. 

Accesul la consultații de specialitate, la analize medicale și la tratamente de specialitate 

(inclusiv spitalizare) se face destul de greu și foarte greu din punctul de vedre a peste 50% din 

respondenți. Totodată, 19% din respondenți consideră destul de greu și foarte greu obținerea unei 

programări la medicul de familie, în timp ce 51% din respondenți consideră destul de greu și 

foarte greu să obțină o programare, sau să facă o vizită la un cabinet medical specializat sau 

spital. 

Neaccesibilitatea la medicul de familie este întărită și de modul de apreciere privind 

distanța față de cel mai apropiat medic de familie, 72% din respondenți considerând că această 

distanță este mare și foarte mare.  

Un număr relativ mic de respondenti (15%) declară că se prezintă periodic pentru 

controale medicale, în timp ce 83% declară că efectuează controale medicale doar când apare o 

îmbolnăvire. În cazul gospodăriilor cu copii, un procent de 15% din respondenți afirmă că se 

prezintă periodic pentru controlul medical al copiilor.  

 

 
Din numărul total de respondenți, doar 12% afirmă că în gospodăriile lor există persoane 

care suferă de boli cronice și 15% afirmă că în gospodăriile lor există persoane cu dizabilități. 

Din numarul total de persoane pentru care s-au cules date, 7% au certificat de handicap și un 

procent important (9%) nu au asigurare medicală. 

 

Accesul la servicii sociale 

 

Atunci când se referă la nevoile anterioare, 81% din respondenți susțin că au avut nevoie 

de servicii sociale. În ceea ce privesc serviciile de consiliere psihologică, 29% din respondenți 

declară că au avut nevoie, în timp ce 24% afirmă că au avut nevoie de asistență juridică. Doar un 

număr redus de respondenți declară că au avut nevoie de servicii de planing familial (13%) 

Totodată, 60% din respondenți afirmă că sunt persoane din gospodăria lor care 

beneficiază de asistență sau ajutor social (venit minim garantat, ajutor pentru încălzire, transport 

gratuit, alocație susținere familie, indemnizație handicap, ajutoare alimentare etc). 

 

12% 

58% 

30% 

suferă de boli cronice  

DA

NU

15% 

52% 

33% 

dizabilități/deficiente/handicap 
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NU
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În ceea ce privește nevoile sociale personale sau ale membrilor gospodăriei din care fac 

parte, cei mai mulți dintre respondenți (38%) apreciază că au nevoie în mare măsură de un centru 

de zi pentru copii. Într-un clasament al nevoilor urmează urm[toarele nevoi: servicii suport 

pentru victimele violenței domestic (35%), servicii suport mame singure (32%), servicii suport 

pentru persoanele cu dizabilități (31%), servicii suport pentru tinerii cu probleme (30%). O parte 

importantă din respondenți apreciază că este nevoie în mare măsură și de: servicii suport pentru 

copii – asistență socială (26%), servicii suport pentru copii – logopedie (24%), creșe (26%), 

centru de zi pentru persoanele vârstnice (23%).  

 

Distribuția pe tipuri de nevoi reflectă situația existentă din punct de vedere demografic, în 

zona analizată locuind preponderent familii tinere cu copii. Totodată, remarcăm în topul 

nevoilor, nevoia de servicii suport pentru victimele violenței domestice, care descrie una din 

problemele sociale importante ale gospodăriilor din zona Văleni. 

 

3. Stil de viață 

 

Atunci cand își apreciază alimentația și obiceiurile alimentare ale gospodăriei din care fac 

parte, un procent extrem de scăzut (5,8%) le consideră sănătoase, în timp ce 48,7% consideră că 

sunt parțial nesănătoase. O pondere foarte mare a respondenților (43,6%) consideră că 

alimentația și obiceiurile alimentare sunt nesănătoase.   

În ceea ce privește stilul de viata, respondenții îl apreciază ca fiind unul parțial nesănătos 

(51,9%), în timp ce 39,7% îl consideră ca fiind nesănătos. Doar 4,5% consideră că au un stil de 

viață sănătos. 
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servicii suport pentru copii - logopedie

servicii suport pentru copii - asist.sociala

servicii suport pentru copii - kineto

Nevoi privind... 
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Totodată, în acest context, trebuie precizat că respondenții din această zonă apreciază, în 

proporție de peste 23% că consumă relativ frecvent (cel puțin o dată pe săptămână) băuturi 

alcoolice. 

 

4. Educație 

 

Din analiza și prelucrarea datelor cantitative, în zona analizată exista un procent destul de 

mare de persoane adulte  care nu au urmat nicio formă de învățământ (16%) și 7% copii și 

adolescenți neșcolarizați (este un procent foarte mare având în vedere obligativitatea 

școlarizării). Totodată, proporția populației de 15-64 de ani care a absolvit maxim 8 clase 

(gimnaziu) este foarte mare (38%).  

Din analiza datelor calitative cu privire la categoriile de servicii educaționale necesare 

pentru a crește calitatea educației copiilor din zona, au rezultat cu o frecvență destul de mare 

următoarele gradinita cu program prelungit, școala după școală, realizarea de programe de 

remediere școlară, școala de week-end, tabere de recreere, programe de consiliere părinți și 

educație parentală, programe de petrecere a timpului liber pentru copii, programe cu activități 

sportive. 

 

5. Ocupare, venituri și cheltuieli 

 

Statutul respondenților pe piața muncii, așa cum era de așteptat, indică o zonă cu 

populație mixtă: zona cu populație îmbătrînită (zona caselor de locuit) și zona cu populație tânără 

(zona blocurilor sociale). Doar 8,7% din respondenți se declară a fi salariați, în timp ce 32,6% se  

declară casnici și 25% asistați social. Un calcul simplu ne indică faptul că 18,5% din respondenți 

obțin venituri din activități pe piața muncii (inclusiv munca la negru), în timp ce aproape 60% 

din respondenți nu desfășoară nicio activitate. 

 

 

În ceea ce privește nivelul de calificare declarat, din numărul total de persoane apte de 

muncă (15-64 ani), doar 21% declară că au o calificare recunoscută pe piața muncii (în genere 

calificări profesionale de nivel mediu), în timp ce 79% declară că nu au nicio calificare. Acest 

nivel deosebit de scăzut de calificare reflectă împosibilitatea de a realiza activități plătite pe piața 

muncii. 
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Atunci când menționează principalele surse de venit, 34,6% din respondenți menționează 

alocațiile copiilor, 17,9% menționează ajutorul social și doar 11,5% salariile. Acest lucru vine să 

confirme situația economică relativ gravă în care se află persoanele din zonă.  
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Analiza SWOT a zonelor urbane marginalizate. Recomandări 

 

Analiza SWOT a zonei Dărmănești-Subdărmănești 

 

Mediul intern 

Puncte tari Puncte slabe 

- siguranță locativă mare (peste 80% din 

persoane dețin în proprietate locuința) 

- accesibilitate mare la zonele urbane 

funcționale; 

- accesibilitate crescută la servicii sociale și 

de educație; 

- existența unei comunități rome deținătoare a 

unor tradiții ce pot valorificate (inclusiv 

meserii meșteșugărești) 

 

 

- locuințe supraaglomerate; 

-  lipsa utilități (gaz, canalizare); 

- probleme legate de infrastructura din zona: 

drumuri neasfaltate, iluminat public insufient; 

- alte probleme existente: lipsa locuri joacă 

copii, câini vagabonzi, servicii salubritate 

ineficiente; 

- un procent scăzut a persoanelor 15-64 ani 

încadrate pe piața formală a muncii;  

- un procent relativ mare a populației 15-64 

ani care se declară casnică/casnic (35,9%), 

indică o pondere mare a persoanelor care nu 

au activat niciodată pe piața formală a 

muncii; 

- un nivel de calificare a forței de muncă 

foarte scăzut: doar 39,5% declară că au o 

calificare recunoscută pe piața muncii, în 

timp ce 60,5% declară că nu au nicio 

calificare; 

- situație economică relativ precară, peste 

49% din gospodării declară că au venituri 

lunare mai mici de 1.000 lei; 

- un procent mare de copii (28%) și un 

procent relativ mare (16%) de persoane 

vârstă, peste 65 ani, determină un raport mare 

de dependență demografică cu impact negativ 

asupra situației economice a populației din 

zonă; 

- proporția persoanelor cu dizabilități (5% cu 

certificat de handicap) și boli cronice este 

relativ mare; 

- un procent foarte mare a adulților în vârstă 

de muncă (15-64 ani) cu maxim 8 clase. 

Mediul extern 

Oportunități Amenințări 

 - cerere relativ mare pe piața muncii de forță 

de muncă calificată mediu; 

- existența surserlor de finanțare 

nerambursabile destinate corectării 

problemelor din zone urbane marginalizate; 

- având în vedere situația existentă și 

- evoluții economice generale cu impact 

negativ asupre zonelor ubane marginalizate; 

- insuficiența surselor financiare la nivel local 

pentru susținerea programelor destinate 

zonelor urbane marginalizate; 

- contractarea pieții muncii sau o anumită 
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poziționarea zonei, costurile investițiilor în 

infrastructura sunt relativ mici; 

instabilitate cu privire la cererea de forță de 

muncă; 

- politici ineficiente la nivel național și local 

(ineficiența administrativă). 

 

Recomandări ZUM Dărmănești-Subdărmănești 

 

Locuire 

 extinderea rețelelor de canalizare, gaz și rezolvarea problemelor de infrastructură 

existente (asfaltare, iluminat public, locuri de joacă); 

 găsirea de soluții pentru sprijinirea gospodăriilor în vederea modernizării locuințelor 

(reparare, anvelopare etc); 

 rezolvarea problemelor din zona: salubritate, câini vagabonzi, etc. 

Capital uman 

 creșterea gradului de școlarizare în rândul persoanelor adulte (realizarea de programe 

specifice - a doua șansă); 

 prevenirea abandonului școlar prin oferirea de servicii sociale specializate (școala după 

școală, remediere școlară, școala de week-end, servicii de consiliere parentală); 

 creșterea calității vieții persoanelor în vârstă și a persoanelor bolnave (servicii sociale de 

îngrijire la domiciliu, centru de asistență medicală, centru de zi pentru persoane în 

vârstă); 

 creșterea calității vieții copiilor și persoanelor tinere (centru de petrecere a timpului 

liber); 

 programele sociale și educative trebuie să țină cont de structura etnică a zonei (inclusiv 

realizarea de programe de promovare, educative, specifice culturii și identității rome)  

Ocupare, situație economică 

 profesionalizarea forței de muncă pin programe specifice de calificare și recalificare; 

 asistență și consiliere oferită pentru intrarea pe piața formală a muncii; 

  informarea și sprijinirea (stimularea) persoanelor casnice cu privire la posibilitățile de a 

intra pe piața formală a muncii; 

 găsirea de soluții de recuperare a unor tradiții și obiceiuri profesionale ale populației de 

etnie romă în vederea valorificării acestora pe piața muncii; 

 sprijin oferit familiilor aflate în dificultate. 
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Analiza SWOT a zonei Speranța 

 

Mediul intern 

Puncte tari Puncte slabe 

- Infrastructură de utilități bună; 

- Condiții de locuit relativ bune (blocuri 

sociale modernizate); 

- Zonă relativ sigură; 

- Populație în vârstă de muncă relativ mare; 

- Populație activă (încadrată pe piața formală 

a muncii)tânără ; 

 

 

- locuințe supraaglomerate; 

- nesiguranță locativă;  

- probleme legate de infrastructura din zona: 

drumuri neasfaltate, iluminat public insufient; 

- alte probleme existente: lipsa locuri joacă 

copii, câini vagabonzi, servicii salubritate 

ineficiente; 

- accesibilitate redusă la zona urbana 

funcțională; 

- accesibilitate redusă la servicii de educație 

și servicii sociale; 

- un procent relativ mare a populației 15-64 

ani care se declară casnică/casnic (17,7%), 

indică o pondere mare a persoanelor care nu 

au activat niciodată pe piața formală a 

muncii; 

- un nivel de calificare a forței de muncă 

foarte scăzut: doar 45% declară că au o 

calificare recunoscută pe piața muncii, în 

timp ce 55% declară că nu au nicio calificare; 

- situație economică relativ precară, peste 

42% din gospodării declară că au venituri 

lunare mai mici de 1.000 lei; 

Mediul extern 

Oportunități Amenințări 

 - cerere relativ mare pe piața muncii de forță 

de muncă calificată mediu;  

- existența surserlor de finanțare 

nerambursabile destinate corectării 

problemelor din zone urbane marginalizate; 

- având în vedere situația existentă ți 

poziționarea zonei, costurile investițiilor în 

infrastructura sunt relativ mici; 

- evoluții economice generale cu impact 

negativ asupre zonelor ubane marginalizate; 

- insuficiența surselor financiare la nivel local 

pentru susținerea programelor destinate 

zonelor urbane marginalizate; 

- contractarea pieții muncii sau o anumită 

instabilitate cu privire la cererea de forță de 

muncă; 

- politici ineficiente la nivel național și local 

(ineficiența administrativă). 
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Recomandări ZUM Speranța 

 

Locuire 

 rezolvarea problemelor de infrastructură existente; 

 rezolvarea problemelor din zona: salubritate, câini vagabonzi, etc. 

 creșterea calității vieții copiilor și persoanelor tinere (amenajare locuri de joacă). 

Capital uman 

 creșterea gradului de școlarizare în rândul persoanelor adulte (realizarea de programe 

specifice - a doua șansă); 

 prevenirea abandonului școlar prin oferirea de servicii sociale specializate - școala după 

școală, remediere școlară, școala de week-end, servicii de consiliere parentală); 

 creșterea calității vieții persoanelor în vârstă și a persoanelor bolnave (servicii sociale de 

îngrijire la domiciliu, centru de asistență medicală, centru de zi pentru persoane în 

vârstă); 

 creșterea accesibilității la servicii de educație și sociale destinate familiilor cu copii 

(inființarea unei instituții de învățământ cu învățământ pe toate nivelurile – preșcolar, 

primar și gimnazial – și servicii sociale pentru antrepreșcolari-creșă). 

Ocupare, situație economică 

 profesionalizarea forței de muncă pin programe specifice de calificare șI recalificare; 

 asistență și consiliere oferită pentru intrarea pe piața formală a muncii; 

 informarea și sprijinirea persoanelor casnice cu privire la posibilitățile de a intra pe piața 

formală a muncii; 

 sprijin oferit familiilor aflate în dificultate; 

 zona permite încurajarea dezvoltării intreprinderilor sociale. 
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Analiza SWOT a zonei Văleni 

 

Mediul intern 

Puncte tari Puncte slabe 

- Infrastructură de utilități parțial dezvoltată; 

- Condiții de locuit parțial bune (zona blocuri 

sociale modernizate); 

- Populație în vârstă de muncă relativ mare. 

 

- locuințe supraaglomerate; 

- nesiguranță locativă; 

- probleme legate de infrastructura din zona: 

drumuri neasfaltate, iluminat public insufient; 

- alte probleme existente: lipsa locuri joacă 

copii, câini vagabonzi, servicii salubritate 

ineficiente; 

- accesibilitate redusă la zona urbana 

funcțională; 

- accesibilitate redusă la servicii de educație 

și servicii sociale; 

- nesiguranță socială; 

- fenomen manifestat de segregare socială și 

etnică (inclusiv la nivel de percepție); 

- un procent extrem de scăzut a persoanelor 

15-64 ani încadrate pe piața formală a 

muncii; 

- un procent relativ mare a populației 15-64 

ani care se declară casnică/casnic (46%), 

indică o pondere mare a persoanelor care nu 

au activat niciodată pe piața formală a 

muncii, în timp ce un procent destul de ridicat 

(12%) activează pe piața "neagră" a muncii; 

- un nivel de calificare a forței de muncă 

foarte scăzut: doar 21% declară că au o 

calificare recunoscută pe piața muncii, în 

timp ce 79% declară că nu au nicio calificare; 

- deprivare materială severă, peste 75% din 

gospodării declară că au venituri lunare mai 

mici de 1.000 lei, iar principalele surse de 

venituri sunt beneficiile și ajutoarele sociale 

Mediul extern 

Oportunități Amenințări 

 - cerere relativ mare pe piața muncii de forță 

de muncă calificată mediu;  

- existența surserlor de finanțare 

nerambursabile destinate corectării 

problemelor din zone urbane marginalizate; 

- având în vedere situația existentă și 

poziționarea zonei, costurile investițiilor în 

infrastructura sunt relativ mici. 

- evoluții economice generale cu impact 

negativ asupre zonelor ubane marginalizate; 

- insuficiența surselor financiare la nivelor 

local pentru susținerea programelor destinate 

zonelor urbane marginalizate; 

- contractarea pieții muncii sau o anumită 

instabilitate cu privire la cererea de forță de 

muncă; 

- politici ineficiente la nivel național și local 

(ineficiența administrativă). 
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Recomandări ZUM Văleni 

 

Locuire 

 rezolvarea problemelor de infrastructură existente, inclusiv extinderea rețelelor de 

utilități; 

 rezolvarea problemelor din zona: salubritate, câini vagabonzi, etc. 

 creșterea calității vieții copiilor și persoanelor tinere (amenajare locuri de joacă, 

amenajare parcuri); 

 creșterea, prin măsuri specifice, a siguranței zonei de locuit; 

 gasirea de soluții (inclusiv informative) de combatere a segregării sociale și entice. 

Capital uman 

 creșterea gradului de școlarizare în rândul persoanelor adulte (realizarea de programe 

specifice - a doua șansă); 

 prevenirea abandonului școlar prin oferirea de servicii sociale specializate (școala după 

școală, remediere școlară, școala de week-end, servicii de consiliere parentală); 

 creșterea calității vieții a persoanelor în vârstă și a persoanelor bolnave (servicii sociale 

de îngrijire la domiciliu, centru de asistență medicală, centru de zi pentru persoane în 

vârstă); 

 inființarea unei instituții de învățământ (preșcolar, școlar - primar și gimnazial); 

 servicii sociale pentru antrepreșcolari (creșă). 

Ocupare, situație economică 

 profesionalizarea forței de muncă pin programe specifice de calificare și recalificare; 

 asistență și consiliere oferită pentru intrarea pe piața formală a muncii 

 informarea și sprijinirea persoanelor casnice cu privire la posibilitățile de a intra pe piața 

formală a muncii; 

 sprijin oferit familiilor aflate în dificultate; 

 zona permite încurajarea dezvoltării intreprinderilor sociale; 

 găsirea de soluții de reintegrare socială. 
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Analiza diagnostic a nevoilor și problemelor populației din zonele urbane defavorizate 

Gara Veche și Dărmănești - Tiparului 

 

Zona Gara Veche și zona Dărmănești - Tiparului sunt zone care conțineau sectoare 

(RPL2011 – sectoare de recensământ) identificate ca zone urbane marginalizate pe capital uman. 

Așa cum sunt aceste zone tipologizate și definite în studiul Atlasul Zonelor Urbane 

Marginalizate din România, ele includ persoane cu un nivel scăzut de educație formală care pot 

avea un loc de muncă sau nu, dar ale căror condiții de locuit sunt considerate standard pentru 

zonele urbane din România. Aceste zone urbane sunt locuite de persoane necalificate, care 

lucrează în agricultură, construcții sau alte sectoare, în multe cazuri, informal. Nivelul de 

ocupare în sectorul formal este de regulă scăzut și este cauzat de nivelul scăzut de capital uman. 

Prin urmare, intervențiile în acest tip de zone trebuie să se concentreze pe calificarea forței de 

muncă. 

 

Zona Gara Veche, cuprinzând străzile Mărăști, Munteniei, Pescăruș, Moldovei, Alianței, 

Vulturului, Războieni, Olteniei, Transilvaniei, Șoimului, Maramureș, Gara Veche, Banatului, 

Prieteniei, Cracău, Izvoare, Pictor Aurel Băesu, este o zonă cu case de locuit (construcții vechi, 

începând cu anul 1971, dar și construcții noi, realizate dupa anul 2000), cu un procent relativ 

mare de populație romă (la RPL2011, în zona delimitată de sectoarele 1207350047 – 

1207350050, peste 23% din populația stabilă a zonei se declara de etnie romă). 

Datele colectate de la un număr de 128 de gospodării din zonă au scos în evidență 

următoarele: 

 Un grad ridicat de mulțumire cu privire la spațiile de locuit. În ceea ce privește utilitățile, 

există un grad relativ mare de nemulțumire cu privire la modul în care este încălzită 

locuința (77% din respondenți se declară nemulțumiți sau foarte nemulțumiți cu privire la 

acest aspect) și la modul în care funcționează instalația electrică (60% din respondenți se 

declară nemulțumiți sau foarte nemulțumiți cu privire la acest aspect).  

 58% din respondenți sunt mai degrabă nemulțumiți de zona în care locuiesc. Cu toate 

acestea respondenții apreciază accesibilitatea la zonele funcționale, existența proximității 

instituțiilor de învățământ, a centrelor comerciale, etc. Există câteva probleme 

identificate: lipsa în zonă a instituțiilor de învățământ antepreșcolar (creșe) și preșcolar 

(grădiniță); a posibilităților de petrecere a timpului liber. Problema câinilor vagabonzi 

este considerată serioasă pentru 52% din respondenți. 

 Deși respondenții consideră foarte accesibile serviciile medicale ale medicului de familie, 

peste 89% nu efectuează controale medicale regulate. Totodată, un procent important din 

respondenți (peste 50%), consideră că accesul la servicii medicale și tratamente de 

specialitate este destul de greu și foarte greu (motivat de lipsa de informare și nivelul 

redus al veniturilor). 

 În ceea ce privește serviciile sociale și educative, o mare parte din respondenți consideră 

că ar fi nevoie de: creșe, grădiniță cu program prelungit, centre de zi pentru copii, centru 

de zi pentru persoane vârstnice, servicii suport pentru victimele violenței domestice, școli 

profesionale, programe de remediere școlară și educație parentală, școală de week-end, 

programe destinate culturii și limbii rome etc. 

 Se păstrează situația de la recensământ în privința ocupării, doar 5% din respondenți 

declarând că activează pe piața formală a muncii, în timp ce peste 30% din respondenți 

lucrează pe piața informală (la negru, ziler). Peste 36% din respondenți se declară casnici 

și 24% pensionari.  
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         Zona Dărmănești - Tiparului, cuprinzând străzile Aleea Tiparului, Grigore 

Ureche, Gheorghe Asachi, Gavril Gălinecu este o zonă cu blocuri de locuit (construcții 

relativ vechi, blocuri muncitorești cu suprafeța apartamentelor relativ mici, anvelopate). Zona 

a inclus mape (corespunzătoare sectoarelor RPL2011) dezavantajate pe capital uman: 

1207350007, 1207350167, 1207350202. 

         Datele colectate de la un număr de 113 de gospodării din zonă au scos în evidență 

următoarele: 

 Un grad ridicat de mulțumire cu privire la spațiile de locuit. În ceea ce privește utilitățile, 

există un grad relativ mare de nemulțumire cu privire la modul în care este încălzită 

locuința (66% din respondenți se declară nemulțumiți sau foarte nemulțumiți cu privire la 

acest aspect).  

 Doar 36% din respondenți sunt mai degrabă nemulțumiți de zona în care locuiesc. Marea 

majoritate a respondenților consideră că nu există probleme privind accesibilitatea la 

zonele funcționale, la instituții medicale și de învățământ, centre comerciale etc. Deși nu 

este menționată nicio problemă ca fiind în mod deosebit foarte serioasă pentru această 

zonă, un număr suficient de respondenți consideră că actele de vandalism și problema 

câinilor vagabonzi ar fi destul de serioase. 

 Deși respondenții consideră foarte accesibile serviciile medicale ale medicului de familie, 

peste 62% nu efectuează controale medicale regulate. Totodată, un procent important din 

respondenții care au copii (peste 79%) nu efectuează controale medicale regulate. Din 

declarațiile persoanelor intervievate, peste 35% din gospodării au persoane ce suferă de 

boli cronice și peste 10% din gospodării persoane cu handicap. 

 În ceea ce privește serviciile sociale și educative, o mare parte din respondenți consideră 

că ar fi nevoie de: centru de zi pentru persoane vârstnice (44% din respondenți), servicii 

sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoane în vârstă (22%), centru de zi pentru copii 

(11%). Această structură a nevoilor sociale indică o îmbătrânire a populației din zonă.  

 Problema capitalului uman a acestei zone este dată tocmai de îmbătrânirea populației și 

stabilitatea populației din zonă. Aproximativ 58% din respondenți sunt pensionari, în 

timp ce doar 15% din respondenți activează pe piața formală a muncii. 

 

Concluzii 

 

Orice intervenție strategică în zonele urbane marginalizate (sau defavorizate) trebuie să 

țină cont de structura social-demografică, etnică și economică a populației și de situația de 

locuire a zonei. În baza analizei diagnostic realizată anterior, am încercat să sintetizăm 

problemele specifice zonelor marginalizate din municipiul Piatra Neamț și să oferim și o serie de 

recomandări generice ce ar putea fi valorificate în strategiile locale care urmăresc remedierea 

problemelor existente. Aceste recomandări sunt doar un punct de plecare și nu sunt limitative.  

Așa cum am precizat și argumentat anterior, analiza diagnostic precum și recalcularea 

indicatorilor cheie de validare a zonelor marginalizate s-a realizat pentru zonele marginalizate: 

Dărmănești-Subdărmănești, Speranța și Văleni. Pentru aceste zone s-au realizat redelimitări geo-

spațiale și s-au recalculat indicatorii cheie pe cele trei dimensiuni: locuire, capital uman, 

ocuparea forței de muncă. Acestă redelimitare a ținut cont de: evoluția socio-demografică din 

ultimii 8 ani (punctul de referință a fost Recensământul Populației și al Locuințelor din anul 

2011), de politicile administrative care au influențat modificări structurale la nivelul zonelor 

urbane defavorizate și de necesitatea de a extinte zonele inițiale astfel încât să cuprindă un număr 
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cât mai mare de gospodării și persoane aflate în situații de deprivare materială severă sau risc de 

sărăcie şi excluziune socială. 

Așa cum se observă din analiza indicatorilor cheie pe cele trei dimeniuni (locuire, capital 

uman și ocupare – Anexa 2. Tabel indicatori cheie - validare ZUM Dărmănești -Subdărmănești, 

Anexa 4. Tabel indicatori cheie - validare ZUM Speranța și Anexa 6. Tabel indicatori cheie - 

validare ZUM Văleni), cele trei zone urbane redefinite îndeplinesc condițiile de validare ca fiind 

marginalizate. Totodată, comparativ cu situația din 2011, putem observa o ușoară îmbunătățire a 

situației din zona Speranța atât din punctul de vedere al capitalului uman cât și al locuirii. În 

schimb, situația din zona Văleni s-a degradat foarte puternic, pe toate cele trei dimensiuni. În 

acest context, se observă că politica de izolare (segregare economică și socială) a persoanelor 

aflate în risc de sărăcie sau chiar în deprivare materială severă nu a fost o soluție eficientă pe 

termen lung, dimpotrivă, a avut efecte puternic negative atât pentru persoanele din zonele 

marginalizate cât și pentru restul comunității.  
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6. Studiu de cercetare socială 
 

Obiectivul general 

Obiectivul principal al Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Piatra 

Neamț 2018-2023 și implicit al studiului constă în identificarea tuturor categoriilor de grupuri 

vulnerabile existente la nivelul municipiului Piatra Neamț și identificarea de soluții adecvate de 

creștere a accesului acestor grupuri vulnerabile la serviciile sociale și de bază existente în 

comunitate, printr-o aboradare integrată a nevoilor beneficiarilor, în vederea prevenirii și 

depășirii situațiilor de dificultate.   

 

Obiective specifice: 

 Identificarea nevoilor sociale ale persoanelor vulnerabile plecând de la grupurile 

identificate de către Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț (baze de 

date, fișe de lucru, chestionar, întâlniri și ateliere de lucru cu beneficiarii, fișe de 

evaluare-facilitare, focus group cu reprezentanții instituțiilor locale din domeniul 

asistenței sociale, specialiști din domeniul public și/sau privat, reprezentanți ai ONG-

urilor-furnizori de servicii sociale), 

 Identificarea ofertei de servicii sociale și de bază pentru persoanele vulnerabile 

(chestionar, rapoarte facilitare comunitară, consultări individuale, focus group-uri cu 

reprezentanții instituțiilor locale din domeniul asistenței sociale, specialiști din domeniul 

public și/sau privat, reprezentanți ai ONG-urilor-furnizori de servicii sociale etc.), 

 Identificarea principalelor decalaje în ceea ce privește nevoia și oferta de servicii sociale 

și de baza (chestionar, ateliere de lucru, focus groupuri, rapoarte, facilitare comunitară, 

analiza SWOT etc.), 

 Identificarea gradului de informare a populației vulnerabile cu privire la drepturile și 

serviciile sociale de bază (ateliere de lucru, colectare date de către personalul Direcției de 

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, reprezentanți ai structurilor publice și 

private cu atribuții în domeniul social, parteneri din mass-media etc.), 

 Identificarea principalelor obstacole întâmpinate de către persoanele vulnerabile în 

accesarea de servicii sociale și de bază (chestionar, ateliere de lucru cu beneficiarii, 

colectare date de către personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra 

Neamț, reprezentanți ai structurilor publice și private cu atribuții în domeniul social, 

parteneri din mass-media etc.), 

 Concluzii și recomandări privind creșterea accesului persoanelor vulnerabile la servicii 

sociale și de bază şi prestaţii sociale.  

 

Delimitarea universului cercetării 

 

Cercetarea se raportează la populaţia municipiului Piatra Neamţ, la comunităţile şi 

grupurile umane care o compun. Universul cercetării cuprinde persoanele care locuiesc în 

municipiul Piatra Neamț, persoanele care sunt integrate în sistemul de servicii sociale, urmează a 

fi integrate în sistemul de servicii sociale sau sunt interesate să se implice din punct de vedere 

comunitar în sistemul de servicii sociale. Tot din universul cercetării fac parte şi organizațiile și 

instituțiile nemțene care și-au propus să dezvolte acțiuni menite să crească capacitatea de 

intervenție la nivel local pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile și să promoveze 

implicarea comunității în prevenirea și rezolvarea problemelor din domeniul social. Implicarea 

instituţiilor şi organizaţiilor active în domeniul social constă în furnizarea de servicii sociale de 
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bază sau specializate, servicii care reprezintă ansamblul complex de măsuri și acțiuni realizate 

de-a lungul timpului pentru a răspunde nevoilor sociale ale grupurilor vulnerabile din municipiul 

Piatra Neamț, aici înțelegându-se nevoi sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea 

prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, prin protecția 

persoanelor în vederea prevenirii marginalizării și excluziunii sociale în scopul creșterii calității 

vieții.    

 

Centralizarea, analiza si interpretarea datelor obținute 

 

În urma centralizării, analizării și interpretării datelor obținute prin aplicarea metodelor 

de lucru calitative enunțate la Capitolul I.Context, Punctul 4.Metodologie de lucru, s-a realizat 

radiografia serviciilor sociale a municipiului Piatra Neamț, principalele categorii de servicii, tipul 

acestora, accesibiliatatea şi tipul de furnizori de servicii sociale, acreditările şi locaţiile în care îşi 

desfăşoară activitatea. La nivel de Municipiu, conform datelor Agenției Județeane pentru Plăți și 

Inspecție Socială Neamț- AJPIS sunt 101 servicii sociale licențiate/acreditate, iar în cercetare au 

fost cuprinse patruzeci și trei de entități juridice-furnizori publici și privați cu atribuții în domeniul 

social.   

Reprezentanții acestor entități au fost de acord asupra valorilor și principiilor care stau la 

baza furnizării serviciilor sociale în Municipiul Piatra Neamț și care sunt ele menționate la 

capitolul IV.Strategia pripriu zisă - Viziune, misiune, principii și valori, obiective strategice și 

specifice  

Analiza discuțiilor din cadrul întâlnirii - atelier de lucru și sesiunilor focus grup 

 

Grupuri vulnerabile identificate la nivelul municipiului Piatra Neamţ 

 

La nivelul municipiului Piatra Neamţ mai multe categorii de persoane se confruntă cu 

diverse forme de excluziune socială sau sunt expuse unui risc ridicat de excluziune din motive 

care uneori, dar nu întotdeauna, sunt asociate cu sărăcia. Cum grupurile vulnerabile întâmpină 

probleme specifice pentru care politicile generale nu pot oferi o soluţie viabilă, acestea au adesea 

nevoie de servicii integrate şi adaptate, menite să le sporească participarea socială sau economică. 

Identificarea şi răspunsul adecvat la nevoile specifice ale categoriilor sărace şi vulnerabile sunt 

esenţiale pentru implementarea unor servicii sociale de bază şi specifice, eficiente. 
 

Tabelul nr.7: Principalele grupuri vulnerabile din municipiul Piatra Neamţ şi profilul acestora 
Grupuri sărace 

şi vulnerabile 

Principalele sub-

grupuri 

Profilul dominant al grupului ţintă Total estimat 

1. Persoane 

vârstnice singure 

sau dependente 

Persoane vârstnice 

care locuiesc singure 

şi/sau cu dependenţe 

complexe 

Persoane vârstnice care locuiesc singure şi/sau cu 

dependenţe complexe, necesită servicii sociale de 

bază, sau servicii sociale specializate. Diferenţa ar 

fi că primele au caracter de prevenire şi limitare a 

unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate, în 
timp ce serviciile sociale specializate au ca scop 

menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor 

individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie 

socială. 

De cele mai multe ori, persoanele de vârsta a treia 

indiferent de starea în care se află primesc servicii 

sociale de bază în timp ce nevoile acestora sunt 

mult mai complexe. Astfel, serviciile solicitate la 

nivelul municipiului sunt: serviciile de îngrijire 

socio-medicală care se desfăşoară în sistem social 

562 persoane la 

nivel de 

municipiu. 

În zonele urbane 

marginalizate și 
defavorizate au 

fost identificate 

un număr de 160 

persoane 

vârstnice (peste 

65 ani). Dintre 

acestea 76 

locuiau singure 

în gospodărie și 

10 aveau 
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şi medical integrat şi au ca scop menţinerea 

autonomiei persoanei precum şi prevenirea 

agravării situaţiei de dependenţă.  

 

certificat de 

handicap. 

Persoane vârstnice 

sărace, mai ales cele 

cu membri de familie 

în întreţinere şi 

persoane vârstnice 

singure 

Conform datelor desprinse din cercetare  opinia ar 

fi că practica actuală se focalizează pe nivelul 

prestaţiilor sociale (pensii, ajutoare, idemnizaţii 

etc.) asigurate pensionarilor şi prea puţin pe 

serviciile destinate vârstnicilor aflaţi în dificultate.  

O parte semnificativă dintre bătrâni sunt fără 

aparţinători ceea ce, în condiţiile lipsei reţelelor de 
suport (familie, rude, prieteni) şi a serviciilor de 

îngrijire la domiciliu, forţează opţiunea 

instituţionalizării. Există şi cazul abandonului 

bărânului de către copiii care la rândul lor au copii 

de care trebuie să aibă grijă şi nu-şi pot împărţi 

energia între părintele neputincios şi 

propriul/proprii copii.  

 

Nu există date la 

nivel de 

municipiu 

160 persoane 

identificate in 

zonele urbane 

marginalizate si 
defavorizate 

 

2. Persoane cu 

dizabilităţi 

Persoane cu 

dizabilităţi, inclusiv 

persoane invalide, în 

special cei cu 
dependenţe complexe 

Pe termen lung, lipsa serviciilor specializate reduce 

şansa persoanelor cu dizabilități de a fi recuperaţi 

pentru societate şi pentru o viaţă independentă. De 

asemenea, trebuiesc înteţite eforturile de educare a 
populaţiei cu privire la drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi, lipsa de vizibilitate a acestor oameni în 

comunităţile lor alimentează atitudinile de 

discriminare şi marginalizare care se răsfrâng şi 

asupra familiei. Întegrarea şcolară a copiilor cu 

dizabilităţi rămâne în continuare o provocare. Aici 

intervine psihopedagogia persoanelor cu cerinţe 

speciale (CES) care consideră cu CES următoarele 

persoane: copii cu dizabilităţi mentale/intelectuale, 

tulburări de învăţare şi dificultăţi cognitive, copii 

cu dificultăţi de vedere, copii cu dizabilităţi de auz, 

copii cu dizabilităţi fizice-locomotoare, copii cu 
tulburări de comportament şi care pune la dispoziţia 

specialiştilor seturile de măsuri necesare integrării, 

includerii şi incluziunii acestor copii în şcoală şi în 

societate.    

În consecinţă, se impune investirea în centre de zi 

şi de recuperare, organizare de ateliere protejate 

pentru tinerii şi adulţii cu dizabilităţi care nu-şi pot 

găsi un loc de muncă.  

 

1.747 

Persoane infectate 

HIV sau diagnosticate 

cu SIDA 

Conform legii, persoanele infectate HIV sau 

diagnosticate cu SIDA trebuie să beneficieze de 

tratament gratuit antiretroviral. În urma prezentei 
cercetări, la nivelul municipiului, mai bine de 60% 

dintre persoanele seropozitive au dificultăţi în a 

accesa tratamentul în mod constant.  

 

98 

3. Copii şi 

familii aflați în 

situație de risc 

Copii abandonaţi în 

unităţile medicale 

Ponderea copiilor abandonaţi născuţi cu greutate 

mică la naştere (34%) a fost de patru ori mai mare 

decât in populatia generala (copiii nou-nascuti in 

Romania – 8,5%).  

Participanţii la focus grupuri au subliniat că 

mamele care îşi abandonează copiii sunt mame 

40 copii 

abandonați, în 

anul 2016, 

15 copii 

abandonați în 

anul 2017. 
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tinere, necăsătorite, care sunt respinse de către 

familie. Acestea trebuie sprijinite să preia noile 

responsabilităţi şi să beneficieze de servicii de 

suport comunitar. Mamele care nu au o locuinţă sau 

trăiesc în condiţii improprii, care au decis să-şi lase 

copiii în spitalele de pediatrie, nu sunt conştiente de 

consecinţele grave ale spitalizării şi a separării de 

familie pe termen lung. 

În aceste cazuri recomandările specialiştilor vizează 

utilizarea unui sistem de monitorizare şi raportare 
sistematică şi unitară a situaţiei copiilor abandonaţi, 

utilizarea serviciilor de bază pentru copil şi familie, 

integrarea acestora în Centre maternale.  

 

Copii care trăiesc în 

centre de plasament 

Copii care ajung în centre sunt copii abandonaţi, 

copii proveniţi din familii monoparentale, copii cu 

unul sau ambii părinţi afectaţi de boli cronice, copii 

cu unul sau ambii părinţi decedaţi, copii care provin 

din familii foarte sărace. În prima etapă de 

instituţionalizare, de cele mai multe ori copii nu 

deţin cunoştinţe despre aparteneţa la un mediu 

familial sănătos.  
 

478 copii în 

servicii 

rezidenţiale 

publice, 95 copii 

în servicii 

rezidenţiale 

private  

Copii săraci, mai ales 

cei din familii cu 

mulţi copii sau din 

familii 

monoparentale 

 

Conform datelor furnizate în cadrul Strategiei 

naționale privind incluziunea socială şi reducerea 

sărăciei (2014-2020), din 2008 până în 2012, 

sărăcia în rândul copiilor a fost mai mare cu 10% 

decât rata totală naţională a sărăciei. Un procent de 

17% dintre copiii din localităţile urbane trăiesc în 

sărărcie.   

 

2.100 copii 

(din care in 

ZUM-uri: 507 

copii) 

Copii cu părinţi 

plecaţi la muncă în 

străinătate, mai ales 

cei cu ambii părinţi în 

străinătate şi cei care 
se confruntă cu 

separarea pe termen 

lung de părinţii lor 

Pentru copiii expuşi fenomenului trebuiesc create 

servicii specializate, capabile să ofere sprijin 

copilului dar şi consiliere părintelui care alege să 

lucreze în străinătate pentru a înţelege care sunt 

efectele separării şi a putea alege plecarea în 
cunoştinţă de cauză. Totodată, aceste servicii de 

consiliere ar putea să informeze părintele cu privire 

la drepturile copilului său atunci când el lucrează în 

străinătate.   

 

1.507 
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Victime ale violenţei 

domestice 

Faţă de celelalte categorii vulnerabile, copiii şi 

femeile victime ale violenţei intrafamiliale, prezintă 

câteva aspecte particulare. În structura fenomenului 

există victima, agresorul, familia şi societatea. 

Violenţa în familie îmbracă mai multe forme, 

printre cele mai cunoscute fiind cea fizică, psihică 

şi sexuală care afectează și persistă în rîndul 

copiilor şi femeilor din toate grupele de vârstă. 

Conform discuţiilor purtate în cadrul focus 

grupurilor, femeile au suferit violenţe din partea 
soțului/partenerului de viață. De violenţă au fost 

afectate şi femeile separate sau divorţate. Din 

păcate dezechilibrul financiar nu este de neglijat, 

pentru că de cele mai multe ori victimele părăsesc 

domiciliul conjugal şi ajung pe străzi sau în 

adăposturi de zi sau de noapte sau în centre de 

recuperare. La nivel de municipiu situaţia este cu 

atât mai stringentă cu cât nu există un centru 

dedicat femeilor şi copiilor violentaţi, aceştia 

apelând la reţeaua de suport şi la adăposturi.   

Pentru rezolvarea mai rapidă a cazurilor de violenţă 
asupra femeii, în ultimii ani au fost luate o serie de 

măsuri legislative care au dus la efecte pozitive (ex. 

emiterea ordinului de restricţie, recăpătarea 

domiciliului). Măsurile propuse pentru reabilitarea 

persoanelor victime ale violenţei domestice constau 

în: înfiinţarea de adăposturi sau centre pentru copiii 

şi femeile victime ale violenţei, furnizarea de 

programe complexe care să cuprindă dezvoltarea şi 

furnizarea programelor de consiliere psihologică, 

programe de formare profesională, inclusiv 

calificare şi recalificare, pentru creşterea şi 

dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor femeilor, 
inclusiv asistenţă antreprenorială.  

 

348  sesizări  si 

362 victime in 

anul 2017.  

Mame minore Majoritatea tinerelor care ajung să poarte o sarcină 

la vârste fragede provin în general din medii 

familiale unde părinţii sunt neatenţi, ocupaţi, 

stresaţi, nepăsători, nu discută deschis cu copilul, 

nu-i asigură un mediu normal în care acesta să 

crească, familii dezorganizate, familii 

monoparentale. Multe sarcini la vârste fragede apar 

şi pe fondul sărăciei, al ignoranţei şi a lipsei de 

informare. 

Mamele minore nu sunt pregătite din punct de 
vedere psihologic să facă faţă noului statut şi de 

aici rezultă un risc ridicat de abandon al copilului 

de către mamă. În general, într-o primă fază,  

familiile din care provin mamele minore nu acceptă 

situaţia, dar datele arată că, după o perioadă de 

şedere în centre,  80% din mamele minore s-au 

reîntors în sânul familiei.  

10 persoane 

înregistrate la 

RPL2011, 6 

persoane 

identificate in 

zone urbane 

marginalizate 

 

La nivelul 

județului Neamț, 
în anul 2017, 

erau înregistrate 

un număr de 139 

de mame 

minore, din care, 

în municipiul 

Piatra Neamț 

erau 15 mame 

minore (10,7%). 

(sursa DGASPC 

Neamt) 
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Persoane dependente 

de alcool, droguri şi 

alte substanţe nocive 

Utilizarea alcoolului, a drogurilor şi a altor 

substanţe nocive a devenit tot mai frecventă în 

ultimii ani. Problemele generate de astfel de 

comportament sunt multiple, începând cu cele de 

sănătate, până la probleme de ordin social, familial 

etc.. Măsurile indicate de specialişti pentru 

prevenirea şi tratarea consumului de alcool, ţigări, 

droguri şi alte substanţe inerzise sunt:   

Evaluarea corecta si rapida a situatiei in cazul 

abuzului de toxice, alcool, tutun sau droguri in 
copilarie sau adolescenta trebuie considerat ca o 

adevarata problema si trebuie luate anumite masuri 

inaintea aparitiei unui eventual abuz sau 

dependente care sunt mult mai greu de tratat. 

Profilaxia la varste cat mai mici (începînd cu vârsta 

de 9 ani) este extrem de utila, deoarece majoritatea 

adolescentilor incep consumul toxicelor la aceste 

varste şi este realizată de către medicul de familie. 

 

2045 cazuri de 

alcoolemie in 

anul 2017 

 

 

4. Persoane 

vulnerabile 

Persoane active 

sărace, mai ales 

muncitori 
subcalificaţi; lucrători 

pe cont propriu atât în 

agricultură, cât şi în 

alte domenii 

În România, este considerată a fi expusă riscului de 

sărăcie și excluziune socială orice persoană inclusă 

în cel puțin unul din următorii trei indicatori: 
a) Procentul de populaţie expusă riscului de sărăcie 

relative după transferuri sociale (AROP).  

b) Procentul de persoane care trăiesc în gospodării 

cu o intensitate a muncii foarte scăzută.  

c) Persoanele definite ca fiind afectate de deprivare 

materială severă (nu îşi pot permite unele articole 

considerate de majoritatea oamenilor ca fiind de 

dorit sau chiar necesare pentru a duce un trai 

adecvat). 

Nu exista date la 

nivel de 

municipiu sau 
județ. Datele se 

colectează la un 

nivel de 

reprezentativitate 

national prin 

lucrările ABF și 

ACAV, iar 

indicatorii se 

calculează la 

nivel național 

477 persoane 

localizate în 
ZUM-uri. 

Tineri şomeri şi 

NEETs (persoane 

care „nu sunt nici 

angajate, nici 

cuprinse într-o formă 

de învăţământ sau 

instruire”) 

 

Tinerii NEETs înregistrează la nivel național cea 

de-a doua rată a sărăciei ca mărime, fiind 

principalul grup afectat de criza economică. În 

cazul lor, rata sărăciei a crescut semnificativ în 

timp (cu 7 puncte procentuale în perioada 2008-

2012). Această creştere este posibil să fi fost 

cauzată de vulnerabilitatea şi riscul crescut al 

tinerilor pe piaţa muncii în respectivii ani. 
Implementarea la nivel naţional a acestor programe 

în următoarea perioadă programatică se află în 

responsabilitatea ANOFM prin AJOFM-uri.  

1.350 

În zonele urbane 

marginalizate și 

defavorizate au 

fost identificate 

165 persoane din 

categoria de 

vârstă 16-25 ani 
care nu aveau un 

loc de muncă pe 

piața formală a 

muncii și nu 

urmau nicio 

forma de 

învățământ. 

Dintre acestia, 

88 aveau maxim 

8 clase. 

 

Persoane cu vârste 
între 50 şi 64 de ani 

Persoane cu vârste între 50 şi 64 de ani care nu sunt 
încadrate profesional şi care sunt excluse din 

3.405 
În zonele urbane 
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care nu sunt încadrate 

profesional şi care 

sunt excluse din 

programele de 

asistenţă 

programele de asistenţă reprezintă o subcategorie a 

forţei de muncă potenţiale adiţională. Persoanele se 

regăsesc într-una din următoarele situații: persoane 

casnice sau  întreținute de alte persoane.  

marginalizate și 

defavorizate au 

fost identificate 

68 de persoane, 

din care 59 erau 

persoane 

casnice. 

 

Tineri care părăsesc 

instituţiile de tip 

rezidenţial 

Conform Eurostat-SILC, tinerii care părăsesc 

instituţiile de tip rezidenţial (18-24 ani) nu îşi pot 

permite cel puţin patru din următorii nouă itemi: 1) 
să-şi plătească chiria, ipoteca sau facturile de 

utilităţi; 2) s-şi asigure încălzirea corespunzătoare a 

locuinţei; 3) să facă faţă unor cheltuieli neaşteptate; 

4) să mănânce carne sau proteine cu regularitate; 5) 

să plece în concediu; sau nu-şi permit să cumpere: 

6) un televizor; 7) un frigider; 8) o maşină; 9) un 

telefon, ceea ce indică o rata a deprivării materiale 

severe.   

Tineri care părăsesc instituţiile de tip rezidenţial 

constituie un grup vulnerabil, drept pentru care, se 

recomandă măsuri speciale de integrare socială şi 
incluziune pe piaţa muncii a acestora.  

 

60 

Persoane de etnie 

romă din gospodării 

fără un venit 

sustenabil și la risc de 

excluziune socială 

În ultimii ani, persoanele de etnie romă, prezintă 

mai mult decât oricare alt grup vulnerabil, 

caracteristici specifice ale excluziunii sociale care 

afectează comunităţi întregi: lipsa unui loc de 

muncă, lipsa actelor de identitate, locuinţe precare 

sau insuficiente, lipsa accesului la servicii de 

sănătate, nefrecventarea sau abandonul precoce al 

instituţiilor educative de bază, şi, în consecinţă, 

blocarea accesului la formare profesională. Toate 

aceste aspecte trebuie asociate cu atitudinea 

negativă din partea restului populaţiei, atitudini 
alimentate şi de prezentarea tendenţioasă în mass-

media.          

  

660 persoane în 

zone 

defavorizate 

(442 identificate 

in ZUM) 

Persoane private de 

libertate sau în 

supravegherea 

serviciilor de 

probaţiune 

Măsurile care trebuiesc luate pentru reabilitarea şi 

reinserţia acestor persoane în societate constau în 

introducerea lor în programe de formare 

profesională, de reconversie profesională, şi acolo 

unde este cazul în programe de tip a doua şansă 

pentru recuperarea învăţământului primar 

obligatoriu. Pentru aceste persoane serviciile de 

probaţiune furnizează serviciile de reintegrare 

socială aşa cum sunt prevăzute în planul de 
supraveghere propus de judecător. Din nefericire, 

cu toate eforturile întreprinse, în lipsa unui program 

social post-supraveghere în regim de probaţiune, 

marea majoritate recidivează.  

Consilierii de probaţiune propun înfiinţarea cu 

prioritate a unor servicii de incluziune socială pe 

termen lung, într-un cadru organizat, unde, 

persoanele apte de muncă să fie îndrumate spre 

căutarea şi menţinerea unui loc de muncă, 

participarea pe piaţa muncii inclusiv prin ateliere 

2000 
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protejate, în aşa fel încât să poată fi înlăturat riscul 

recidivei. 

 

Persoane fără adăpost La nivel de municipiu există un segment social 

defavorizat cunoscut sub denumirea de “oamenii 

străzii”. Oamenii străzii nu au casă şi locuiesc pe 

stradă, în parcuri, pieţe, scări de bloc sau în 

locuinţe temporare, improvizate, clădiri 

dezafectate. Aceste persoane se află în situaţie de 

criză la nivel psihic, relaţional, de sănătate, social, 

juridic, situaţie determinată de absenţa unui adăpost 
sau de imposibilitatea de a-şi permite unul. Pentru 

depăşirea situaţiei de criză, pentru reintergarea 

persoanelor fără adăpost este necesar furnizarea 

unui ansamblu de servicii cu sunt cele de tip 

urgenţă socială: satisfacerea nevoii de hrană, de 

adăpost, reintegrare socială și profesională 

 

23 persoane 

înregistrate la 

RPL2011, o 

medie lunară de 

18 persoane 

beneficiari ai 

Centrului de 

cazare temporară 
a persoanelor 

fără adăpost 

 

 

Victime ale traficului 

de persoane 

În acord cu Sistemul Integrat de Monitorizare și 

Evaluare a Victimelor Traficului de Persoane, 

România păstrează, în anul 2017, profilul de ţară de 

origine pentru victimele traficului de persoane. În 

același timp, traficul intern rămâne preponderent, o 
proporţie semnificativă din victime, cu precădere 

minore, fiind exploatate, în anul 2017, pe teritoriul 

României (401). Analiza datelor, la nivel național, 

permite profilarea caracteristicilor principale ale 

victimelor traficului de persoane, identificate în 

anul 2017. Prin urmare, în termeni statistici, anul 

2017 a cunoscut o scădere cu 12% a populației 

victimelor, de la 756 victime, identificate în 2016, 

la 662, în anul 2017. La fel ca și în anii anteriori, 

persoanele de cetățenie română sunt majoritare, 

fiind identificată o singură persoană, cu altă 

cetățenie decât cea română. 
-Romania este pe locul 1 la nivelul UE ca țara-sursa 

pentru traficul de persoane. 

- 2017 este primul an in care numarul victimelor 

minore depasesc numarul victimelor cu varsta de 

peste 18 ani 

Date furnizate de  Asociatia Pentru Dialog In 

Justitie și de Agenţia Naţională Împotriva 

Traficului de Persoane 

 

Deși nu există 

date la nivel de 

localitate, în anul 

2017, au fost 

înregistrate 30 
de cazuri în 

mediul urban în 

județul Neamț (8 

cazuri de 

exploatare 

sexuală și restul 

de 22 cazuri de 

minori exploatați 

pentru furturi). 

 

 

Identificarea nevoilor sociale ale persoanelor vulnerabile, plecând de la grupurile 

identificate de către Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamţ 

 

Participanții la discuțiile organizate au scos în evidență necesitatea integrării 

beneficiarului de servicii sociale în comunitatea în care trăiește zi de zi, responsabilizarea 

acestuia sau a reprezentanților legali prin mărirea orizontului de acțiune a serviciilor și prin 

informarea/sensibilizarea și implicarea activă a comunității în care acesta trăiește.  

La întrebarea din cadrul sesiunilor focus grup: “Serviciile sociale actuale acordate 

persoanelor din Piatra Neamț răspund pe deplin nevoilor reale ale beneficiarilor?” participanții 
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au semnalat în răspunsuri necesitatea unui alt tip de abordare în identificarea și soluționarea 

problemelor de natură socială cu care se confruntă grupurile vulnerabile. S-a pornit de la 

modalitatățile de identificare a cazurilor de vulnerabilitate socială, medicală, educațională etc. și 

s-a ajuns la concluzia că indiferent de instituția sau organizația care identifică aceste cazuri 

importantă este abordarea comprehensivă pentru că, de cele mai multe ori, nevoile persoanelor 

vulnerabile nu pot fi acoperite de un singur serviciu ci necesită acordarea unei game variate de 

servicii sociale. Importanța furnizorului în aceste condiții își spune cuvântul pentru că în rare 

cazuri acesta poate funcționa singur, de cele mai multe ori este necesar aportul unor echipe 

multidisciplinare și dezvoltarea unor parteneriate multilaterale cu alți furnizori care să valorifice 

contribuțiile tuturor utilizatorilor de servicii sociale și ale comunității locale, ale angajatorilor și 

altor factori de interes. Interesul beneficiarului este de a-și remedia sau rezolva problemele cu 

care se confruntă și în majoritatea cazurilor este de acord ca furnizorul să transmită altor 

parteneri implicați informații referitoare la beneficiar numai cu acordul acestuia sau a 

reprezentantului legal precum și cu respectarea legislației în vigoare.  

Nevoile beneficiarilor exprimate în Chestionarul de culegere a datelor: Componenta 

Servicii (Sociale/Medicale/Medico-Sociale), în cadrul căruia au fost chestionate 641 persoane 

din municipiul Piatra Neamţ:  

 
Tabel nr.8: Identificarea nevoilor sociale prin înfiinţarea/furnizarea de centre şi servicii   

Nevoi privind înfiinţarea/furnizarea:   

In mare 

măsură 

In mica 

măsură 

Nu sunt 

necesare NC/NR 

crese 93 53 85 420 

centru de zi pentru copii 180 55 64 352 

centru de zi pentru persoanele vârstnice 193 55 45 358 

servicii de îngrijire la domiciliu pentru copii 60 67 65 459 

servicii de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici 142 50 46 413 

servicii suport mame singure 113 66 56 416 

servicii suport pentru victimele violentei 
domestice  117 71 53 410 

servicii suport pentru persoanele cu dizabilități 127 52 46 426 

servicii suport pentru tinerii cu probleme  121 65 51 414 

servicii suport pentru copii - logopedie 87 61 52 451 

servicii suport pentru copii - asist.sociala 92 64 54 441 

servicii suport pentru copii - kineto 52 60 58 481 
 

 
Tabel nr.9: Topul preferinţelor respondenţilor pentru înfiinţarea sau furnizarea de centre şi servcii  

Nevoi privind înfiinţarea/furnizarea:   

In mare 

măsură 

In mica 

măsură 

Nu sunt 

necesare NC/NR 

centru de zi pentru persoanele vârstnice 29,6% 8,4% 6,9% 55,0% 

centru de zi pentru copii 27,6% 8,4% 9,8% 54,1% 

servicii de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici 21,8% 7,7% 7,1% 63,4% 

servicii suport pentru persoanele cu dizabilități 19,5% 8,0% 7,1% 65,4% 

servicii suport pentru tinerii cu probleme 18,6% 10,0% 7,8% 63,6% 

servicii suport pentru victimele violentei 

domestice 18,0% 10,9% 8,1% 63,0% 

servicii suport mame singure 17,4% 10,1% 8,6% 63,9% 

crese 14,3% 8,1% 13,1% 64,5% 
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servicii suport pentru copii - asist.sociala 14,1% 9,8% 8,3% 67,7% 

servicii suport pentru copii - logopedie 13,4% 9,4% 8,0% 69,3% 

servicii de îngrijire la domiciliu pentru copii 9,2% 10,3% 10,0% 70,5% 

servicii suport pentru copii - kineto 8,0% 9,2% 8,9% 73,9% 
 

 

În ceea ce privește nevoile sociale personale sau ale membrilor gospodăriei din care fac 

parte, cei mai mulți dintre respondenți (51%) apreciază că au nevoie în mare măsură de un centru 

de zi pentru copii. Într-un clasament al nevoilor urmează, la egalitate, nevoia de servicii suport 

pentru tinerii cu probleme (28%), nevoia de servicii suport pentru persoanele cu dizabilități 

(28%) și înființarea de creșe (28%).  O parte importantă din respondenți apreciază ca este nevoie 

în mare măsură și de: servicii suport mame singure (23%), servicii suport pentru copii – 

logopedie (27%), servicii suport pentru copii – asistență socială (27%), servicii suport pentru 

copii – kinetoterapie (23%).  

 

 
 

Atunci când se referă la nevoile anterioare, 36% din respondenți susțin că au avut nevoie 

de servicii sociale. În ceea ce privesc serviciile de consiliere psihologică, planning familial sau 

asistență juridică, foarte puțin afirmă că au avut nevoie în trecut (sub 10% din respondenți).  

 

0 200 400 600 800

Asistenta sociala

Consiliere psihol.

Planing fam.

Asist.juridica

Dvs. Personal sau un membru al familiei ați avut vreodată 
nevoie de... 

DA

NU

NC/NR
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Din analiza calitativă a nevoilor grupurilor vulnerabile beneficiare de servicii sociale au 

fost identificate următoarele: 

Nevoia de implicare a beneficiarului: Furnizorii de servicii sociale, au fost de acord 

asupra  faptului că, pentru reușita acordării serviciilor în funcție de nevoile beneficiarilor acesta 

trebuie implicat activ atât în acordarea serviciilor cât și în procesul decizional cu privire la 

dezvoltarea comunitații din care face parte.  

În ceea ce privește nevoile sociale personale sau ale membrilor gospodăriei din care fac 

parte, 41% din respondenți apreciază că au nevoie în mare măsură de un centru de zi pentru 

persoanele vârstnice și 36% apreciază că au nevoie în mare măsură de servicii de îngrijire la 
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domiciliu pentru vârstnici. Ponderi mai mici, dar semnificative, cu privire la necesitatea de 

sevicii sociale sunt înregistrate de: nevoia unui centru de zi pentru copii (19%) și servicii suport 

pentru persoanele cu dizabilități (14%). 

 

Nevoia de solidaritate socială: Întreaga comunitate ar trebui să participe la sprijinirea 

persoanelor care nu își pot asigura singure nevoile sociale. În realitate lucrurile stau altfel, lipsa 

de toleranță și înțelegere a diferențelor este din ce în ce mai acută și se observă încă din școli.  

 

Centrarea pe familie și comunitate: Întărirea și dezvoltarea mediilor naturale de viață 

ale persoanelor pentru o mai bună integrare a individului în familie și în comunitate prin 

realizarea unui mediu social suportiv–familia și comunitatea. Aici se impune exercitarea rolului 

personalului de inserție a persoanelor în cadrul familiei și a comunității pentru că au existat 

cazuri în care bătrânii de exemplu au fost reabilitați dar nu au putut fi reincluși în familie.   

 

Abordarea comunitară: Pornind de la premiza că problemele unei persoane, familii sau 

comunități sunt interdependente și nu se pot trata separat. Din acest motiv, intervenția 

lucrătorului social ar trebui să pornească de la diagnoza bazată pe o înțelegere globală a tuturor 

problemelor existente, și, acolo unde este nevoie, intervenția lui va fi completată de servicii de 

asistență socială de tip specializat. Nevoia de abordare comunitară este bine evidențiată de 

participanții care au propus întocmirea acelor fișe comunitare ca bază a unor acțiuni viitoare mai 

complexe și de lungă durată în comunități cu participarea unor echipe mixte de lucru. Munca 

acestora ar trebui susținută în teren prin acțiuni de mediere socială în comunitate, promovare și 

cooperare socială, dinamizarea grupurilor și comunităților cu scopul de a întocmi planuri de 

acțiuni comune care să implice și comunitatea.  

 

Organizare comunitară: Necesitatea eficientizării serviciilor sociale prin realizarea de 

parteneriate între instituții, organizații, autorități, rețele deja înființate, alți reprezentanți ai 

societății civile, a tuturor actorilor comunitari, în vederea realizării obiectivelor propuse.   

 

Complementaritatea între sistemul public și cel nonguvernamental: Sistemul public 

garantează acoperirea drepturilor sociale, organizează și dezvoltă serviciile sociale, așa cum sunt 

prevăzute de lege. Astfel, atât sistemul public de servicii sociale, cât și cel non-guvernamental, se 

pot înscrie într-o politică socială coerentă, de sprijin eficient al celor aflați în nevoie. ONG-urile 

își exprimă dorința de a fi sprijinite, prin acordare de spații în care aceștia să își desfășoare 

activitatea specifică, diferită de cea a Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț-

reglementată prin lege, pentru a avea cadrul necesar intervențiilor punctuale și concentrate în fața 

situațiilor identificate în teren. 

 

Activitatea desfășurată în echipă: Bazată pe acțiunea comună a mai multor specialiști 

din domenii diferite care pot da răspuns problemelor complexe ale beneficiarilor (ex. echipele 

mixte/multifuncționale). Resursele importante ale activității eficiente în echipă sunt suportul 

reciproc profesional și uman, consultarea, luarea împreună a deciziilor cu privire la abordarea 

fiecărui caz.  

 

Diversificarea activităților pe măsura creșterii resurselor: Sistemul de servicii sociale 

reprezintă un cadru instituțional structurat în care activitățile se diversifică pe măsura apariției de 

noi probleme sau de noi resurse; diversificarea problematicii necesită crearea unui management 

eficient și eficace de sistem și nu trebuie să conducă la înființarea de noi instituții, axate doar pe 
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o anume nevoie sau categorie de beneficiari. Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra 

Neamț și-a propus ca obiectiv această necesitate și a obținut acreditarea pentru servicii de 

îngrijiri la domiciliu în urma identificării cererii mari existente la nivelul municipiului.  

 

Disponibilitatea și accesibilitatea serviciilor sociale: Asigurarea accesului la o gamă 

largă servicii sociale în raport cu nevoile beneficiarilor, cu acordarea libertății de a alege între 

serviciile oferite la nivelul comunității, într-o locație accesibilă beneficiarilor si familiilor 

acestora.  

Participanții la focus grupuri au fost de acord cu faptul că există un dezechilibru în ceea ce 

privește capacitatea atât a instituțiilor publice cât și a celor private de a oferi servicii specializate 

în cadrul unor centrelor de incluziune socială pentru persoane defavorizate. Înființarea, 

organizarea și coordonarea unor astfel de Centre de incluziune ar fi “o gură de aer” după cum s-a 

exprimat unul dinte participanți. 

 

Oferta de servicii sociale a municipiului Piatra Neamț. Servicii accesate și beneficiari 

 

Identificarea ofertei de servicii sociale şi de bază pentru persoanele vulnerabile 

 

Analiza serviciilor sociale existente la nivelul Municipiului Piatra Neamț, oferite 

persoanelor din grupurile vulnerabile identificate, a evidențiat faptul că aceste servicii pot fi 

împărțite în următoarele categorii:  

- Consiliere psihologică;  

- Informare în domeniul social; Consiliere și educație socială;  

- Promovare relații sociale (Socializare) - Timp liber; Reintegrare în comunitate; 

- Servicii de îngrijire social-medicală de natură socială; Servicii de îngrijire social-

medicală de natură medicală; 

- Consiliere juridică; Reintegrare în familie; Identificare și evaluare;  

- Sprijin de urgență; Gazduire pe perioada nedeterminată;  

- Orientare profesională;  

- Servicii de recuperare și reabilitare; Suport și acompaniament;  

- Educație specială/incluzivă;  

- Gazduire pe perioada determinată; 

- Servicii de asigurare a hranei și suplimentelor nutritive.  

 

Serviciile sociale acordate de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț au drept 

scop exclusiv prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială și sunt adresate 

persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor 

traficului de persoane, victimelor violenței în familie, persoanelor cu dizabilități, persoanelor 

vârstnice. De asemenea direcția acordă servicii sociale destinate  protecţiei şi promovării 

drepturilor copilului,  de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cele menite să îi 

sprijine pe aceştia în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere 

familială, organizate în condiţiile legii. 

 

Detaliem mai jos date statistice despre beneficiile şi serviciile sociale de bază şi specifice, 

precum şi date despre furnizorii de servicii sociale din Municipiul Piatra Neamț acreditați în baza 

L197/2012: 
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Tabelul nr.10: Beneficii și servicii sociale de bază și specifice  

Venitul Minim Garantat -  - Municipiul  Piatra Neamț 

  2014 2015 2016 2017 

Total beneficiari (nr. mediu lunar)* 624 630 661 718 

Persoane singure 116 114 112 118 

Familii, din care 256 254 269 271 

        Familii cu 5 si peste persoane 27 24 28 26 

Sume totale platite   673712 903533 941653 

Ajutoare pentru incalzirea locuintei - Piatra Neamt 

  2014 2015 2016 2017 

Total beneficiari (nr. mediu lunar) 660 505 382 329 

Sume totale platite 440715 346696 273005 226962 

Alte beneficii sociale - Piatra Neamt 

  2014 2015 2016 2017 

Autor de Urgenta - total beneficiari  68 57 48 60 

Ajutor de Urgenta - sume alocate 32315 20150 14955 46765 

Autor de  Inmormântare - total beneficiari 7 17 11 11 

Ajutor de  Inmormântare - sume alocate 3000 5750 5240 3045 

Legitimatii de transport – total beneficiari 1564 1432 1351 1360 

Legitimatii de transpost-sume alocate 281520 257760 243180 244800 

 
Tabelul nr.11: Cheltuieli pentru asistența socială 

Cheltuieli pentru asistența socială pe tipuri 

de ajutoare sociale 2013 2014 2015 

      

2016 

Ajutoare de urgenta -  

acordate ocazional pentru persoane fara 

venituri, fara adapost etc  4892102 34481 22750 25515 

Asistenta acordata persoanelor în vârsta  1050000 681608 78780   

Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati  1199411 5533041 7085793 9885664 

Asistenta sociala pentru familie si copii  1913191 319409   822811 

Cheltuieli de personal pentru cabinetele 

medicale școlare  1649251 1570954 1651812 2041430 

Prevenirea excluderii sociale  0 2135184 485811 2666156 

Cheltuieli pentru asistența socială pe tipuri 

de ajutoare sociale - Total 10703955 10274677 9324946 15441576 
Sursa: INS - eDEMOS 

 

Tabelul nr.12: Situaţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate - Municipiul Piatra Neamţ 

– anul 2017 

Total copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 1507 

Familii  în care ambii părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 334 

Număr total copii rămaşi acasă care provin din familii în care ambii părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate 
334 

Număr copii rămaşi acasă în îngrijirea rudelor până la gradul IV, fără măsură de 

protecţie 
0 

Număr copii rămaşi acasă care se află în sistemul de protecţie specială, din care: 2 

·                la asistent maternal 8 
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·                în centre de plasament 310 

·                la rude până la gradul IV 14 

·                la alte familii/persoane 0 

Alte situaţii (vecini,alte familii/persoane fără măsură de protecţie) 0 

Familii  în care un părinte este plecat la muncă în străinătate 1166 

Număr total copii rămaşi acasă care provin din familii în care un părinte este plecat 

la muncă în străinătate 
  

Număr copii rămaşi acasă în îngrijirea rudelor până la gradul IV, fără măsură de 

protecţie 
1166 

Familie cu părinte unic susţinător plecat la muncă în străinătate 7 

Număr total copii rămaşi acasă care provin din familii în care părintele unic 

susţinător este plecat la muncă în străinătate 
7 

 
Tabelul nr.13: Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate 

Regiune/Judeţ 

Copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, din care: 

cu ambii părinţi 

plecaţi 

cu un singur 

părinte 

cu părinte unic 

susţinător 
Total 

Neamt 1001 3109 526 4636 

Piatra Neamt 334 1166 7 1507 

% Piatra Neamţ 33,37% 37,50% 1,33% 32,51% 
Sursa – DGASPC 

 Sursa - DAS 

 
Tabelul nr.14: Beneficii sociale 

Beneficii sociale (cu exceptia alocatiei de stat pt. copii) 

  2014 2015 2016 2017 

Burse sociale pentru copii (Nr. Beneficiari) - 60 42 40 

Centru de zi pentru preșcolari Castani 

  2014 2015 2016 2017 

Beneficiari (număr mediu lunar) 27 18 18 16 

     Centrul de sprijin și asistență de specialitate pentru copii 

  2014 2015 2016 2017 

Beneficiari (număr mediu lunar) 68 54 51 44 

Centrul Social Împreună 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Tineri proveniti din centre de plasament beneficiari 50 51 44 50 60 

din care persoane integrate 4 7 13 13 14 

Îngrijiri la domiciliu persoane vârstnice 

  1 2 3 4 5 6 

Beneficiari servicii sociale (evolutie lunara - ultimele 6 luni) 13 12 13 14 14 17 

Cantina socială 

  2014 2015 2016 2017 

Beneficiari (număr mediu lunar) 1317 2395 

2162 

 1125 
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Centrul cazare temporară a persoanelor fără adăpost 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Beneficiari servicii sociale  

(evolutie lunara - ultimele 12 luni) 
7 7 7 7 7 11 22 27 33 35 25 23 

 
Tabelul nr.15 Serviciul pentru educație timpurie antepreșcolară (creșe) 

Serviciul pentru educație timpurie antepreșcolară (creșe) 

  2014 2015 2016 2017 

Cereri depuse - - 746 639 

Capacitate - - 320 320 

Dosare admise - - 255 310 

Cazuri sociale - - 30 35 

 
Tabelul nr.16: Cămine pentru persoane vârstnice licențiate la 14.05.2018 (cod serviciu social 8730CR-V-I) 

Nr.  

crt. 

Public/ 

Privat 

Denumire Furnizor Judeţ 

furnizor 

Denumire serviciu 

social                    

Adresa 

serviciu social 

Capacitate 

1 Privat Asociaţia Caritas Roman Neamţ Cămin pentru persoane 

vârstnice  

sat Gherăești 40 

2 Privat Fundaţia Justin Pârvu Neamţ Cămin pentru persoane 

vârstnice Sfântul 

Spiridon 

  38 

3 Privat S.C. Brenda Agrotur 

S.R.L. 

Neamț Centrul rezidențial 

permanent Brenda 

sat Ruginești 28 

4 Public Direcția de Asistenţă 

Socială a Municipiului 

Piatra Neamț 

Neamţ Centrul social Pietricica str. Cetatea 

Neamțului, nr. 

34 

98 

5 Public Direcția de Asistenţă 

Socială Roman 

Neamţ Centrul Rezidențial 

pentru Persoane 

Vârstnice - Casa 

Bunicilor 

Str. Ogoarelor 

nr. 12 

38 

6 Public Primăria Oraşului 

Roznov - Serviciul Public 

de Asistenţă Socială  

Neamţ Cămin pentru persoane 

vârstnice Roznov 

str. N. 

Roznovanu, 

nr. 271 

50 

 
Tabelul nr.17: Cantine sociale licențiate la 14.05.2018 (cod serviciu social 8899 CPDH-I) 

Nr. 

 crt. 

Public/ 

Privat 

Denumire Furnizor Judeţ  Denumire 

serviciu 

social                    

Adresa serviciu 

social 

Localitat

e /sector 

Capacitat

e 

1 Privat Fundaţia Vincenzina 

Cusmano 

Neamţ Cantină 

socială 

Str. 1 Decembrie 

1918 nr. 36 bis 

Piatra 

Neamț 

60 

2 Privat Fundaţia W.K.M.S. - Să-

i Ajutăm Iubindu-i 

Neamţ Cantina 

socială Sf. 

Rafaelo 

str. Zambilelor, 

nr. 28 

Piatra 

Neamţ 

100 

3 Public Direcţia de Asistenţă 

Socială a Municipiului 

Piatra Neamţ 

Neamţ Cantină 

socială 

str. Cetatea 

Neamțului, nr. 34 

Piatra 

Neamţ 

200 
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Tabelul nr.18: Furnizorii de servicii sociale din municipiul Piatra Neamţ acreditaţi în baza L197/2012 

(la data de 09 mai 2018) 

Nr.  

crt 

Denumire Furnizor Adresa Localitate / 

sector 

1. Asociaţia Alexiana str. Ozana nr. 2 Piatra Neamţ 

2. Asociaţia Alternative pentru Fiecare str. Bujorului Piatra Neamţ 

3. 
Asociaţia Creștin Ortodoxă Mama Olga str. Burebista, nr. 10, bl. 18, sc. 

C, ap. 60 

Piatra Neamț 

4. 
Asociaţia Creștină de Caritate, Misiune și Ajutorare 

- Betesda Maranatha 

str. Privighetorii nr.23 Piatra Neamţ 

5. 
Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi 

Speciale Luceafărul Neamț 

Aleea Ulmilor nr.24 Piatra Neamţ 

6. 
Asociația Forța Tinerilor Fortin aleea Ulmilor, nr. 37, bl. A0, ap. 

28 

Piatra Neamț 

7. 
Asociaţia Naţională a Surzilor din România - Filiala 

Surzilor Neamţ 

str. Privighetorii nr.14 Piatra Neamţ 

8. 
Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala 

Județeană Neamț 

str. Maratei, nr. 12, bl. S9, sc. B, 

ap. 9 

Piatra Neamț 

9. 

Asociația pentru Prevenirea și Combaterea 
Consumului de Droguri și a Violenței în Familie 

Aquila 

str. Dimitrie Leonida, bl. 101 B, 
sc. A, parter 

Piatra Neamț 

10. Asociația Province str. Nicu Albu, nr. 13 Piatra Neamț 

11. 
Asociația Recunoștință, Adevăr, Dăruire și Alinare 

- R.A.D.A 

Bd. Dacia nr. 22, bl. B12, sc. E, 

ap. 246 

Piatra Neamț 

12. 
Asociația Riana pentru Dezvoltarea Vieții si Sprijin 
Familial 

bd. Dacia, nr. 13, bl. A1, sc. A, 
ap. 35 

Piatra Neamț 

13. Asociația Umanitară Anima Piatra Neamț str. Dărmănești, nr. 107 bis Piatra Neamț 

14. 
Asociația Umanitară Codrin - Ocrotiți Copiii ce vor 

Ramâne doar Copii 

str. Verii, nr. 73 Piatra Neamț 

15. 
Asociația Umanitară Cornelius bd. Gen. Nicolae Dăscălescu, 

nr. 490 

Piatra Neamț 

16. 
Comunitatea Penticostală - Serviciul de Asistență 

Socială 

str. Lotrului, nr. 5 Piatra Neamț 

17. 
Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra 

Neamț 

str. Ștefan cel Mare, nr.5 Piatra Neamț 

18. 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Neamţ 

str. Alexandru cel Bun nr.11 Piatra Neamţ 

19. Fundația Barbara Langellotti str. Izvoare, nr. 4 Piatra Neamț 

20. Fundaţia Copiii Noștri str. Ștefan cel Mare nr.21 Piatra Neamţ 

21. Fundația Dakini Divine str. Apusului, nr. 26 A Piatra Neamț 

22. Fundaţia de Îngrijiri Comunitare Piatra Neamţ str. Ştefan cel Mare nr.23 Piatra Neamţ 

23. Fundaţia Haven - Speranţa Tuturor str. Muzeelor nr.11 Piatra Neamţ 
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24. Fundația Împreună Pentru Solidaritate Socială str. Mihail Sadoveanu, nr. 23 Piatra Neamț 

25. 
Fundația Solidaritate și Speranță - Filiala Piatra 

Neamț 

str. Petru Rareș, nr. 13 Piatra Neamț 

26. Fundația Umanitară Columna str. Mihai Viteazu, nr. 32 Piatra Neamț 

27. Fundaţia Umanitară Pro Carit str. Durăului nr.22 Piatra Neamţ 

28. 
Fundația Univers Plus str. Orhei, nr.7, bl. T2, sc. B, ap. 

76, et. 7-8 

Piatra Neamț 

29. Fundaţia Vincenzina Cusmano str. 1 Decembrie 1918 nr. 3 Bis Piatra Neamţ 

30. Fundaţia W.K.M.S. - Să-i Ajutăm Iubindu-i str. Gavril Galinescu nr. 4 Piatra Neamţ 

31. Organizaţia Salvaţi Copiii - Filiala Neamţ str.Decebal nr.60 Piatra Neamţ 

32. 
Protopopiatul Piatra Neamț - Biroul de Asistență 

Socială 

str. Petru Rareş nr.13 Piatra Neamţ 

33. 
S.C. Simaco Residence S.R.L. str. Vasile Conta, bl. O11, sc. A, 

ap. 2 

Piatra Neamț 

 
Tabelul nr.19: Serviciile sociale din judeţul Neamț şi municipiul Piatra Neamţ, acreditate în baza Legii 197/2012 

(la data de 09.05.2018): 
Nr.  

crt. 

Denumire 

Furnizor 

Judeţ Denumire serviciu 

social 

Cod serviciu 

social 

Tip serviciu 

social 

Adresa 

serviciu 
social 

Local. 

/sector 

Judeţ 

serv. 

Capacitate 

1. 

Asociaţia 
Acoperământul 
Maicii Domnului 

BC Centrul rezidențial 
pentru persoane 
vârstnice Sfântul 
Pantelimon 

8730 CR-V-I Centre  
rezidenţiale de 
îngrijire şi 
asistenţă pentru 

persoane 
vârstnice  

str. Cetatea 
Neamțului, 
nr. 182 B 

Piatra 
Neamț 

NT 25 

2. 

Fundaţia Sfântul 
Ioan Calabria 

BC Centrul de zi Don 
Calabria 

8891 CZ-C-II Centre de zi 
pentru copii: 
copii în familie, 
copii separaţi 
sau în risc de 
separare de 

părinți  

str. Ion Luca 
Caragiale, 
nr. 1 

Roman NT 30 

3. 

Agenția Națională 
Antidrog 

B Centrul de 
prevenire, evaluare 
și consiliere 
antidrog Neamț 

8899 CZ-AD-
I 

Centre de zi  
pentru persoane 
toxico-
dependente 
pentru persoane 
cu diferite 

adicții: droguri, 
alcool, alte 
substanțe toxice, 
etc  

B-dul 
Traian nr 
165 

Piatra 
Neamț 

NT 24 

4. 

Centrul Diecezan 
Caritas Iaşi 

IS Centrul de îngrijire 
la domiciliu Roman 

8810 ID-I Servicii de 
îngrijire la 
domiciliu pentru 
persoane 

vârstnice, 
persoane cu 
dizabilităţi, 
persoane aflate 
în situaţie de 
dependenţă  

str. Griviței, 
nr. 1 

Roman NT 100 
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5. 

Centrul Diecezan 
Caritas Iaşi 

IS Centrul de resurse 
pentru copii şi tineri 
Don Bosco-

Serviciul socio-
educaţional 

8891 CZ-C-II Centre de zi 
pentru copii: 
copii în familie, 

copii separaţi 
sau în risc de 
separare de 
părinți  

Str.Siretului
nr.1, Sat 
Buruieneşti 

Doljeşti NT 25 

6. 

Directia Generala 
de Asistenta 
Sociala si 

Protectia 
Copilului Neamt 

NT Centrul de Ingrijire 
si Asistenta Bozieni 

8790 CR-D-I Centre 
rezidenţiale  
pentru persoane 

adulte cu 
dizabilități  

Sat Bozienii 
de Sus 

Ruginoa
sa 

NT 70 

7. 

Directia Generala 
de Asistenta 

Sociala si 
Protectia 
Copilului Neamt 

NT Centrul de 
recuperare si 

reabilitare 
neuropsihiatrica 

8790 CR-D-II Centre 
rezidenţiale  

pentru persoane 
adulte cu 
dizabilități  

Str. Ioan 
Nanu, nr. 4 

Roman NT 76 

8. 

Asociaţia Acasă - 
Centru de zi 

pentru vârsta a 
III-a Tupilaţi 

NT Centru de zi pentru 
vârsta a III-a  

8810 CZ-V-II Centre de zi  
pentru persoane 

vârstnice  

Sat Tupilați Tupilaţi NT 10 

9. 

Asociaţia Caritas 

Roman 

NT Cămin pentru 

persoane vârstnice  

8730 CR-V-I Centre  

rezidenţiale de 
îngrijire şi 
asistenţă pentru 
persoane 
vârstnice  

sat 

Gherăești 

Gherăeș

ti 

NT 40 

10. 

Asociaţia 
Creștină de 
Caritate, Misiune 

și Ajutorare - 
Betesda 
Maranatha 

NT Serviciul de tip 
rezidențial pentru 
protecția copilului - 

Centrul de 
plasament Casa Ray 

8790 CR-C-I Centre 
rezidenţiale 
pentru copii în 

sistemul de 
protecție special  

sat Dobreni, 
Str. 
Mănăstirea 

Horaița nr 
235 

Dobreni NT 24 

11. 

Asociaţia de 
Sprijin a 
Persoanelor cu 
Nevoi Speciale 

Luceafărul Neamț 

NT Centrul de zi pentru 
recuperare prin 
terapie ocupațională 
pentru persoane cu 

dizabilități 

8899 CZ-D-II Centre de zi 
pentru persoane 
adulte cu 
dizabilitati  

str. Ion 
Ionescu de 
la Brad, nr. 
13 

Piatra 
Neamţ 

NT 12 

12. 

Asociaţia Elim 
Diaconia 

NT Serviciul de tip 
rezidențial pentru 
protecția copilului - 

Centrul de 
plasament Casa 
Speranța 

8790 CR-C-I Centre 
rezidenţiale 
pentru copii în 

sistemul de 
protecție special  

sat Dobreni, 
Mânăstirea 
Horaița, nr. 

235 

Dobreni NT 24 

13. 

Asociația 
Recunoștință, 
Adevăr, Dăruire 
și Alinare - 
R.A.D.A 

NT Unitate de îngrijiri 
la domiciliu 

8810 ID-I Servicii de 
îngrijire la 
domiciliu pentru 
persoane 
vârstnice, 

persoane cu 
dizabilităţi, 
persoane aflate 
în situaţie de 
dependenţă  

sat. Vaduri Alexand
ru cel 
Bun 

NT   

14. 

Asociaţia Sfântul 
Avraam 

NT Centrul de 
plasament Sfinții 
Ioachim și Ana 

8790 CR-C-I Centre 
rezidenţiale 
pentru copii în 

sistemul de 
protecție special  

str. Dudului 
nr.1 

Dumbra
va Roșie 

NT 11 
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15. 

Asociaţia Social 
Umanitară 
Sfântul Ioan de la 

Neamț 

NT Centrul de zi de 
socializare și 
petrecerea timpului 

liber 

8810 CZ-V-II Centre de zi  
pentru persoane 
vârstnice  

sat Filioara Agapia NT 35 

16. 

Asociaţia 
Sofiaman pentru 
Comunitate 

NT Centrul de 
informare, 
consiliere, asistență 
și suport, îngrijire 
pentru persoane 
vârstnice aflate la 
domiciliul acestora 

8810 ID-I Servicii de 
îngrijire la 
domiciliu pentru 
persoane 
vârstnice, 
persoane cu 
dizabilităţi, 

persoane aflate 
în situaţie de 
dependenţă  

sat Brusturi, 
str. 
Principală 

Brusturi NT   

17. 

Comunitatea 
Penticostală - 
Serviciul de 
Asistență Socială 

NT Centrul de zi de 
socializare și 
petrecerea timpului 
liber pentru 

persoane adulte 

8810 CZ-V-II Centre de zi  
pentru persoane 
vârstnice  

sat Izvoare Bahna NT   

18. 

Comunitatea 
Penticostală - 
Serviciul de 
Asistență Socială 

NT Centrul de zi pentru 
copiii din familii 
defavorizate social 

8891 CZ-C-II Centre de zi 
pentru copii: 
copii în familie, 
copii separaţi 
sau în risc de 

separare de 
părinți  

sat Izvoare Bahna NT   

19. 

Comunitatea 
Penticostală - 
Serviciul de 
Asistență Socială 

NT Centrul Social de Zi 
Samariteanul 

8891 CZ-C-II Centre de zi 
pentru copii: 
copii în familie, 
copii separaţi 
sau în risc de 
separare de 

părinți  

Str.Lotrului, 
nr.6-8 

Piatra 
Neamţ 

NT 60 

20. 

Direcția de 
Asistenţă Socială 
a Municipiului 
Piatra Neamț 

NT Centrul de zi 
Castani 

8891 CZ-C-II Centre de zi 
pentru copii: 
copii în familie, 
copii separaţi 
sau în risc de 
separare de 

părinți  

str. Castani, 
nr. 7 

Piatra 
Neamț 

NT 25 

21. 

Direcția de 
Asistenţă Socială 
a Municipiului 
Piatra Neamț 

NT Centrul de servicii 
specializate pentru 
copii 

8891 CZ-C-II Centre de zi 
pentru copii: 
copii în familie, 
copii separaţi 
sau în risc de 
separare de 
părinți  

str. Gavril 
Galinescu, 
nr. 11 

Piatra 
Neamț 

NT 68 

22. 

Direcția de 
Asistenţă Socială 
a Municipiului 
Piatra Neamț 

NT Centrul social 
Împreună 

8790 CR-II Centre 
rezidenţiale 
pentru tineri în 
dificultate  

str. Gavril 
Galinescu, 
nr. 46 

Piatra 
Neamț 

NT 52 

23. 

Direcția de 
Asistenţă Socială 
a Municipiului 
Piatra Neamț 

NT Centrul social 
Pietricica 

8730 CR-V-I Centre  
rezidenţiale de 
îngrijire şi 
asistenţă pentru 
persoane 
vârstnice  

str. Cetatea 
Neamțului, 
nr. 34 

Piatra 
Neamț 

NT 98 
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24. 

Direcţia de 
Asistenţă Socială 
a Municipiului 

Piatra Neamţ 

NT Cantină socială 8899 CPDH-I Centre de 
preparare şi 
distribuire a 

hranei pentru 
persoane în risc 
de sărăcie  

str. Cetatea 
Neamțului, 
nr. 34 

Piatra 
Neamţ 

NT 200 

25. 

Direcţia de 
Asistenţă Socială 
a Municipiului 
Piatra Neamţ 

NT Îngrijiri la domiciliu 
pentru persoanele 
vârstnice 

8810 ID-I Servicii de 
îngrijire la 
domiciliu pentru 
persoane 

vârstnice, 
persoane cu 
dizabilităţi, 
persoane aflate 
în situaţie de 
dependenţă  

str. Dimitrie 
Ernici, nr. 3 

Piatra 
Neamţ 

NT 50 

26. 

Direcția de 
Asistenţă Socială 

a Municipiului 
Piatra Neamț 

NT Adăpost de noapte 8790 CR-
PFA-II 

Centre 
rezidenţiale de 

îngrijire şi 
asistenţă  pentru 
persoanele fără 
adăpost  

str. Izvoare, 
nr. 151 

Piatra 
Neamț 

NT 40 

27. 

Direcția de 
Asistenţă Socială 
Roman 

NT Centrul Rezidențial 
pentru Persoane 
Vârstnice - Casa 

Bunicilor 

8730 CR-V-I Centre  
rezidenţiale de 
îngrijire şi 

asistenţă pentru 
persoane 
vârstnice  

Str. 
Ogoarelor 
nr. 12 

Roman NT 38 

28. 

Direcția de 
Asistenţă Socială 
Roman 

NT Centrul pentru 
servicii sociale Casa 
pâinii 

8899 CPDH-I Centre de 
preparare şi 
distribuire a 
hranei pentru 
persoane în risc 

de sărăcie  

str. 
Speranței 
nr. 11 

Roman NT 16 

29. 

Direcția de 
Asistenţă Socială 
Roman 

NT Adăpost de noapte 
Casa Speranței 

8790 CR-
PFA-II 

Centre 
rezidenţiale de 
îngrijire şi 
asistenţă  pentru 
persoanele fără 
adăpost  

str. Ștefan 
cel Mare, 
nr. 265 

Roman NT 13 

30. 

Direcția de 
Asistenţă Socială 
Roman 

NT Centrul de ingrijire 
de zi pentru copiii 
aflaţi în situaţii de 
risc " Casa 
Copiilor" 

8891 CZ-C-II Centre de zi 
pentru copii: 
copii în familie, 
copii separaţi 
sau în risc de 
separare de 
părinți  

Str.Bogdan 
Dragoş, 
nr.91 

Roman NT 50 

31. 

Direcția de 
Asistenţă Socială 
Roman 

NT Centrul de zi pentru 
copii antepreşcolari 
aflaţi în situaţii de 
Risc "Casa 
Fluturaşilor" 

8891 CZ-C-II Centre de zi 
pentru copii: 
copii în familie, 
copii separaţi 
sau în risc de 
separare de 
părinți  

Str. 
Smirodava, 
nr.28 

Roman NT 30 

32. 

Direcţia Generală 

de Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 
Copilului Neamţ 

NT Asistenți maternali 

profesioniști 

8790 SF-C Centre 

rezidenţiale 
pentru copii în 
sistemul de 
protecție special  

str. 

Alexandru 
cel Bun, nr. 
11 

Piatra 

Neamț 

NT   
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33. 

Direcţia Generală 
de Asistenţă 
Socială şi 

Protecţia 
Copilului Neamţ 

NT Serviciul de tip 
rezidențial pentru 
protecția copilului 

Casa Ozana - casă 
de tip familial 

8790 CR-C-I Centre 
rezidenţiale 
pentru copii în 

sistemul de 
protecție special  

str. Izvor, 
nr. 6 

Târgu 
Neamț 

NT 16 

34. 

Direcţia Generală 
de Asistenţă 

Socială şi 
Protecţia 
Copilului Neamţ 

NT Serviciul rezidențial 
pentru copilul cu 

dizabilități 

8790 CR-C-I Centre 
rezidenţiale 

pentru copii în 
sistemul de 
protecție special  

str. Valea 
Albă, nr. 35 

Piatra 
Neamț 

NT   

35. 

Direcţia Generală 

de Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 
Copilului Neamţ 

NT Serviciul de 

protecție de tip 
rezidențial Casa 
Călin din cadrul 
Complexului de 
servicii Elena 
Doamna Piatra 
Neamț 

8790 CR-C-I Centre 

rezidenţiale 
pentru copii în 
sistemul de 
protecție special  

str. 1 

Decembrie 
1918, nr. 68 

Piatra 

Neamţ 

NT 45 

36. 

Direcţia Generală 

de Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 
Copilului Neamţ 

NT Serviciul de 

protecție de tip 
rezidențial Casa 
Smărăndița din 
cadrul Complexului 
de servicii Elena 
Doamna Piatra 
Neamț 

8790 CR-C-I Centre 

rezidenţiale 
pentru copii în 
sistemul de 
protecție special  

str. 1 

Decembrie 
1918, nr. 68 

Piatra 

Neamţ 

NT 45 

37. 

Direcţia Generală 
de Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 
Copilului Neamţ 

NT Centrul de primire a 
copilului în regim 
de urgență din 
cadrul Complexului 
de servicii Elena 
Doamna Piatra 
Neamț 

8790 CR-C-II Centre 
rezidenţiale 
pentru copii în 
sistemul de 
protecție special  

str. 1 
Decembrie 
1918, nr. 68 

Piatra 
Neamţ 

NT 12 

38. 

Direcţia Generală 

de Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 
Copilului Neamţ 

NT Serviciul de 

protecție tip 
rezidențial Casa 
Floare de colț din 
cadrul Complexului 
de servicii Ion 
Creangă Piatra 
Neamţ 

8790 CR-C-I Centre 

rezidenţiale 
pentru copii în 
sistemul de 
protecție special  

str. 1 

Decembrie 
1918, nr. 68 

Piatra 

Neamţ 

NT 36 

39. 

Direcţia Generală 
de Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 
Copilului Neamţ 

NT Serviciul de 
protecție tip 
rezidențial Casa 
Traian din cadrul 
Complexului de 
servicii Ion Creangă 
Piatra Neamţ 

8790 CR-C-I Centre 
rezidenţiale 
pentru copii în 
sistemul de 
protecție special  

str. 1 
Decembrie 
1918, nr. 68 

Piatra 
Neamţ 

NT 36 

40. 

Direcţia Generală 

de Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 
Copilului Neamţ 

NT Serviciul de 

protecție tip 
rezidențial Casa 
Decebal din cadrul 
Complexului de 
servicii Ion Creangă 
Piatra Neamţ 

8790 CR-C-I Centre 

rezidenţiale 
pentru copii în 
sistemul de 
protecție special  

str. 1 

Decembrie 
1918, nr. 68 

Piatra 

Neamţ 

NT 15 

41. 

Direcţia Generală 
de Asistenţă 

Socială şi 
Protecţia 
Copilului Neamţ 

NT Centrul de primire a 
copilului în regim 

de urgență din 
cadrul Complexului 
de servicii Ion 
Creangă Piatra 
Neamţ 

8790 CR-C-II Centre 
rezidenţiale 

pentru copii în 
sistemul de 
protecție special  

str. 1 
Decembrie 

1918, nr. 68 

Piatra 
Neamţ 

NT 12 
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42. 

Direcţia Generală 
de Asistenţă 
Socială şi 

Protecţia 
Copilului Neamţ 

NT Centrul de zi din 
cadrul Complexului 
de servicii de zi 

Piatra Neamţ 

8891 CZ-C-II Centre de zi 
pentru copii: 
copii în familie, 

copii separaţi 
sau în risc de 
separare de 
părinți  

str. 1 
Decembrie 
1918, nr. 68 

Piatra 
Neamţ 

NT 25 

43. 

Direcţia Generală 
de Asistenţă 
Socială şi 

Protecţia 
Copilului Neamţ 

NT Centrul de pregătire 
și sprijin a 
reintegrării și 

integrării copilului 
în familie din cadrul 
Complexului de 
servicii de zi Piatra 
Neamţ 

8891 CZ-C-
IV 

Centre de zi 
pentru copii: 
copii în familie, 

copii separaţi 
sau în risc de 
separare de 
părinți  

str. 1 
Decembrie 
1918, nr. 68 

Piatra 
Neamţ 

NT   

44. 

Direcţia Generală 
de Asistenţă 
Socială şi 

Protecţia 
Copilului Neamţ 

NT Centrul de protecție 
a copilului cu 
dizabilități din 

cadrul Complexului 
de servicii 
Romanița 

8790 CR-C-I Centre 
rezidenţiale 
pentru copii în 

sistemul de 
protecție special  

str. Panaite 
Donici, nr. 5 

Roman NT 36 

45. 

Direcţia Generală 
de Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 

Copilului Neamţ 

NT Centrul maternal 
din cadrul 
Complexului de 
servicii Romanița 

8790 CR-MC-
I 

Centre 
rezidenţiale de 
îngrijire şi 
asistenţă pentru 

mamă şi copil  

str. Panaite 
Donici, nr. 5 

Roman NT 6 

46. 

Direcţia Generală 
de Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 

Copilului Neamţ 

NT Centrul de primire a 
copilului în regim 
de urgență din 
cadrul Complexului 

de servicii 
Romanița 

8790 CR-C-II Centre 
rezidenţiale 
pentru copii în 
sistemul de 

protecție special  

str. Panaite 
Donici, nr. 5 

Roman NT 8 

47. 

Direcţia Generală 
de Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 
Copilului Neamţ 

NT Serviciul de tip 
rezidențial pentru 
protecția copilului : 
apartament de tip 
familial nr. 34 din 

cadrul Complexului 
de servicii Familia 
Mea Roman 

8790 CR-C-I Centre 
rezidenţiale 
pentru copii în 
sistemul de 
protecție special  

str. 
Sucedava 
bl. 19, sc C  

Roman NT 60 

48. 

Direcţia Generală 
de Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 
Copilului Neamţ 

NT Centrul de primire a 
copilului în regim 
de urgență - 
Apartamentul nr. 
38, Bl. 4 din cadrul 

Complexului de 
servicii Familia 
Mea Roman 

8790 CR-C-II Centre 
rezidenţiale 
pentru copii în 
sistemul de 
protecție special  

str. Al. 
Tudor 
Vladimiresc
u, Bl. 4, ap. 
38 

Roman NT 6 

49. 

Direcţia Generală 
de Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 

Copilului Neamţ 

NT Centrul de 
recuperare și 
reabilitare a 
persoanelor cu 

handicap Păstrăveni 

8790 CR-D-II Centre 
rezidenţiale  
pentru persoane 
adulte cu 

dizabilități  

str. 
Principală  

Păstrăve
ni 

NT 201 

50. 

Direcţia Generală 
de Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 
Copilului Neamţ 

NT Centrul de 
recuperare și 
reabilitare 
neuropsihiatrică 
Războieni 

8790 CR-D-II Centre 
rezidenţiale  
pentru persoane 
adulte cu 
dizabilități  

  Războie
ni 

NT 205 
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51. 

Direcţia Generală 
de Asistenţă 
Socială şi 

Protecţia 
Copilului Neamţ 

NT Centrul de îngrijire 
și asistență Oșlobeni 

8790 CR-D-I Centre 
rezidenţiale  
pentru persoane 

adulte cu 
dizabilități  

sat Oșlobeni Bodești NT 52 

52. 

Direcţia Generală 
de Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 
Copilului Neamţ 

NT Serviciul de tip 
rezidențial pentru 
protecția copilului : 
apartament de tip 
familial nr. 43 din 

cadrul Complexului 
de servicii Familia 
Mea Roman 

8790 CR-C-I 5.Centre 
rezidenţiale 
pentru copii în 
sistemul de 
protecție special  

bd. Roman 
Mușat, bl. 3, 
sc D, ap 43 

Roman NT 6 

53. 

Direcţia Generală 
de Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 
Copilului Neamţ 

NT Serviciul de tip 
rezidențial pentru 
protecția copilului : 
apartament de tip 
familial nr. 3 din 

cadrul Complexului 
de servicii Familia 
Mea Roman 

8790 CR-C-I Centre 
rezidenţiale 
pentru copii în 
sistemul de 
protecție special  

str. Miron 
Costin, nr. 
3, bl. 2, sc. 
A, ap. 3 

Roman NT 6 

54. 

Direcţia Generală 
de Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 

Copilului Neamţ 

NT Serviciul de tip 
rezidențial pentru 
protecția copilului : 
apartament de tip 

familial nr. 8 din 
cadrul Complexului 
de servicii Familia 
Mea Roman 

8790 CR-C-I Centre 
rezidenţiale 
pentru copii în 
sistemul de 

protecție special  

str. Panaite 
Donici, nr. 
3, bl. 3, sc. 
A, ap. 8 

Roman NT 6 

55. 

Direcţia Generală 
de Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 

Copilului Neamţ 

NT Serviciul de tip 
rezidențial pentru 
protecția copilului : 
apartament de tip 

familial nr. 24 din 
cadrul Complexului 
de servicii Familia 
Mea Roman 

8790 CR-C-I Centre 
rezidenţiale 
pentru copii în 
sistemul de 

protecție special  

str. Panaite 
Donici , bl. 
3, sc. A, ap. 
24 

Roman NT 6 

56. 

Direcţia Generală 
de Asistenţă 
Socială şi 

Protecţia 
Copilului Neamţ 

NT Serviciul de tip 
rezidențial pentru 
protecția copilului : 

apartament de tip 
familial nr. 26 din 
cadrul Complexului 
de servicii Familia 
Mea Roman 

8790 CR-C-I Centre 
rezidenţiale 
pentru copii în 

sistemul de 
protecție special  

str. Panaite 
Donici, nr. 
3, bl. 3, sc. 

A, ap. 26 

Roman NT 6 

57. 

Direcţia Generală 
de Asistenţă 
Socială şi 

Protecţia 
Copilului Neamţ 

NT Apartament de tip 
familial nr. 35 din 
cadrul Complexului 

de servicii Familia 
Mea Roman 

8790 CR-C-I Centre 
rezidenţiale 
pentru copii în 

sistemul de 
protecție special  

str. 
Smirodava, 
bl. 54, sc. C, 

ap. 35 

Roman NT 6 

58. 

Direcţia Generală 
de Asistenţă 
Socială şi 

Protecţia 
Copilului Neamţ 

NT Serviciul de tip 
rezidențial pentru 
protecția copilului : 

apartament de tip 
familial nr. 44 din 
cadrul Complexului 
de servicii Familia 
Mea Roman 

8790 CR-C-I Centre 
rezidenţiale 
pentru copii în 

sistemul de 
protecție special  

str. 
Smirodava, 
bl. 58, sc. C, 

ap. 44 

Roman NT 6 
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59. 

Direcţia Generală 
de Asistenţă 
Socială şi 

Protecţia 
Copilului Neamţ 

NT Apartament de tip 
familial nr. 53 din 
cadrul Complexului 

de servicii Familia 
Mea Roman 

8790 CR-C-I Centre 
rezidenţiale 
pentru copii în 

sistemul de 
protecție special  

str. 
Sucedava, 
bl. 30, sc. F, 

ap. 53 

Roman NT 6 

60. 

Direcţia Generală 
de Asistenţă 

Socială şi 
Protecţia 
Copilului Neamţ 

NT Serviciul de tip 
rezidențial pentru 

protecția copilului : 
apartament de tip 
familial nr. 66 din 
cadrul Complexului 
de servicii Familia 
Mea Roman 

8790 CR-C-I Centre 
rezidenţiale 

pentru copii în 
sistemul de 
protecție special  

str. Panaite 
Donici , bl. 

6, sc. C, ap. 
66 

Roman NT 6 

61. 

Direcţia Generală 

de Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 
Copilului Neamţ 

NT Locuință protejată 

Acasă 

8790 CR-D-

VII 

Centre 

rezidenţiale  
pentru persoane 
adulte cu 
dizabilități  

str. 

Principală, 
nr. 1189 

Trifești NT 10 

62 

Direcţia Generală 
de Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 

Copilului Neamţ 

NT Centrul de îngrijire 
și asistență Târgu 
Neamț 

8790 CR-D-I Centre 
rezidenţiale  
pentru persoane 
adulte cu 

dizabilități  

str. Ștefan 
cel Mare, 
nr. 155 

Târgu 
Neamț 

NT 60 

63. 

Fundaţia Centrul 
F.A.R. 

NT Centrul de zi pentru 
persoane adulte cu 
dizabilități  

8899 CZ-D-I Centre de zi 
pentru persoane 
adulte cu 

dizabilitati  

str. 
Tineretului 
nr.665 

Roznov NT 2 

64. 

Fundaţia Copiii 
Noștri 

NT Centrul rezidențial 
de tip familial 

8790 CR-C-I Centre 
rezidenţiale 
pentru copii în 

sistemul de 
protecție special  

str. 
Nufărului, 
nr. 10 

Piatra 
Neamţ 

NT 10 

65. 

Fundaţia de 
Dezvoltare 

Locală Speranţa 
Târgu Neamţ 

NT Centrul de zi 
Speranța pentru 

persoane cu 
dizabilități 

8899 CZ-D-I Centre de zi 
pentru persoane 

adulte cu 
dizabilitati  

str. Slt. 
Radu 

Teoharie, 
nr. 2 

Târgu 
Neamţ 

NT 25 

66. 

Fundaţia de 
Îngrijiri 
Comunitare Piatra 

Neamţ 

NT Unitate de îngrijiri 
la domiciliu 

8810 ID-I Servicii de 
îngrijire la 
domiciliu pentru 

persoane 
vârstnice, 
persoane cu 
dizabilităţi, 
persoane aflate 
în situaţie de 
dependenţă  

str. Ştefan 
cel Mare 
nr.23 

Piatra 
Neamţ 

NT 12 

67. 

Fundaţia Episcop 

Melchisedec 

NT Centrul de zi pentru 

copii aflați în 
situație de risc 
Episcop 
Melchisedec 

8891 CZ-C-II Centre de zi 

pentru copii: 
copii în familie, 
copii separaţi 
sau în risc de 
separare de 
părinți  

str. 

Alexandru 
cel Bun nr. 
4 

Roman NT 50 

68. 

Fundaţia Episcop 

Melchisedec 

NT Cantina socială 

Episcop 
Melchisedec 

8899 CPDH-I Centre de 

preparare şi 
distribuire a 
hranei pentru 
persoane în risc 
de sărăcie  

str. 

Alexandru 
cel Bun nr. 
4 

Roman NT 90 
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69. 

Fundaţia Episcop 
Melchisedec 

NT Centrul socializare 
Episcop 
Melchisedec 

8810 CZ-V-II Centre de zi  
pentru persoane 
vârstnice  

str. 
Alexandru 
cel Bun nr. 

4 

Roman NT 10 

70. 

Fundaţia 
Filantropică 

Omenia 

NT Centru de zi pentru 
copii 7 - 14 ani 

8891 CZ-C-II Centre de zi 
pentru copii: 

copii în familie, 
copii separaţi 
sau în risc de 
separare de 
părinți  

str. Ştefan 
cel Mare nr. 

66 

Târgu 
Neamţ 

NT   

71. 

Fundaţia Haven - 
Speranţa Tuturor 

NT Centrul de zi pentru 
copii cu dizabilități 

Silvia 

8891 CZ-C-III Centre de zi 
pentru copii: 

copii în familie, 
copii separaţi 
sau în risc de 
separare de 
părinți  

str. 
Muzeelor 

nr.11 

Piatra 
Neamţ 

NT 17 

72. 

Fundaţia Haven - 
Speranţa Tuturor 

NT Îngrijiri la domiciliu 
pentru persoane 
vârstnice 

8810 ID-I Servicii de 
îngrijire la 
domiciliu pentru 

persoane 
vârstnice, 
persoane cu 
dizabilităţi, 
persoane aflate 
în situaţie de 
dependenţă  

str. 
Muzeelor 
nr.11 

Piatra 
Neamţ 

NT 4 

73. 

Fundaţia Justin 

Pârvu 

NT Cămin pentru 

persoane vârstnice 
Sfântul Spiridon 

8730 CR-V-I Centre  

rezidenţiale de 
îngrijire şi 
asistenţă pentru 
persoane 
vârstnice  

  Poiana 

Teiului 

NT 38 

74. 

Fundaţia Teodora 
Campostrini 

NT Centrul Rezidenţial 
de tip familial " 

Buna Vestire" 

8790 CR-C-I Centre 
rezidenţiale 

pentru copii în 
sistemul de 
protecție special  

Str.Magnoli
ei, nr.1 

Tămăşe
ni 

NT 13 

75. 

Fundaţia 

Vincenzina 
Cusmano 

NT Cantină socială 8899 CPDH-I Centre de 

preparare şi 
distribuire a 
hranei pentru 
persoane în risc 
de sărăcie  

Str. 1 

Decembrie 
1918 nr. 36 
bis 

Piatra 

Neamț 

NT 60 

76. 

Fundaţia 
W.K.M.S. - Să-i 
Ajutăm Iubindu-i 

NT Centrul de 
plasament de tip 
familial casa Sfănta 

Maria  

8790 CR-C-I Centre 
rezidenţiale 
pentru copii în 

sistemul de 
protecție special  

str. 
Zambilelor, 
nr. 28 

Piatra 
Neamţ 

NT 54 

77. 

Fundaţia 
W.K.M.S. - Să-i 
Ajutăm Iubindu-i 

NT Cantina socială Sf. 
Rafaelo 

8899 CPDH-I Centre de 
preparare şi 
distribuire a 
hranei pentru 
persoane în risc 
de sărăcie  

str. 
Zambilelor, 
nr. 28 

Piatra 
Neamţ 

NT 100 

78. 

Fundaţia 
W.K.M.S. - Să-i 
Ajutăm Iubindu-i 

NT Centrul de 
plasament de tip 
familial casa Sfănta 
Tereza 

8790 CR-C-I Centre 
rezidenţiale 
pentru copii în 
sistemul de 
protec. special 

str. 
Zambilelor, 
nr. 28 

Piatra 
Neamţ 

NT 6 
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79. 

Organizaţia 
Salvaţi Copiii - 
Filiala Neamţ 

NT Centrul de tip şcoala 
după şcoală " 
Creştem împreună" 

8891 CZ-C-II Centre de zi 
pentru copii: 
copii în familie, 

copii separaţi 
sau în risc de 
separare de 
părinți  

Str.1 
Decembrie 
1918,nr.68  

Piatra 
Neamţ 

NT 20 

80. 

Primăria 
Comunei 
Crăcăoani - 

Serviciul Public 
de Asistenţă 
Socială 

NT Centrul de zi school 
after school 

8891 CZ-C-II Centre de zi 
pentru copii: 
copii în familie, 

copii separaţi 
sau în risc de 
separare de 
părinți  

Str.DN 15 C Crăcăoa
ni 

NT 20 

81. 

Primăria Oraşului 
Roznov - 
Serviciul Public 
de Asistenţă 

Socială  

NT Cămin pentru 
persoane vârstnice 
Roznov 

8730 CR-V-I Centre  
rezidenţiale de 
îngrijire şi 
asistenţă pentru 

persoane 
vârstnice  

str. N. 
Roznovanu, 
nr. 271 

Roznov NT 50 

82. 

Protopopiatul 
Piatra Neamț - 
Biroul de 
Asistență Socială 

NT Centrul de suport 
pentru situații de 
urgență și criză 
Diaconia 

8899 CZ-PN-
II 

Centre de zi  
pentru asistenţă 
şi suport pentru 
alte persoane 
aflate în situaţii 

de nevoie  

str. Petru 
Rareş, nr. 
13 

Piatra 
Neamț 

NT 10 

83. 

Protopopiatul 
Roznov 

NT Centrul rezidențial 
de asistență și 
reintegrare socială 
pentru persoanele 
fără adăpost 
Blândul Păstor 

8790 CR-
PFA-I 

Centre 
rezidenţiale de 
îngrijire şi 
asistenţă  pentru 
persoanele fără 
adăpost  

str. 
Tineretului, 
nr. 662 

Roznov NT 50 

84. 

S.C. Brenda 
Agrotur S.R.L. 

NT Centrul rezidențial 
permanent Brenda 

8730 CR-V-I Centre  
rezidenţiale de 
îngrijire şi 
asistenţă pentru 
persoane 
vârstnice  

sat 
Ruginești 

Hangu NT 28 

85. 

Unitatea Medico 
Socială Ceahlău 

NT Unitatea Medico 
Socială Ceahlău 

8710 CRMS-I Centre 
rezidenţiale de 

îngrijire şi 
asistenţă 
medico-socială 
pentru persoane 
vârstnice,  
bolnavi cronici 
în fază terminal  

sat Ceahlău Ceahlău NT 40 

 

Dezbaterea referitoare la oferta si tipurile de servicii existente la nivelul municipiului 

pentru grupurile vulnerabile identificate, a stârnit o serie de discuții mai mult sau mai puțin 

contradictorii, cu analiza acestora din diferite puncte de vedere în funcție de tipul de beneficiari. 

Au fost participanți care au afirmat că serviciile sociale furnizate sunt incomplete și insuficiente 

și că nu se înțelege necesitatea furnizării unor servicii în mod etapizat. Este cazul persoanelor 

infectate cu HIV sau diagnosticate cu SIDA, persoanelor dependente de alcool, droguri şi alte 

substanţe nocive, victimelor violenţei domestice, mame minore, persoane cu vârste între 50 şi 64 

de ani care nu sunt încadrate profesional şi care sunt excluse din programele de asistenţă socială, 

persoane de etnie romă vulnerabile și în risc de excluziune socială.  
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Procedăm la o trecere în revistă a serviciilor sociale, în funcție de tipul organizației și 

beneficiarii finali, așa cum au fost menționate de participanții în cadrul Atelierului de lucru 

organizat în data de 11.05.2018 în sala de conferințe a Primăriei Piatra Neamț și detaliate ulterior 

în cadrul sesiunilor focus grup:  

 
Tipul organizației  Categoria/categoriile de servicii 

sociale/beneficii sociale  
Beneficiari Numărul 

beneficiarilor 
de servicii 
sociale/lună/an 

Serviciul de 
Probațiune Neamț 

Serviciile de reintegrare socială prevăzute în 
planul de supraveghere 

Consilierea persoanelor prin intermediul 
consilierului de probațiune manager de caz 
care supraveghează, monitorizează și 
evaluează modul de îndeplinire a măsurilor 
menționate în planul de supraveghere, la care 
se adaugă eventualele obligații impuse de 
către judecător. 
Coordonarea procesului de supraveghere a 

respectării uneia dintre măsurile educative 
neprivative de libertate cum sunt stagiul de 
formare civică, supravegherea, consemnarea la 
sfârşit de săptămână, asistarea zilnică 
Activități privind sprijinirea victimelor 
infractiunii și intervenției pe persoanele care 
au suferit impactul infracțiunii, activități 
adresate minorilor 

 

Minori care au săvârșit 
infracțiuni mai puțin grave 

Adulți care primesc 
condamnări cu suspendare sau 
sunt eliberate condiționat 

 
2000 pers./an 

Direcția Generală de 
Asistență și 
Protecție a Copilului 
Piatra Neamț 

Servicii de  Asistență și Management de caz 
pentru copilul aflat în plasament familial; 
Servicii de  Asistență și Management de caz 
pentru copilul aflat în plasament la asistenții 
maternali profesioniști; 
Servicii de Evaluare Complexă a Copilului; 
Servicii de intervenție în situații de abuz, 

neglijare, trafic, delincvență, migrație; 
Servicii de Prevenire și Intervenţie Rapidă în 
cazuri  de abuz, neglijare sau exploatare a 
copilului; 
Servicii de prevenire a abandonului și 
instituționalizării copiilor aflați în situații de 
risc; 
Servicii de coordonare şi suport pentru 

comuniţăţi locale; 
Servicii de evaluare și asistență psihologică ; 
Servicii de Asistenţă Socială și Evaluare 
pentru persoane vârstnice; 
Servicii de  evidență prestații sociale; 
Servicii de  monitorizare persoane cu 
handicap; 
Servicii de Evaluare Complexă a persoanei 

adulte cu handicap; 
 

Copii integrați în Centrul 
Social “Ion Creangă” Piatra 
Neamț 
 
Copii integrați în Centrul de 
Recuperare a Copilului cu 
Dizabilități-CRCD-Piatra 

Neamț    
 
Copii cu unul sau ambii parinti 
plecati peste hotare cuprinși în 
învățământul special 
 
Indemnizații persoane cu 
handicap 

Beneficii sociale 
acordate(rovignete, bilete 
tratament, asistență personală, 
bilete călătorie, facilități 
bancare, card European) 
 
Persoane aflate in locuinte 
protejate 

 

84 pers./lună 
 
 
 
42 pers./lună 
 
 

 
 
161 pers./lună 
 
 
 
1.747 
minori/an 

17.400 pers.  
Adulte/an 
 
 
 
 
2 pers./lună 

Asociația Născută 
Înger 

Servicii sociale pentru copii, adulti proveniți 
din  familii defavorizate în cadrul „Centrului 
Social Împreună”  
Servicii de asistență socială și incluziune 
adresate adulților și copiilor proveniți  din 
familii defavorizate 

 

Adulți în cadrul „Centrului 
Social Împreună”  
 
Copii în cadrul „Centrului 
Social Împreună”  
 

Adulți din familii defavorizate 
 
Copii din familii defavorizate 

10 pers./lună 
 
 
18 pers./lună 
 
 

100 pers./an 
 
200 pers./an 
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Centrul Județean de 
Resurse și Asistență 

Educațională Neamț 

Servicii de consiliere pentru carieră, terapie a 
tulburărilor de limbaj, sprijin pentru copii cu 

cerințe speciale, informare și consiliere pentru 
cadrele didactice, copii și parinti; 
Servicii de informare, consiliere, documentare 
și îndrumare pentru preșcolari/elev părinți 
pentru cunoaștere și autocunoaștere, adaptarea 
elevilor la mediul școlar, adaptarea școlii la 
nevoile elevilor, optimizarea relațiilor școală-
elevi-părinți; 

Servicii de evaluare, de asistență 
psihoeducațională și de orientare școlară și 
profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor 
cu cerințe educaționale speciale (CES); 
Servicii de consiliere pentru carieră, informare 
și consiliere pentru cadrele didactice, copii și 
parinti; 
Servicii de mediere școlară -servicii pentru 

facilizare dialogului școală - familie -
comunitate   
 

Copii de etnie romă  100 pers./lună 

Asociația de Sprijin 
a Persoanelor cu 
Nevoi Speciale 
Lucefărul 

Servicii de asistență socială și educațională 
pentru copii și adulțicu dizabilități. 
 Servicii de promovare relații sociale 
(Socializare)- Timp liber; 
Servicii de suport și acompaniament oferit 

copiilor și tinerilor în vederea   
reducerii gradului de handicap pentru a 
permite o participare activă și totală în viața 
comunității, ajutându-i să-și conducă viața 
independent în accord cu propriile dorințe. 

Copii cu dizabilități și tineri cu 
dizabilități 
 
Membrii familiilor de 
proveniență  

49 pers./lună 
 
 
51 pers./lună 

Filiala Piatra Neamț 
a Fundației 

Solidaritate și 
Speranță 

 
Serviciul de asistență și suport psiho-socio-

afectiv pentru copiii aflați în dificultate și 
familiile acestora. 

Copii născuți și nenăscuți  
 

Tineri 
 
Adulți  
 
Bătrâni 

71 pers./lună 
 

3 pers./lună 
 
7 pers./lună 
 
3 pers./lună 

Fundația Motivation 
România 

Servicii de recuperare activă şi de instruire 
pentru viaţa independentă pentru persoanele 
cu dizabilități utilizatoare de scaun rulant 

Persoane cu dizabilități 
utilizatoare de scaun rulant 

150pers./lună 

Asociația Cultural 
Socială Economică 
Christiana 

 
Servicii de consiliere și asistentă socio-
educativă a tuturor categoriilor de persoane 
defavorizate 

Copii  
 
Vârstnici 
Persoane în nevoie(risc) 

400 pers./an 
 
140 pers./an 
30 pers./an 

Fundația de Îngrijiri 
Comunitare Piatra 
Neamț 

Servicii la domiciliu în cadrul centrelor de zi 
pentru persoanele aflate in situatii grele: 
oameni bolnavi, singuri, cu venituri modeste, 

persoane varstnice, persoane cu dizabilitati. 
Serviciile specifice oferite: servicii de  
ingrijire si recuperare medicala si asistenta 
medicala primara, psihoterapie si consiliere 
spirituala, activitati recreative si de socializare 
pentru categoriile de persone amintite. 

Persoane cu vârsta peste 60 ani 
 
Persoane între 45-60 ani: 

prevenție de tip geriatrie, 
consiliere geriatrică pe măsuri 
profilactice vizând evitarea sau 
interzicerea instalării 
afecțiunilor cornice 
caracteristice vârstei a III-a 
 
Persosane aflate în situația de 

recuperare în urma unor boli 
neuromotorii(pareze, 
hemiplagii, paralizii) sau în 
situația de fracture, anchiloze 
ale membrelor superioare, 
inferioare, post accidentări sau 
boli degenarative  

100 pers./luna 
 
 

40 pers./luna 
 
 
 
 
 
 
50 pers./luna 
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Persoane diagnosticate cu 
tulburări de memorie  

 
Servicii de socializare prin 
Clubul pensionarilor 

20-30 
pers./lună 

 
100 pers./lună 

Filiala Neamț a 
Societății Naționale 
Crucea Roșie 
România 

Servicii de sprijin prin ajutor material și 
financiar pentru persoane fizice defavorizate 
 
Servicii de instruire de prim ajutor 

Persoane defavorizate 
 
 
Agenți economici  

 
Primării 
 
Biserici 

327 pers./an 
 
 
320  

 
69 
 
41 

Asociația Alexiana 
Piatra Neamț 

 Servicii de  asistență si suport pentru persoane 
infectate/afectate HIV/SIDA 
 

Copii dizabilități pe criteriul 
HIV/SIDA 
 
Adulți cu dizabilități pe 

criteriul HIV/SIDA 

3 pers./lună 
 
 
98 pers./an 

Fundația W.K.M.S.-
Să-I ajutăm iubindu-
I! 

Servicii de asistență socială cu cazare în două 
centre de plasament-Casa Sf. Maria și Casa 
SF. Tereza  
 
Servicii de asigurare a hranei și suplimentelor 
nutritive -Cantina Socială  mobile Sf. Rafaelo 

Copii și tineri lipsiți de îngrijire 
si sprijin (Casele SF Maria și 
Sf. Tereza) 
 
Persoane sărace, persoane 
vârstnice singure sau 
dependente, persoane cu 

dizabilități  

39 pers./lună 
 
 
 
59 pers./lună 

Asociația Umanitară 
Codrin – Ocrotiți 
copiii ce vor rămâne 
doar copii! 

Servicii de asistenţa socială şi social – 
medicală; 
Servicii de asistenţă şi dezvoltare comunitară; 
Servicii de asistenţă medicală. 
 
Servicii specifice de recuperare a copiilor cu 

diferite afecţiuni prin intermediul 
kinetoterapiei, masajului, gimnasticii, 
activităţilor fizice; 
Servicii de îngrijire  prin consultaţii de 
medicină generală(la domiciliu sau la cabinet); 
Servicii medicale prin tratamente calificate la 
domiciliu, executate de către cadre medicale 
specializate; 

Servicii de  asistenţă socială la domiciliu 
pentru a identifica persoanele care au nevoie 
de sprijin; 
Servicii de ajutor menajer la domiciliu a 
persoanelor varstnice: curatenie, igiena 
corporala, cumpărături, activităţi culinare, etc.; 

 
 
Bătrâni cu boli cornice  
 
 
Copii cu dizabilități 

 
 
60 pers./lună 
 
 
100 pers./lună 

 

Agenția Județeană 
de Ocupare a Forței 

de Muncă Neamț 

Serviciu public de ocupare, organizează și 
coordonează la nivel județean activitatea de 

ocupare și de formare a forței de muncă 
precum și de protecție socială a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă 
-asigură înregistrarea în evidenţe a persoanelor 
în căutarea unui loc de muncă şi a şomerilor, 
-  stabilește şi plătește  indemnizații de șomaj, 
-  furnizează şi finanţează servicii de prevenire 
a şomajului şi de stimulare a ocupării forţei de 

muncă; 
-  asigură identificarea și promovarea locurilor 
de muncă vacante comunicate de angajatori, 
-  consiliază şi orientează persoanele în 
căutarea unui loc de muncă şi realizează 
medierea forței de muncă; 
-  organizează şi prestează  servicii de formare 

Evidența persoanelor 
înregistrate la nivelul 

Municipiului Piatra Neamț 
Șomeri tineri 
 
Șomeri de lungă durată 
 
Persoane cu dizabilități 
 
Persoane de etnie romă 

 
Beneficiari de VMG 
 
Persoane ieșite din detenție 
 
Persoane postinstituționalizate 
 

 
 

47 pers./lună 
 

 
158pers./lună 

 
8pers./lună 

 
13pers./lună 

 
144pers./lună 

 
1pers./lună 

 
1 pers./lună 
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profesională; 
-  asigură implementarea programelor 

specifice domeniului de activitate finanţate din 
fonduri europene nerambursabile; 
-  implementează prevederile legale privind 
ucenicia la locul de muncă și efectuarea 
stagiului de către absolvenții de studii 
superioare; 
-  asigură aplicarea prevederilor referitoare la 
prestaţia de şomaj din regulamentele europene 

privind coordonarea sistemelor de securitate 
socială; 
- facilitează libera circulație a lucrătorilor în 
statele membre ale Uniunii Europene – prin 
sprijinirea cetățenilor români în vederea 
încadrării în muncă – rețeaua EURES. 

Persoane traficate 
 

Cetățeni străini 

1pers./lună 
 

2 pers./lună 

Organizația "Vocea 
Identității RROME" 

Servicii de asistență socială, consiliere 
juridică, servicii de  sănătate, învățămant și 

servicii auxiliare pentru incluziune a 
persoanelor de etnie romă 

Copii si elevi  romi cu varste 
intre 3-18 ani   

 
Elevii aflati in abandon scolar 
11-45 ani  
 
Persoane fără ocupatie  18-45 
ani  
 
Persoane fără acte de identitate  

 
Persoane fără titluri de 
proprietate 

120 pers./an   
 

 
 60 pers./an  

 
 

200 pers./an  
 

 
80 pers./an 

 
300 pers./an 

Direcția de 
Asistență Socială a 
Municipiului Piatra 
Neamț 

Servicii privind acordarea ajutorului de 
urgență 
Servicii privind acordarea  ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei 

Servicii privind ajutorul pentru incalzire 
acordat beneficiarilor legii 416/2001 
Servicii privind acordarea ajutorului de 
înmormântare 
Servicii privind efectuarea anchetelor sociale 
pentru admiterea persoanelor cu handicap intr-
un centru public rezidential 
Servicii privind efectuarea anchetei sociale 
pentru  incadrarea in grad de handicap 

Servicii privind acordarea cardului legitimaţie 
pentru locurile de parcare 
Servicii privind acordarea abonamentului 
gratuit pentru transportul urban: elevi, veterani 
de razboi, vaduve de vetarani, persecutati 
politic, etnic, persoane care au satisfacut 
stagiul militar in cadrul detasamentului de 
munca 

Servicii privind acordarea   indemnizatiei 
persoanei cu handicap grav 
Servicii privind acordarea indemnizatiei 
lunare acordată în perioada concediului pentru 
creșterea copiilor 
Acordarea  serviciilor la cantina de ajutor 
social 
Servicii privind acordarea de servicii în cadrul 

Centrului  de cazare temporară a persoanelor 
fără adapost 
Servicii privind acordarea de servicii sociale 
în cadrul Centrului Social Împreună 
Servicii privind acordarea de servicii socio-

Persoane defavorizate socio-
economic care nu isi pot 
asigura nevoia de hrana 
 

Tineri care provin din centrele 
de plasament si tineri care 
provin din familii defavorizate 
socio-economic 
 
Persoane fara adapost 
 
Persoane varstnice dependente 
socio-medical 

 
Persoane fara venituri sau cu 
venituri reduse 
 
Persoane cu handicap grav 
 

 
Copii cu vărsta cuprinsă între 

6-18 ani, proveniți din familii 
cu nevoi sociale, 
monoparentale, cu părinți 
plecați în strainătate 

150 pers./lună 
 
 
 

 
50 pers./lună 

 
 
 

50pers./lună 
 

20pers./lună 
 

 
800pers./lună 
 
 
820pers./lună 

 
 
52/lună 
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medicale de îngrijire la domiciliu 
Servicii privind acordarea stimulentului  de 

insertie 
Servicii privind întocmirea actelor necesare in 
vederea acordarii venitului minim garantat 
(ajutor social) Legea 416/2001 
Servicii privind acordarea alocatiei de stat 
pentru copii 
Servicii privind acordarea alocatiei pentru 
sustinerea familiei 

Servicii privind stabilirea criteriilor de 
acordare gratuită a laptelui praf pentru sugari 

 

Identificarea principalelor decalaje în ceea ce priveşte nevoia şi oferta de servicii sociale şi 

de bază 

 

Pentru identificarea decalajelor în ceea ce privește nevoia și oferta de servicii sociale și 

de bază la nivelul Municipiului Piatra Neamț, un prim aspect care decurge din analiză se referă la 

tipul de servicii sociale, prin evidențierea faptului că acestea sunt împărțite în:  

- servicii sociale de bază (primare) pentru furnizarea cărora condițiile de acordare sunt 

clare și stipulate în legislație și  

- servicii sociale specifice destinate unor categorii de persoane asupra cărora intervențiile 

ar trebui să fie acordate într-o manieră integrată urmănd un plan de intervenție care să 

includă etape cum ar fi de ex.: consilierea individuală și familială, servicii socio-

medicale, recuperare și reabilitare etc. 

 

Participanţii au concluzionat că există câteva categorii de vârstă și segmente care, din 

punct de vedere al serviciilor sociale de sprijin și suport sunt mai descoperite comparativ cu alte 

servicii:  

 Serviciile adresate grupului vulnerabil format din femei abuzate, victime ale violenței 

domestice – lipsa unor Centre care să ofere cazare pe timp de  noapte dat fiind faptul că 

în majoritatea cazurilor victimele sunt cele care părăsesc domiciliul 

 Servicii adresate membrilor familiilor de proveniență a persoanelor vârstnice, persoane 

care,  în urma serviciilor de reabilitare socio-medicale și-au recăpătat autonomia și ar 

putea fi reintegrați în familie. Există și cazuri în care familiile de proveniență refuză 

reintegrarea în familie a bătrânilor. Participanții au fost de acord că această problemă 

derivă din degradarea valorilor familiei tradiționale, prin „pierderea locului” în familie. 

În aceste cazuri participanții recomandă un set de măsuri sociale integrate în care să se 

regăsească informarea și sensibilizarea comunității/comunităților, consilierea familiei, 

asigurarea unui sprijin ulterior finalizării etapei de abilitare/reabilitare.       

 Servicii adresate persoanelor infestate cu HIV sau diagnosticate cu SIDA care din 

nefericire, de cele mai multe ori nu beneficiază de servicii medicale la timp din cauza 

reticenței cabinetelor medicale, a medicilor și a personalului medical, în a oferi tratament 

de specialitate acestor grupuri vulnerabile 

 Servicii de identificare primară la noi născuții care se nasc cu risc de dezvoltare a unor 

deficiențe multiple. 

 

De asemenea, din punct de vedere calitativ, pornind de la indicatorii de bază elaborați și 

implementați de către instituțiile de specialitate la nivel european, care au contribuit la 

îndeplinirea elementelor de calitate a serviciilor sociale naționale.  
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La nivel local, s-a concluzionat asupra faptului că în multe organizații de profil nu este 

acoperit numărul de personal și este nevoie de o formare profesională prin cursuri de specializare 

continuă adresate personalului angajat. 

 

Identificarea principalelor obstacole intampinate de catre persoanele vulnerabile în 

accesarea de servicii sociale şi de bază 

 

Întâlnirile focus grup au scos în evidență o serie de aspecte prin dezbaterea unor tematici 

specifice legate de problemele apărute în furnizarea serviciilor, care au fost privite din diferite 

puncte de vedere: ale beneficiarului, ale părintelui/tutorelui/reprezentantului legal, ale 

specialistului, ale instituției și ale organizatiilor din sectorul non-guvernamental.   

Ideea de bază lansată încă de la începutul discuției de către reprezentantul unei 

organizații nongurvernamentale care se ocupă cu persoanele infestate cu HIV, la întrebarea liberă 

legată de satisfacerea nevoii de servicii adresate grupurilor vulnerabile și eventualele probleme 

cu care s-au confruntat a fost cea legată de slaba informare a comunității și de faptul că nu se 

realizează acțiuni de prevenție. Aceeași idee a fost susținută de către reprezentanți ai ONG-urilor 

care oferă servicii pentru persoanele cu dizabilități. Ei au subliniat importanța informării și 

sensibilizării comunității, a opiniei publice în general, înlăturarea unor etichete sociale negative 

și sublinierea implementării serviciilor încă de la o vărstă cât mai timpurie, din spital, imediat 

după momentul nașterii. Această identificare ar duce în multe cazuri la o recuperare aproape în 

totalitate, părinții putând fi îndrumați către diferite tipuri de servicii de specialitate. Însă, 

concluzia desprinsă a fost faptul că nu există un serviciu specializat în cadrul spitalelor care să 

evalueze amănunțit și multidisciplinar acești copii care se nasc cu risc de dezvoltare a unor 

deficiențe multiple.  

Pe plan local există problema acută de natură financiară care blochează îmbunătățirea sau 

chiar dezvoltarea de noi servicii pentru categoriile de persoane cu dizabilități indiferent de vărsta 

acestora. Reprezentanții ONG-urilor cu vastă experiență nu doar locală ci și națională în 

domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu handicap trag un semnal de alarmă cu privire la un 

efect inedit din punct de vedere social: În urma reabilitării unor persoane cu un efort uriaș și 

resurse combinate, atât resursele familiei cât și resursele ONG-lor, o persoană care a reușit să-și 

recapete o parte din abilități este retrogradată din punct de vedere financiar prin pierderea 

ajutorului stabilit inițial pentru gradul de handicap corespunzător. ONG-urile susțin că pragul 

financiar de încadrare diferă foarte mult de la un grad de handicap la altul și că recuperarea odată 

ce are loc duce la o nouă reevaluare în urma căreia, beneficiarul pierde din drepturile bănești de 

asistență socială exact în momentul în care avea mai multă nevoie de ele, mai mult , există riscul 

pierderii susținătorilor legali, ceea ce duce la blocarea dezvoltării persoanei pe termen lung.  

O parte din asociațiile pentru persoanele cu dizabilități au fost înființate la inițiativa unor 

părinți ai copiilor cu dizabilități, însă și acestea sunt insuficiente sau slab susținute financiar.  

Legislația actuală permite înființarea, dezvoltarea, organizarea și desfășurarea activităților în 

cadrul serviciilor sociale acordate persoanelor cu dizabilități și menționează situațiile în care 

persoanele cu dizabilități sunt protejate prin lege de către stat. Marea majoritate a ONG-urilor 

care luptă pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități nu își permit să plătească serviciile unui 

avocat.  

În ceea ce priveşte grupul vulnerabil reprezentat de persoanele cu dizabilități, 

participanţii au atras atenţia asupra faptului că o parte dintre aceştia pot desfăşura activităţi 

economice, pot ocupa un loc de muncă chiar şi în regim parţial, ceea ce ar duce la beneficii atât 

pentru grupul vulnerabil cât şi pentru societate. De altfel, modelul european recomandă 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, apte pentru desfăşurarea anumitor munci prin 
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dezvoltarea economiei sociale. În ultimii ani s-a încercat implementarea conceptului de 

economie socială de către ONG-urile care au beneficiat de know-how-ul partenerilor europeni 

prin resurse proprii sau în cadrul unor proiecte nerambursabile. Cu toate eforturile, încercările de 

economie socială nu au avut rezultate pe măsura aşteptărilor, în mare parte şi din cauza legislaţiei 

din domeniu.       

 

O soluţie propusă este cea legată de înființarea unor ateliere protejate în cadrul 

comunităţilor sau în cadrul școlilor speciale, pentru elevii care nu mai pot continua cursurile unei 

școli profesionale. Ideea a fost preluată și transformată pe parcursul discuțiilor și de către alți 

participanți care au subliniat necesitatea înființării de structuri ale economiei sociale în baza unei 

legislații clare în ceea ce privește modul de organizare și funcționare. S-a insistat pe modelele de 

bună practică vizibile la nivel european unde au fost găsite o serie de soluții de înființare a 

atelierelor protejate precum și a altor structuri de economie socială prin dezvoltarea unui 

parteneriat public-privat, care a dus la diminuarea costurilor din partea statului și a motivat 

implicarea autorităților publice și a entităților private, SRL-uri dispuse să investească în servicii 

de formare și integrare profesională a categoriilor defavorizate.     

S-a subliniat de asemenea dificulatea părinților sau a persoanelor care îngrijesc copii cu 

dizabilități sau a bunicilor/rudelor care îngrijesc copiii cu părinții plecați în străinătate de a 

detecta și a interveni atunci când apar probleme psihologice complexe. De multe ori copiii ajung 

în situații pe care întreținătorii nu au experiența și expertiza necesară pentru a le gestiona și 

soluționa. 

Formele de manifestare comportamentală în cazul acestor copii îmbracă o gamă largă de 

aspecte diferite în funcție de vârstă și de mediul socio-economic de proveniență.  

De asemenea, întreținătorii se confruntă cu situația în care nu au cunoștință despre 

existența unor servicii de specialitate sau nu cunosc persoanele care ar putea îndruma cazurile cu 

risc către cabinetele de psihologie școlară. Identificarea și raportarea unor astfel de situații are 

loc de cele mai multe ori la clasă în urma observării comportamentului inadecvat de către cadrele 

didactice. Opinia unui reprezentant al Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Neamț este aceea de introducere în școală a sesiunilor de dezvoltare personală, individuală, 

bazată pe un plan de intervenție care să ajute copiii să depășească sentimental de abandon, să își 

dezvolte relațiile sociale și de integrare în grup și în comunitate.  

Însă, cu toate acestea, opinia generală este aceea că nici lucrătorii sociali și nici părinții 

sau susținătorii legali nu așteaptă să se întâmple totul de la sine, ci iau o serie de măsuri, 

întreprind o serie de acțiuni de căutare a unor soluții pe termen lung, sunt interesați de programe 

specifice de asistență socială și sprijin, se informează și vor să facă parte din proiecte de 

intervenție, chiar propun o serie de proiecte. În acest sens, participanții la discuții au evidențiat 

faptul că își cunosc foarte bine beneficiarii și ar putea întocmi în orice moment o fișă de evaluare 

a comunității în care aceștia trăiesc și procedează la propunerea unor măsuri care să faciliteze 

integrarea socială a persoanelor defavorizate prin intermediul unor proiecte cu finanțare locală 

sau din fonduri europene. Mai mult, faptul că între instituțiile locale și organizațiile non-

guvernamentale există colaborare reprezintă o premiză a relizării unor proiecte de intervenție 

mult mai bine implementate prin parteneriate de lungă durată.  

Există totuși, o serie de așteptări pe care organizațiile din domeniu privat le au cu privire 

la implicarea instituțiilor publice cum ar fi: scurtarea timpilor de intervenție acolo unde situațiile 

sunt stringente, alcătuirea unor grupuri de suport pentru intervenții rapide în comunitățile 

defavorizate, înființarea de centre de incluziune socială plasate chiar în interiorul comunităților 

dezavantajate pentru a înlesni accesul persoanelor vulnerabile la servicii sociale de bază. 
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Opinia generală a fost aceea că este necesară realizarea unei rețele prin care să se 

monitorizeze toate serviciile existente la nivel local, oferite tuturor categoriilor de persoane 

defavorizate, rațea care să constea în monitorizarea numărului beneficiarilor înscriși în fiecare 

serviciu, astfel încât același beneficiar să nu participe la același tip de activități în cadrul mai 

multor centre, și astfel cât mai multe persoane să aibă acces la un serviciu/servicii adaptate 

nevoilor specifice. Este important să fie aduse la cunoștință toate serviciile sociale care există în 

comunitate, în vederea întăririi relațiilor inter-instituționale locale și a informării continuă a 

publicului asupra ofertei de servicii sociale existente pe plan local. 

 

Ca o concluzie genarală referitoare la decalajele și problemele existente în ceea ce 

privește nevoia și oferta de servicii sociale și de bază la nivelul Municipiului Piatra Neamț se 

poate observa lipsa unor servicii de intervenție timpurie, lipsa unor echipe multidisciplinare care 

ar trebui să fie și mobile, să se deplaseze în comunitate, lipsa unor Centre de incluziune socială 

care să funcționeze în comunitate astfel încât toate persoanele defavorizate să aibă acces la 

serviciile oferite de acestea, lipsa informării, conștientizării și sensibilizării comunităților de 

proveniență cu privire la problemele cu care se confruntă persoanele defavorizate, lipsa toleranței 

și înțelegerii grupurilor defavorizate de către “ceilalți”, etichetarea socială și prezervarea unor 

stereotipuri sociale ușor observabile din comportamentul membrilor comunității. De asemenea, 

nu doar beneficiarii au nevoie de servicii, ci și aparținătorii acestora, care, uneori ar dori să 

apeleze la servicii de consiliere și la grupuri de suport, atunci când nu mai pot face față sau când 

intervine o situație critică.  

S-a menționat de asemenea importanța pe care o are personalul de specialitate în 

furnizarea serviciilor sociale și s-a pus accent pe importanța lucrului în echipe mixte de 

intervenție sau în echipe de suport pentru persoanele dezavantajate; s-a dat ca exemplu situația 

copiilor aflați în risc de abadon școlar. În aceste cazuri mediatorul școlar are un rol foarte 

important pentru că oferă legătura între beneficiar-familie-școală-comunitate. În ceea ce privește 

comunitatea, reprezentanții unor organizații care se ocupă cu incluziunea socială a persoanelor 

de etnie romă au punctat necesitatea existenței unui facilitator comunitar care să fie o persoană 

din cadrul comunității și care să cunoască problemele comunității și să sprijine și să reprezinte 

interesele membrilor comunității. Au fost participanți care au semnalat faptul că de multe ori 

resursele materiale și umane de care dispun nu le asigură posibilitatea soluționării mai multor 

cazuri cu toate că ei procedează la identificarea și semnalarea lor. Ei consideră că aceste echipe 

ar asigura ponderea personalului de specialitate în raport cu tipurile de servicii sociale: asitenți 

sociali, psihologi, mediatori, ergoterapeuți, kinetoterapeuți, pedagogi de abilitare și reabilitare, 

logopezi, psihopedagogi, cadre didactice de sprijin, educatori specializați, medici psihiatri, 

medici dentiști, infirmieri etc. 
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III. Analiza SWOT 

 

7. Nevoi și potențial de dezvoltare identificate 
 

 Obiectivele analizei SWOT sunt acelea de a evalua situația actuală de la nivelul 

muncipiului în ansamblul pe categoriile grupurilor vulnerabile și a serviciilor sociale oferite 

acestora. Rapoartele existente, analizele de specialitate, rezultatele studiilor de cercetare, 

sondajele și prognozele reprezintă baza analizei SWOT. Analiza SWOT se încadrează în 

documentația privind situația actuală de la care se pornește în vederea elaborării Strategiei de 

Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Municipiul Piatra Neamț 2018-2023.  

 
 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

  O gamă diversificată de servicii și beneficii sociale 

furnizată de DAS în conformitate cu legislația în 

vigoare 

 Personal cu studii de specialitate la nivelul 
instituției în gestionarea aspectelor sociale, 

administrative, financiare, achiziții publice, SSM și PSI 

 Utilizarea instrumentelor standardizate în 
furnizarea serviciilor sociale 

 Preocuparea pentru dezvoltarea serviciilor sociale 

furnizate de instituție – existența unui centru local de 
resurse în economie socială și a Asociației GAL Piatra 

Neamț;  

 Există interes pentru implementarea unor proiecte 

care să dezvolte domeniul social 
 Existența la nivelul municipiului de modele de 

bună practică în furnizarea de servicii sociale pe 

categorii defavorizate – existența unor centre dezvoltate 
la standardele europene prin finanțări nerambursabile 

 Existența unui număr considerabil de instituții și 

ONG-uri care au activitate semnificativă în domeniul 

asistenței sociale sau în domenii conexe socialului 
 In anul 2018 a fost realizată o cercetare în 

domeniul social care a identificat și analizat 

principalele nevoi la nivel local și decalajul dintre 
cererea și oferta de servicii existentă în plan social 

 Personal insuficient cu studii de specialitate: 

asistenți sociali, psihologi, mediatori pe 

probleme socio-sanitare 

 Lipsa unor programe informatice de 
gestionare a datelor pe categorii de beneficiari și 

servicii sociale acordate 

 Proiecte în parteneriat insuficient dezvoltate 
între DAS și actorii locali furnizori de servicii 

sociale 

 Lipsa unei strategii de atragere a voluntarilor 
 Insuficientă implicare din partea comunității 

la rezolvarea problemelor sociale 

 Nevoi sociale insuficient acoperite de către 

serviciile sociale existente pentru următoarele 
categorii de beneficiari: copii în dificultate și în 

risc de separare, copii și adulți cu dizabilități și 

familiile acestora, victime ale violenței în 
familie, persoane cu risc crescut de excluziune și 

marginalizare socială  

 Pregătire insuficientă a personalului în 

domenii precum managementul serviciilor 
publice, managementul de caz, managementul 

serviciilor sociale de specialitate pe categorii 

defavorizate 
 Spații necorespunzătoare/inexistente pentru 

desfășurarea activităților în raport cu nevoile 

beneficiarilor 
 Lipsa actelor de identitate și de stare civilă, 

persoane fără acte 

 Lipsa asigurărilor (socială și medicală) 

pentru persoanele defavorizate ce nu pot 
beneficia de aceste servicii decât în condiții 

speciale 

 Slabă responsabilizare a persoanelor 
provenite din categoriile defavorizate cu privire 
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la asumarea responsabilității propriilor probleme 

și la participarea activă în soluționarea acestora 

 Infrastructură insuficientă pentru 
învățământul antepreșcolar 

 Existența de zone marginalizate la nivelul 

municipiului Piatra Neamț, respectiv: 

Dărmănești-Subdărmănești, Speranța, Văleni 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

 

RISCURI 

 Preocupare continuă privind perfecționarea 
legislativă în domeniu 

 Posibilitatea accesării fondurilor nerambursabile 

 Implementarea standardelor de calitate, a serviciilor 
în conformitate cu cadrul legislativ actual 

 Sensibilizarea mediului privat pe problemele 

sociale ale comunității în vederea dezvoltării de 
întreprinderi sociale pe categorii defavorizate, dar și 

prin sponsorizări 

 Dezvoltarea de parteneriate în vederea 

optimizării/extinderii serviciilor sociale 
 Contractarea/externalizarea de servicii sociale 

 Existența legislației pentru acordarea de 

finanțare/subvenționare din partea UAT Municipiul 
Piatra Neamț pentru serviciile sociale 

 Crearea de servicii sociale de proximitate pentru a 

asigura accesibilitatea grupurilor vulnerabile la 

serviciile de specialitate oferite de acestea 
 Crearea unei rețele inter-organizaționale în 

domeniul social 

 Deplasarea unor echipe mixte de intervenție 
formate din specialiști, în zonele de risc 

 

 Necorelarea practicilor la nivelul tuturor 
instituțiilor locale și centrale implicate în 

acordarea serviciilor sociale 

 Resurse financiare insuficiente pentru 
susținerea dezvoltării și diversificării serviciilor 

sociale, alocale de la bugetul local 

 Lipsa/insuficiența locuințelor sociale la 
nivelul municipiului 

 Creșterea problematicii sociale urmare a 

crizei economice cu impact în creșterea 

atribuțiilor DAS 
 Legislație neactualizată pentru asigurarea 

serviciilor de calitate, instabilitatea legislației cu 

modificări repetate 
 Restrângerea/încetarea activităților ONG-

urilor furnizoare de servicii sociale din lipsa 

surselor financiare interne și externe 

 Extinderea fenomenului de dependeță a 
persoanei de sistemul de finanțare social și 

limitarea dezvoltării personale și a unei vieți 

autonome datorită unui management social 
ineficient  
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8. Concluzii/propuneri 
 
Concluzii şi recomandări privind creşterea accesului persoanelor vulnerabile la serviciile sociale şi de bază: 

Instituția/Organizația Situație/Dificultate/Problemă Soluții/Propuneri 

Fundația de Îngrijiri 

Comunitare Piatra 
Neamț 

 Lipsa personalului specializat pentru furnizarea 

serviciilor sociale către grupul vulnerabil 
format din persoane cu vărsta între 45-60 de 
ani și peste 60 ani; 

 Calitatea scăzută a măsurilor şi serviciilor 
sociale  

 Lipsa unei finanţări consistente la nivel 
national 

 Colaborare inter-instituţională precară la nivel 
local ceea ce duce la neputinţa de a rezolva la 

timp problemele beneficiarilor 

 Extinderea programului de îngrijire și supraveghere 

în cadrul Centrului de zi pentru persoanele în vărstă 
aflate în incapacitatea de a se îngriji, program care 
aduce beneficii atăt persoanelor aflate în 
incapacitatea de a se îngriji (inclusiv celor 
diagnosticate cu tulburări de memorie) căt și 
aparținătorilor acestora, oferindu-le șansa celor din 
urmă de a folosi câteva ore pe săptămână pentru 
activități diferite față de cele de supraveghere și 
îngrijire continuă.   

Serviciul de Probațiune 
Neamț 

 Necesitatea suplimentării personalului 
instituției care, în schema actuală,  abia face 
față numărului mare de cazuri care se 
inmulțesc de la an la an (minori care au 
săvârșit infracțiuni mai puțin grave și adulți 
care primesc condamnări cu suspendare sau 

sunt eliberate condiționat) 
 Lipsa unor servicii specializate la nivel local 

care să preia cazurile și să continue activitățile 
de integrare/reintegrare socială după finalizarea 
intervenției prin intermediul serviciului de 
Probațiune cu scopul de a reduce cazurile de 
recidivă  

 Suplimentarea numărului consilierilor de 
probațiune 

 Înființarea unor Centre de reinserție socială în care 
persoanele care finalizează planul de supraveghere 
să beneficieze de consiliere și sprijin  

 Dezvoltarea de parteneriate reale 

 Întâlniri de lucru cu actorii relevanţi pentru găsirea 
de soluţii şi metode de acţiune care să conducă la 
inserţie sociale; împărtăţirea experienţei comune în 
lucrul cu persoanele vulnerabile 

Direcția Generală de 

Asistență și Protecție a 
Copilului Piatra Neamț 

 Lipsa unor servicii sociale specializate care să 

răspundă nevoilor grupului vulnerabil format 
din femei victime ale violenţei domestice, 
persoane victime ale discriminării, copiii străzii 
şi copii în situaţii de abandon şcolar  

 Slaba consultare a tuturor actorilor relevanţi în 
domeniul social 

 Implicarea slabă a reprezentanţilor grupurilor 
vulnerabile în procesul de abilitare/reabilitare  

 Accesibilitate redusă la servicii sociale mai 
ales în zonele urbane cu risc de sărăcie şi 
marginalizare 

 Modificările legislative din ultimii ani au dus la o 

evoluţie a măsurilor practice de furnizare a 
serviciilor sociale adresate copiilor şi persoanelor 
cu handicap ceea ce face posibilă intervenţia 
organizată pentru fiecare tip de beneficiar în parte 

 Acţiuni de lobby şi advocacy pentru implicarea 
tuturor actorilor relevanţi  

 Crearea de servicii sociale de proximitate  
 Acţiuni şi proiecte de prevenţie şi intervenţie, 

derulate în zonele cu nivel ridicat de risc social   

Asociația Născută 
Înger 

 Impactul slab al serviciilor sociale actuale care 
răspund în mică măsură nevoilor grupurilor 
vulnerabile formate din: familii defavorizate, 
adulţi fără loc de muncă, bătâni fără venituri 

sau cu venituri foarte mici 
 Colaborare insuficientă între mediul 

guvernamental şi societatea civilă 
 Dezvoltarea prea lentă a cadrului legislativ 

 Acţiuni de sensibilizare a comunităţii prin 
intermediul mass media 

 Propunerea unor modificări la pachetele de legi 
existente care să vină în ajutorul grupurilor 

vulnerabile 
 Întocmirea unor fişe ale comunităţilor de către 

personalul instituţiilor publice care să fie ulterior 
coroborate cu fişele intocmite de către ONG-uri în 
aşa fel încât să existe o imagine cât mai completă şi 
amănunţită a situaţiilor/cazurilor de marginalizare 
identificate în interiorul comunităţii respective 

 Acţiuni de informare şi diseminare de bune practici 
prin care funcţionarii instituţiilor publice locale cu 

atribuţii în domeniul social să fie responsabilizaţi în 
privinţa tergiversării rezolvării rapide a cazurilor 
care le sunt distribuite  

Centrul Județean de 
Resurse și Asistență 
Educațională Neamț 

 Lipsa furnizării către beneficiarii de etnie roma 
a unor măsuri integrate  

 Calitatea scăzută a programelor de srvicii 
sociale adresate persoanelor de etnie romă   

 Necunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor care 
stau la baza acordării unor beneficii şi prestaţii 

 Măsuri de responsabilizare a familiilor din care 
provin copiii de etnie romă prin informare, 
consiliere şcolară, consiliere parentală, consiliere 
pentru deprinderile de viaţă  în aşa fel încât să se 

asigure copiilor căi de acces la educaţie  
 Crearea unor echipe de sprijin sau echipe 
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sociale  multidisciplinare care să se deplaseze periodic în 
comunitate  

Asociația de Sprijin a 
Persoanelor cu Nevoi 
Speciale Lucefărul 

 Colaborarea cu instituţiile publice este aproape 
absentă, fără prea mari rezultate benefice 
pentru beneficiarii ONG-urilor   

 Dezvoltarea serviciilor sociale prin contractarea 
acestora 

 Realizarea unor hărţi cu nevoile sociale şi 
problemele întâmpinate de grupurile vulnerabile la 
nivel de municipiu şi de judeţ 

 Organizarea periodică de întâlniri între autorităţile 
centrale/locale şi actorii relevanţi din domeniu în 

vederea stabilirii nevoilor, priorităţilor şi a surselor 
de finanţare pentru dezvolatrea serviciilor oferite 
grupurilor vulnerabile 

 Furnizorii privați de servicii sociale degrevează 
autorităţile locale de costurile necesare pentru 
furnizarea unor servicii sociale şi ar trebui să fie 
sprijinite de către acestea prin punerea la dispoziţie 
în mod gratuit a unor spaţii decente în care să-şi 
desfăşoare activitatea 

Filiala Piatra Neamț a 
Fundației Solidaritate 
și Speranță 

 Impact scăzut al serviciilor sociale actuale 
asupra următoarelor categorii de grupuri 
vulnerabile: tineri, adulţi, bătrâni 

 Accesibilitatea redusă a grupurilor defavorizate 
din anumite zone ale municipiului, cunoscute 
de altfel ca fiind zone vulnerabile la serviciile 
sociale 

 Colaborare inter-instituţională slabă la nivel 
national ceea ce duce la blocaje şi decalaje în 
timpul de rezolvare a unor probleme sociale 
urgente  

 Măsuri sustenabile de creştere a accesibilităţii 
grupurilor vulnerabile la servicii sociale 

 Întâlniri de lucru, mese rotunde, focus grupuri, cu 
scopul întăririi colaborării între instituţii şi 
fluidizării schimbului de  informaţii relevante din 
domeniul social 

 Propuneri de proiecte care să se desfăşoare în 

parteneriat pentru rezolvarea problemelor apărute în 
cadrul unei comunităţi asupra căreia sunt începute 
intervenţii fie din partea statului fie din partea 
sectorului privat 

 Măsuri prin care publicul larg ar trebui să cunoască 
multitudinea problemelor de natură socială şi 
imposibilitatea oferirii de soluţii concrete şi de 
lungă durată fără implicarea comunităţii şi a 

bisericii 

Fundația Motivation 
România 

 Impact scăzut al serviciilor sociale actuale 
asupra nevoilor grupului vulnerabil format din 
persoane cu dizabilităţi- utilizatoare de scaun 
rulant 

 Există un tred ascendent al apariţiei şi 
diversificării serviciilor sociale în general, dar, 
pentru grupul ţintă descries, acestea sunt în 

continuare insuficiente  
 Nu există o diseminare a informaţiilor cu 

privire la modificările şi stadiile de dezvoltare 
a domeniului social la scară largă  

 Dezvoltarea unor servicii sociale compatibile cu 
nevoile particularizate zonelor în care urmează să 
fie implementate 

 Alocarea unui procent din fondurile locale în 
funcţie de tipul/calitatea serviciului oferit şi a 
numărului de beneficiari 

 Informarea comunităţilor cu privire la modalităţile 

de accesare a serviciilor sociale 
 Campanii de informare a publicului larg, 

identificare de beneficiari de servicii sociale şi 
întocmirea planurilor de servicii, monitorizare şi 
suport în rezolvarea problemelor  

 Organizarea unor tabere de recuperare activă în 
vederea creşterii abilităţilor de viaţă independentă 

 Orientare socio-profesională în vederea accesului 

pe piaţa muncii şi creşterea calităţii vieţii pentru 
persoanele cu dizabilităţi 
 

Asociația Cultural 
Socială Economică 
Christiana 

 Colaborare insuficientă între mediul 
guvernamental şi societatea civilă 

 Finanţare insuficientă a serviciilor sociale şi 
accesibilitate scăzută a celor aflaţi în nevoie la 
acestea  

 Birocraţia excesivă şi solicitarea permanentă 
de documente pe care beneficiarii trebuie să le 
completeze de fiecare data când solicită 
anumite drepturi 

 Degrevarea de sarcini de către instituţiile 
publice în cadrul unor parteneriate public-

 Stabilirea unei agende a comunităţii şi prioritizarea 
măsurilor care trebuiesc luate pentru îndepartarea 
unor situaţii punctuale cu privire la grupurile 
vulnerabile sau în risc de marginalizare  

 Acţiuni şi activităţi de implicare permanentă a 

beneficiarilor de servicii sociale în toate programele 
care li se adresează pentru a conştientiza eforturile 
care se fac pentru abilitarea/reabilitarea lor  

 Consultarea şi consilierea permanentă a 
specialiştilor şi a lucrătorilor din domeniul social  
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privat 
 Înţelegerea greşită a parteneriatelor public-

privat  din partea autorităţilor publice, care, în 
cadrul unor astfel de parteneriate preferă 
preluarea de către ONG a rezolvării întregii 
situaţii sau crize prin identificarea  şi 
implementarea de soluţii 

 Lipsa unei viziuni pe termen lung pentru 
soluţionarea unor fenomene sociale ale căror 
efecte încep să se vadă în societate   

 Există o inerţie instituţională care împiedică  
alăturarea eforturilor în scopul implementării 
de proiecte sociale  

Filiala Neamț a 
Societății Naționale 
Crucea Roșie România 

 Lipsa personalului specializat pentru furnizarea 
serviciilor de prim ajutor  

 Lipsa colaborării există atât între instituţiile 
publice şi ONG-uri cât şi între ONG-uri între 
ele şi se caracterizează prin lipsa dorinţei de 

împărtăşire a unor experienţe/lecţii învăţate din 
care ar putea să înveţe şi ceilalţi (de ex. cei care 
s-au acreditat pentru furnizarea de servicii 
sociale şi cunosc complexitatea dosarului şi a 
standardelor ar putea să spună şi celorlalţi cum 
au procedat) 

 Există derapaje de definire a conceptului de 
voluntariat şi al practicării acestuia  

 Organizarea unor evenimente dedicate prin care cei 
care furnizează cu adevărat servicii sociale de 
calitate să le comunice prin mass media pentru 
aducerea la cunoştinţa publicului larg  

Direcţia de Sănătate 
Publică Neamţ 

 Slaba implicare a reprezentanţilor grupurilor 
vulnerabile 

 Birocraţia  

 Organizarea de dezbateri publice pentru 
identificarea problemelor sociale cu care se 
confruntă comunităţile din municipiul Piatra Neamţ 

 Efectuarea de studii relevante, cu valoare ştiinţifică 
pentru înţelegerea aprofundată a cauzelor care duc 
la declanşarea unor probleme şi fenomene sociale 
precum şi evoluţia acestora în timp-formele pe care 

le îmbracă, efectele şi modalităţile de acţiune  
 Implicarea cu prioritate a grupurilor vulnerabile în 

rezolvarea problemelor cu care se confruntă  

Asociația Alexiana 
Piatra Neamț 

 De cele mai multe ori furnizorii de servicii 
sociale din mediul privat  sunt văzuţi de către 
autorităţile publice ca subordonaţi şi nu 
colaboratori 

 Lipsa de informare a populaţiei cu privire la 

ceea ce reprezintă serviciile sociale, care sunt 
beneficiile sociale, ce ofertă de servicii sociale 
există la nivelul municipiului, în ce constă 
fiecare serviciu  şi cum poate fi accesat 

 Adaptarea legislaţiei la situaţia reală din România 
nu la cea europeană 

 Măsuri care să ducă la o  colaborare reală între 
sectorul public şi cel privat 

 Sprijin real din partea Statului pentru sectorul 

guvernamental, nu doar pe hârtie  
 Acţiuni concrete efectuate prin punerea în comun a 

tot ce poate şi ştie fiecare parte pentru interesul 
beneficiarului  

Fundația W.K.M.S.-
Să-I ajutăm iubindu-I! 

 Serviciile sociale actuale răspund în foarte 
mică măsură nevoilor grupurilor vulnerabile: 
copii şi tineri separaţi temporar sau definitiv de 
părinţii lor, copii cu probleme de 

comportament în special copii cu risc de 
abandon şcolar, persoane sărace, persoane 
vârstnice singure sau dependente, persoane cu 
dizabilităţi 

 Lipsa timpului necesar menţinerii colaborării 
cu reprezentanţii unor instituţii publice de 
interes şi a unor ONG-uri cu activităţi comune 
în domeniul social datorită multiplelor 

activităţi şi birocraţiei 
 Personal insuficient  ceea ce duce la 

supraaglomerarea cu sarcini  
 Lipsa informaţiilor despre instituțiile şi 

organizaţiile care se ocupă de aceeaşi categorie 
de beneficiari  

 Înfiinţarea de Centre de plasament de tip familial şi 
de Cantine sociale mobile  

 Servicii de acompaniere şi petrecere a timpului liber 
adresate grupului vulnerabil format din persoane 

vârstnice singure sau dependente 
 Completarea serviciilor de acompaniere cu servicii 

medicale acolo unde este cazul 
 Precticarea terapiilor de recuperare adaptate fiecărui 

caz social în parte  
 Alocarea de resurse financiare şi umane  
 Întâlniri regulate a tuturor organizaţiilor/instituţiilor 

care oferă servicii sociale pe plan local/judeţean 

 Întocmirea unei baze de date cu aceste 
organizaţii/instituţii, cu datele de contact ale 
acestora, serviciile oferite, modalităţi şi căile de 
accesare a acestor servicii 

 Organizarea unor “târguri de servicii sociale” 
pentru informarea populaţiei  
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Fundația HAVEN 
Speranța tuturor 

 Serviciile sociale actuale răspund în foarte 
mică măsură grupului ţintă format din copii cu 

dizabilităţi: autism şi sindrom Down  
 

 Incluziunea în învăţământul de masă a copiilor cu 
autism şi sindrom Down 

 Înfiinţarea unui complex de servicii alternative, care 
să sprijine normalizarea vieţii copiilor cu handicap 
aflați în situaţie de dificultate socio-economica 

 Organizarea unor centre de zi pentru desfășurarea 
sesiunilor de consiliere pentru formarea 
deprinderilor de autonomie personală, psihoterapie 
și administrare a medicației specifice acolo unde 
este cazul; 

 Întocmirea unor fişe de observaţii şi  anchete 
sociale,  

 Consilierea familiilor pentru obţinerea drepturilor 
prevăzute de legislaţia în vigoare, servicii de 
orientare, supraveghere şi sprijinire a integrării 
sociale,  

 Asistarea psihologică a copiilor şi tinerilor cu 
dizabilităţi-autism şi sindrom Down  prin tehnici de 

terapie suportivă, ergoterapie, consiliere pentru 
(re)inserţia familială şi facilitarea (re)integrării 
sociale, psihoterapie pentru optimizarea 
comunicării intrafamiliale; 

 

Organizația Salvați 
Copiii – Filiala Neamț 

 Serviciile sociale actuale răspund în foarte 
mică măsură grupului ţintă: copii afectaţi de 
migraţia pentru muncă în străinătate a 

părinţilor, copii proveniţi din familii cu situaţie 
socio-economică precară  

 Prevenirea abandonului şcolar, abandonului 
parental şi al instituţionalizării copiilor prin 
asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de 

îngrijire, supraveghere, educaţie non-formală, 
recreere, socializare şi petrecere a timpului liber, 
învăţare prin joacă, dezvoltarea deprinderilor pentru 
o viaţă independentă, suport juridic pentru 
tutori/reprezentanţi legali/părinţi, suport psihologic, 
educaţie parentală, consiliere socio-profesională  

Asociația Umanitară 

Codrin – Ocrotiți copiii 
ce vor rămâne doar 
copii! 

 Lipsa acută de resurse umane şi materiale a 

ONG-urilor ce-și desfăşoară activitatea în 
domeniul social 

 Lipsa timpului necesar, a resurselor umane şi 
birocraţia duc la întârzieri şi decalaje între 
datele întocmirii documentelor şi înmânării la 
timp a acestora pentru decontarea cu C.N.A.S. 

 Investiţii în construcţia sau renovarea şi abilitarea 

unor spaţii corespunzătoare d.p.d.v. al standardelor 
de calitate pentru înfiinţarea de centre 
multifuncţionale de incluziune socială –pentru buna 
funcţionare este bine ca acestea să se afle în 
administrarea instituţiilor publice, iar furnizorii 
privaţi pot veni cu partea “soft”-furnizarea 
serviciilor de bază şi serviciilor specifice-planuri de 
intervenţie adaptate fiecărui tip de beneficiar în 
parte 

 Terapia prin sport  
 Terapia asistată de animale la copiii diagnosticați cu 

tulburare din spectrul autist 
 

Agenția Județeană de 
Ocupare a Forței de 
Muncă Neamț 

 Oferta actuală de servicii sociale în plan local 
răspunde în foarte mică măsură nevoilor 
grupurilor vulnerabile: persoane de etnie romă, 

persoane ieşite din detenţie, tineri NEETs 
(tineri care nu au un loc de muncă şi nu sunt 
cuprinşi în sistemul educaţional sau de formare 
profesională) 

 Lipsa finanţării unor proiecte integrate la nivel 
local/regional şi naţional 

 Lipsa ofertei de formare continuă a 
personalului care îşi desfăşoară activitatea în 
domeniul social 

 Elaborarea şi implementarea de proiecte cu 
finanţare nerambursabilă pentru susţinerea 
cheltuielilor bugetare ocazionate de derularea unor 

măsuri integrate şi sustenabile pentru grupurile ţintă 
dezavantajate 

 Includerea în statistici şi descrierea amănunţită a 
tinerilor NEETs (tineri care nu au un loc de muncă 
şi nu sunt cuprinşi în sistemul educaţional sau de 
formare profesională) pentru includerea acestora în 
programe pentru obţinerea unui loc de muncă şi 
incluziune socială 

 Dezvoltarea economiei sociale ca modalitate de 

incluziune socială a unor grupuri ţintă vulnerabile şi 
marginalizate 

 Crearea unor grupuri de lucru active, cu teme 
specifice şi punctuale 
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Organizația "Vocea 
Identității RROME" 

 Existenţa unor comunităţi dezavantajate, 
caracterizate prin condiţii precare de locuit, 

fără căi de acces către serviciile primare, fără 
locuri de muncă, nealfabetizate şi cu risc 
crescut de infracţionalitate    

 Lipsa de toleranţă, stigmatizarea şi 
discriminarea de care dă dovadă societatea 
actuală faţă de grupurile de etnia roma  

  

 Alocarea de buget pentru finantarea Strategiei de 
Imbunatatire a Situatie Romilor si repartizarea 

acestuia in Consiliile judetene pentru realizarea 
politicilor de Incluziune Sociala a grupurilor 
defavorizate in cele mai importante domenii 
sectoriale: educașie, ocupare, locuire şi sănătate 

 Finantarea la nivel național/regional/local  a unor 
proiecte pentru  înființarea de Intreprinderi Sociale 
protejate 

 Rezolvarea problemei actelor de identitate 

împreună cu Poliţia Locală şi Birourile de evidenţă 
a populaţiei 

 Programe de remediere şcolară 
 Reducerea abandonului şcolar prin sprijin financiar 

şi consiliere parentală şi şcolară 
 Încurajarea frecventării cursurilor de educaţie 

timpurie 
 Derularea unor programe de alfabetizare 

 Recuperarea învăţământului obligatoriu şi liceal 
prin derularea unor programe de tip A doua şansă! 

 Implicarea reprezentanţilor comunităţilor 
vulnerabile în dezvoltarea comunităţii în vederea 
prioritizării nevoilor speciale cu care cetăţenii se 
confrunta  

 Informarea şi sensibilizarea societăţii pentru 
deschidere catre îmbraţişarea diferenţelor inter-
etnice şi nu către accentuarea lor 

 Colaborarea dintre mediul guvernamental si 
societatea civilă  

S.P.C.L.E.P. Piatra 
Neamț – Biroul de 
Evidență a Persoanelor 

 Existenţa unor segmente de grupuri vulnerabile 
cum sunt: minori, tineri de etnie romă, 
persoane cu dizabilităţi, persoane 
netransportabile care nu deţin acte de identitate 

 Deplasarea cu camera mobilă în vederea preluării 
de imagini foto pentru emiterea actelor de identitate 

Direcția de Asistență 
Socială a Municipiului 
Piatra Neamț 

 Cadrul legislativ neadaptat problematicii 
actuale 

 Accentuarea dependenţei sociale-lipsa 
obligațiilor beneficiarilor prevăzute în actele 
normative înclină balanţa în favoarea 
drepturilor, ceea ce duce la dezvoltarea unei  
mentalităţi greşite în rândul acestora şi la 
accentuarea dependenţei sociale 

 Decalaje privind oferta de servicii sociale cu 

privire la anumite categorii de persoane 
defavorizate pentru care ar trebui furnizate 
servicii integrate: persoane infectate cu HIV 
sau diagnosticate cu SIDA, persoane 
dependente de alcool, droguri şi alte substanţe 
nocive, persoanelor fără domiciliu, victime ale 
violenţei domestice, tinerii care părăsesc 
instituţiile de tip rezidenţial, copii şi tineri ai 

străzii, mame minore, copii săraci, mai ales cei 
din familii cu mulţi copii sau din familii 
monoparentale, persoane active sărace, mai 
ales muncitori subcalificaţi, lucrători pe cont 
propriu atât în agricultură, cât şi în alte 
domenii, persoane cu vârste între 50 şi 64 de 
ani care nu sunt încadrate profesional şi care 
sunt excluse din programele de asistenţă, copii 

şi adulţi de etnie romă din gospodării fără un 
venit sustenabil și la risc de excluziune social 
 
 
 

 Implementarea unor acţiuni/activităţi şi intervenţii 
cu caracter multidisciplinar de abordare a situatiei 
de vulnerabilitate socială la nivelul grupurilor ţintă 

 Promovarea permanentă a următoarelor principii, 
drepturi fundamentale şi manifestări, indispensabile 
pentru dezvoltarea unei societăţi incluzive: 
Respectul, Drepturile Omului, Drepturile 
Cetateanului, Cunoașterea, Egalitatea de şanse şi de 
gen, Multiculturalismul, Inter-culturalitatea 

 Înfiinţarea de Centre multifuncţionale de asistenţă 
integrată în toate zonele urbane marginalizate 
înregistrate la nivelul municipiului Piatra Neamţ 

 Acordarea de servicii: cazare, masă, asistenţă 
socială, reabilitare funcţională: psihologică, 
kinetoterapeutică, consiliere duhovnicească  
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Poliţia Locală Piatra 
Neamţ  

 Serviciile sociale actuale răspund în foarte 
mică măsură nevoilor grupurilor vulnerabile: 

minori proveniţi din familii dezorganizate, 
familii cu venituri mici, persoane fără 
locuinţă/adăpost   

 Îmbunătăţirea legislaţiei actuale în domeniul social 
prin iniţierea unor proiecte legislative adaptate la 

nevoile concrete ale grupurilor vulnerabile 
 Identificarea concretă a persoanelor defavorizate şi 

a nevoilor acestora în vederea accesării de finanţări 
pentru furnizarea de servicii sociale eficiente  

 Activităţi educaţionale de prevenire cu privire la 
riscurile care decurg din consumul de alcool sau 
substanţe interzise organizate în unităţile de 
învăţământ împreună cu ONG-urile locale cu 

experienţă  în domeniu 

Comunitatea 
Penticostală Piatra 
Neamț 
Casa Samariteanul 

 Serviciile sociale actuale răspund în foarte 
mică măsură nevoilor grupurilor vulnerabile: 
copii proveniţi din familii sărace, părinţii 
acestora, tineri proveniţi din centrele de 
plasament, adulţi care au săvărşit infracţiuni  
 

 Consiliere individuală specializată pentru integrarea 
pe piaţa muncii 

 Implementarea unor acţiuni de tipul “Şcoala 
părinţilor”, “Şcoala tatălui” 
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IV. Strategia propusă 

 

9. Viziune, misiune, principii și valori, obiective strategice și 

specifice 

 
Viziunea 
 

Deschiderea către oameni printr-o comunitate unită spre bunăstare socială, unde copiii au o 

familie și pot învăța, vârstnicii pot socializa, cei săraci au o "casă" unde se bucură de cele 

necesare, adulții fără loc de muncă se pot regăsi în activități folositoare pentru ei și pentru 

societate. 

 

Misiunea administrației publice locale a municipiului Piatra Neamț este de a fi permanent în 

slujba comunității locale pentru a rezolva nevoile acesteia, asigurând astfel îmbunătățirea calității 

vieții cetățenilor acestui municipiu.  

 

Misiunea Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț este aceea 

de a asigura un sistem de servicii sociale, care să permită incluziunea socială a categoriilor 

vulnerabile identificate, să dezvolte capacitățile individuale, de grup sau colective, în vedere 

asigurării nevoilor sociale și creșterea calității vieții acestora. 

 

Principii 
 

Principiul de bază al strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se întemeiează pe 

funcționarea relațională și interumană dintre instituții, actorii locali din domeniul social, către și 

cu persoanele defavorizate/grupurile vulnerabile care se confruntă cu nevoia stringentă sau care 

întâmpină o problemă la care nu poate găsi rezolvarea prin surse și resurse proprii și/sau 

personale. 

 

1. Principiul parteneriatului - creează parteneriate între actorii locali care activează în 

domeniul asistenței sociale și stă la baza întregii activități de asistență socială, respectiv 

reprezintă un mijloc de realizare a strategiei prin încheierea de convenții/acorduri de parteneriat 

între DAS și instituțiile, asociațiile, organizațiile reprezentative de la nivel local. 

2. Principiul solidarității sociale - prin care comunitatea participă la sprijinirea persoanelor 

vulnerabile pentru depășirea situațiilor de dificultate, în scopul menținerii și întăririi coeziunii 

sociale între semeni. 

3. Principiul participării beneficiarilor - la formularea și implementarea politicilor cu impact 

direct asupra lor, realizarea programelor individualizate de support social. 

4. Principiul planificării și furnizării de servicii pe baza datelor concrete 

Impactul pozitiv al serviciilor sociale asupra vieții cetățenilor, cu precădere a persoanelor 

defavorizate și a grupurilor vulnerabile, îl constituie asigurarea unor servicii de calitate, sigure, 

prompte, care să satisfacă nevoile lor, fără a crea o dependență de acestea, având la bază o bună 

informare, planificare și organizare atât asupra nevoilor concrete și imediate pe termen scurt și 

mediu, cât și acelor care se răsfrâng pe termen lung. 
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5. Principiul activizării - măsule de asistență social au ca obiectiv final încurajarea ocupării cu 

scopul integrării/reintegrării sociale și creșterii vieții persoanei și întarirea nucleului familial 

6. Egalitatea de şanse - toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu privire la accesul la 

serviciile sociale şi de tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare. 

7. Libertatea de alegere - Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul 

social ce răspunde nevoii sale sociale. 

8. Transparenţă şi participarea în acordarea serviciilor sociale - Fiecare persoană are acces 

la informaţiile privind drepturile fundamentale şi legale de asistenţă socială, precum şi 

posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale. Membrii comunităţii 

trebuie încurajaţi şi sprijiniţi pentru a fi parte integrată în planificarea şi furnizarea  serviciilor în 

comunitate. 

9. Confidenţialitatea - Furnizorii serviciilor sociale trebuie să ia măsurile posibile şi rezonabile, 

astfel încât informaţiile care privesc beneficiarul să nu fie divulgate sau făcute publice fără 

acordul persoanei în cauză. 

10. Demnitatea umană - Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a 

personalităţii. Toţi oamenii sunt trataţi cu demnitate cu privire la modul lor de viaţă, cultură, 

credinţele şi valorile personale. 

11. Universalitate - Fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială în condiţiile prevăzute de 

lege. Prin acest drept recunoaştem principiul accesibilităţii egale la serviciile sociale pentru 

cetăţenii din municipiul Piatra Neamț. 

12. Eficienţă şi eficacitate - În acordarea serviciilor se vor depune toate eforturile pentru 

rezolvarea situaţiei de criză în care se găseşte solicitantul, păstrându-se următoarele 

caracteristici: calitative, cantitative şi pe o perioadă de timp adecvată.   

13. Abordarea integrată în furnizarea de servicii sociale - Acordarea de servicii sociale se va 

baza pe o evaluare completă şi complexă (unde este cazul) a nevoilor solicitanţilor şi intervenţia 

asupra tuturor aspectelor problemei de rezolvat. 

14. Subsidiaritatea - în situația în care persoana sau familia nu își poate asigura integral nevoile 

sociale, intervin colectivitatea locală și structurile ei asociative și, complementar, statul. 

 

Valorile care stau la baza acordării serviciilor sociale 

 Respectarea demnității umane, principiilor și valorilor personale  

 Independența și individualitatea fiecărei persoane 

 Libertatea de a alege 

 Transparența și participarea la acordarea serviciilor sociale 

 Servicii de calitate accesibile, flexibile, adaptate nevoilor sociale 

 Responsabilizarea persoanei defavorizate/ grupului vulnerabil 

 Nediscriminarea și legalitatea 

 Confidențialitatea și implicarea comunității în sprijinul persoanei defavorizate/grupului 

vulnerabil pentru o viață mai demnă 

 

Obiective strategice 

 

Obiectivele prezentei strategii reprezintă prioritatea acordată problematicii din sistemul de 

asisteță socială de la nivel local, cu prioritate pe acele categorii sociale vulnerabile care impun o 

intervenție prioritară pe termen scurt și mediu în rezolvarea nevoilor lor și care crează probleme 

asupra creșterii nivelului de dezvoltare a societății datorată următoarelor aspecte: 

 Nivel de sărăcie crescut, prin numărul de asistați sociali aflat în creștere (persoane fără 

adăpost, singure, bolnavi) 
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 Număr crescut de persoane defavorizate aflate în risc de marginalizare, 

 Familii sărace monoparentale și/sau care trec prin fenomenul de separare între adulți 

(divorț), violență domestică, avorturi și abandon de copii (temporar sau definitiv)  

 Persoane cu dizabilități care nu sunt/ nu se pot integra în viața socială a comunității,  

 Persoane vârstnice care sunt neîntreținute/abandonate de propria familie și care nu 

participă la o viață socială  

 Lipsa la nivel local a întreprinderilor de economie socială 

 Tineri din categoria grupurilor vulnerabile care nu au posibilitatea să-și dezvolte 

aptitudinile peste nivelul mediu de afirmare. 

 

Obiectiv strategic 1 

Implicare activă a comunității locale în problematica socială, prin dezvoltarea 

parteneriatelor între Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț și actorii 

cheie care activează în domeniul social de la nivel local, în dezvoltarea și menținerea la 

nivel calitativ a serviciilor sociale pentru toate categoriile de grupuri vulnerabile de pe 

teritoriul municipiului Piatra Neamț în intervalul 2018-2023. 

 

Obiectiv strategic 2 

Înființarea de noi servicii și eficientizarea celor existente, bazate pe nevoile benficiarilor, 

odată cu extinderea grupurilor vulnerabile de la nivel local, față de cele existente. 

 

Obiectiv strategic 3 

Profesionalizarea sistemului de asistență socială de la nivelul DAS prin dezvoltarea 

capacității instituționale, ce urmărește crearea unui mediu dinamic și modern cu scopul 

eficientizării activităților din domeniul social de la nivel local. 

 

 

Obiective operaționale 

Obiectivele specifice care decurg din obiectivele strategice, în ordinea priorităților, trebuie să 

conducă la crearea acelor procese care să elimine, diminueze, prevină și să combată fenomenele 

care determină apariția sau întrețin aceste categorii de persoane defavorizate/grupuri vulnerabile, 

cu scopul creșterii calității vieții acestora și redarea în comunitatea din care fac parte a unor 

oameni cu mentalități noi, responsabilizați dar și sprijiniți în rezolvarea problemelor lor și care 

vor contribui astfel la progresul societății locale, prin implicarea însăși a comunității.  

 

Obiective operaționale aferente Obiectivului Strategic 1 

1. Dezvoltarea de parteneriate interne și externe 

Măsuri: 

1.1 Crearea/inițierea de parteneriate între DAS și furnizorii de servicii sociale locali, naționali și 

internaționali, care completează paleta de servicii sociale către beneficiari, față de oferta DAS 

1.2 Menținerea parteneriatelor existente prin îmbunătățirea criteriilor care au stat la baza creării 

acestora și prin noi soluții adoptate în rezolvarea problemelor sociale ale beneficiarilor.  

Tipuri de parteneriate: 

- schimb de bune practice 

- atragere de fonduri 

- dezvoltare/extindere servicii sociale 

- parteneriate cu instituții de învățământ superior în asistență socială pentru programe de practică 

profesională în domeniu. 
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2. Creșterea implicării comunității în problemele sociale de la nivel local 

Măsuri: 

2.1 Îmbunătățirea imaginii specialiștilor din domeniul asistenței sociale în comunitatea locală 

prin campanii, sondaje de opinii, materiale promoționale informative 

2.2 Promovarea voluntariatului la nivel local, de la tânăra generație până la vârstnicii activi, ca 

valoare personală și resursă comunitară 

2.3 Implicarea mass-mediei locale în promovarea acțiunilor și activităților din domeniul 

asistenței sociale  

2.4 Campanii de sensibilizare a opiniei publice în vederea mobilizării resurselor comunitare 

(umane și materiale) 

2.5 Realizarea de activități de responsabilizare socială, între DAS/instituții și ONG-uri locale, la 

evenimentele marcante ale municipiului 

 

3. Creare de parteneriate cu entități ce activează în domeniul economiei sociale 

(întreprinderi sociale, cooperative, asociații) 

Măsuri: 

3.1 Crearea de parteneriate între DAS și actori care gestionează aparatul de dezvoltare de 

întreprinderi sociale la nivel local 

3.2 Campanii de conștientizare a beneficiarilor serviciilor de asistență socială oferite de DAS, cu 

scopul responsabilizării și a dezvoltării spiritului de inițiativă în rândul acestora, pentru o viață 

independentă 

 

Obiective operaționale aferente Obiectivului Strategic 2 

A. Persoane vârstnice 

Măsuri: 

A.1 Sprijinirea persoanelor vârstnice aflate în situație de risc/dificultate prin dezvoltarea și 

diversificarea serviciilor acordate acestora. 

A.2 Facilitarea accesului persoanelor vârstnice la ajutoare specifice pentru situații deosebite.  

A.3 Prevenirea excluziunii sociale și promovarea integrării persoanelor vârstnice cu abilități 

specifice (ieșiți din câmpul muncii dar cu capacitate de implicare în societate) 

A.4 Diversificarea paletei de servicii sociale în cadrul Centrului Pietricica 

 

B.Persoane cu dizabilități 

Măsuri: 

B.1 Promovarea integrării sociale a persoanelor cu dizabilități 

B.2 Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la ajutoare specifice pentru situații deosebite. 

 

C. Copii și familii aflați în situație de risc (săraci, în risc de abandon, proveniți din familii 

dezorganizate, victime ale violenței în familie, ale consumului de droguri) 

Măsuri: 

C.1 Sprijinirea copiilor aflați în situație de risc/dificultate prin dezvoltarea și diversificarea 

serviciilor acordate acestora. 

C.2 Dezvoltarea acțiunilor de prevenire a separării copilului de părinți și susținerea reintegrării a 

acestuia în familie 

C.3 Responsabilizarea familiei pentru creșterea, îngrijirea și educarea propriilor copii 

C.4 Accesul la educație și prevenirea/reducerea abandonului școlar datorat cauzelor socio-

economice 
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C.5 Prevenirea/combaterea consumului de droguri, educația pentru sănătate în școală și în 

familie 

C.6 Sprijinirea familiilor aflate în situații de risc prin dezvoltarea și diversificarea serviciilor 

acordate acestora. 

C.7 Sprijinirea familiilor cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate și cu copiii lăsați în grija 

rudelor 

C.8 Combaterea violenței în familie și sprijinirea femeii cu copii, alungată/fugară de acasă 

C.9 Combaterea/prevenirea consumului de alcool/droguri, practicarea prostituției în familii 

vulnerabile 

C.10 Promovarea măsurilor active pentru prevenirea sau depășirea situației de dificultate pentru 

familiile cu venituri mici sau fără venituri 

 

D. Persoane vulnerabile aflate în risc de excluziune și marginalizare socială, persoane fără 

adăpost, victime ale traficului de persoane, tineri ieșiți din centre de plasament, populația 

roma 

Măsuri: 

D.1 Sprijinirea categoriilor enunțate mai sus prin dezvoltarea și diversificarea serviciilor acordate 

acestora. 

D.2 Susținerea/sprijinirea persoanelor adulte fără adăpost pentru depășirea situației de criză  

D.3 Dezvoltarea serviciilor sociale existente și facilitarea integrării sociale a persoanelor care 

părăsesc centrele de plasament 

D.4 Facilitarea reintegrării sociale a victimelor traficului de persoane 

D.5 Sprijinirea populației roma prin acces la educație, sănătate, reinserție/formare profesională 

D.6 Sprijinirea populației roma în structura de locuinte sociale din cartierul Văleni  

D.7 Susținerea încadrării profesionale pe piața muncii a persoanelor șomere sau fără loc de 

muncă, sărace și aparținând unor grupuri vulnerabile 

 

Obiective operaționale aferente Obiectivului Strategic 3 

E. Dezvoltarea resursei umane din cadrul aparatului de asistență social 

Măsuri: 

E.1 Dezvoltarea profesională a angajaților DAS, calitativ prin dobândirea de noi cunoștințe în 

domeniu și cantitativ prin atragerea de specialiști în sistem pe criterii competitive și menținerea 

lor în cadrul DAS 

E.2 Schimb de bune practici pe domenii de interes social 
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10. Planul de implementare a strategiei: 
 
   OBIECTIV STRATEGIC 1 

 Implicare activă a comunității locale în problematica socială prin dezvoltarea 

parteneriatelor între DAS și actorii cheie care activează în domeniul social de la nivel 

local, dezvoltarea și menținerea la nivel calitativ a serviciilor sociale pentru toate 

categoriile de grupuri vulnerabile de pe teritoriul municipiului Piatra Neamț în 

intervalul 2018-2023 

 Denumire proiect Prioritate Finanțare Orizont de 

timp 

Parteneriate 

1. Dezvoltarea de parteneriate interne și externe 

1.1 Încheierea de 
parteneriate noi între 

DAS și furnizorii locali 

de servicii sociale, care 
completează paleta de 

servicii sociale către 

beneficiari, față de 

oferta DAS 

1 - 2018-2023 

DAS, 

UAT, Instituții 
publice, ONG, Actori 

locali 

2.2 

Consolidarea 

parteneriatelor existente 

între DAS și furnizorii 
locali de servicii sociale  

1 - 2018-2023 

DAS, 

UAT, Instituții 

publice, ONG, Actori 
locali 

2. Creșterea implicării comunității în problemele sociale de la nivel local 

2.1 

Campanii, sondaje de 

opinii, sesiuni 
informative care 

promovează activitatea 

asistenților sociali în 

comunitatea locală 

2 
Buget local 

Alte surse 
2018-2023 

DAS, 
UAT, Instituții 

publice, ONG, Actori 

locali 

2.2 

Promovarea 

voluntariatului la nivel 

local 

1 
Buget local 
Alte surse 

2018-2023 DAS 

2.3 

Campanii mass-media 
pentru promovarea 

activităților proiectelor 

din Planul de acțiune  

1 
Buget local 

Alte surse 
2018-2023 DAS 

2.4 

Campanii de 

sensibilizare a opiniei 

publice cu scopul 

mobilizării resurselor 
comunitare (umane și 

materiale) 

1 
Buget local 

Alte surse 
2018-2023 DAS 

2.5 

Calendar de activițăți 
din domeniul social 

pentru evenimentele 

marcante ale 

municipiului 
 

2 
Buget local 

Alte surse 
2018-2023 DAS, Actori locali 
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3. Colaborarea cu actorii care gestionează înființarea de întreprinderi sociale 

3.1 

Crearea de parteneriate 

între DAS – Actori care 

gestionează aparatul de 
dezvoltare de 

întreprinderi sociale la 

nivel local  

1 - 2018-2023 DAS, Actori specifici 

3.2 

Campanii de 

conștientizare a 

beneficiarilor serviciilor 

de asistență socială 
oferite de DAS, cu 

scopul responsabilizării 

și a dezvoltării spiritului 
de inițiativă în rândul 

acestora, pentru o viață 

independentă 

1 

Buget local, 

POCU, 
Alte surse 

2018-2023 DAS, Actori specifici 

 

  OBIECTIV STRATEGIC 2 

 
Înființarea de noi servicii și eficientizarea celor existente, bazate pe nevoile beneficiarilor, 

odată cu extinderea grupurilor vulnerabile de la nivel local, față de cele existente. 

 Denumire proiect Prioritate Finanțare Orizont de 

timp 

Parteneriate 

A Persoane vârstnice 

A.1 

Servicii integrate pentru 

vârstnicii din cartierul 
Dărmănești (Cozla) 

1 
Buget local 

Alte surse 
2019-2023 DAS, UAT 

A.1 

Îngrijire la domiciliu, 

kinetoterapie, 
gimnastică și consiliere 

1 
Buget local 

Alte surse 
2018-2023 DAS 

A.2 
Cantina socială, 

Alte servicii sociale 
1 

Buget 

local/Buget 

de stat/ 
Alte surse 

2018-2023 
UAT, DAS, Operatori 

privați 

A.3 

Servicii sociale pentru 

persoane vârstnice 

aflate în situație de risc 
cu capacități și 

aptitudini necesare 

implicării în activități 
socio-recreative 

2 
Buget local/ 

Alte surse 
2020-2023 

DAS,  Operatori 

privați 

A.4 

Servicii integrate pentru 

beneficiarii Centrului 

Pietricica 

2 

Buget local 

/Buget de 

stat/Alte 
surse 

2020-2023 
DAS,  

Operatori privați 

B.  Persoane cu dizabilități 

B.1 

Servicii integrate pentru 
persoane cu dizabilitati 

aflate în situații de 

dependență (Cozla) 

2 
Buget local/ 

Alte surse 
2020-2023 DAS, UAT, Parteneri 

sociali 



111 |  

B.2 

Anchete sociale, 

indemnizații, asistenți 

personali, adeverințe, 
legitimații locuri de 

parcare  

1 
Buget de stat/ 

Buget local 
2018-2023 

DAS, UAT 

C. Copii și familii în situație de risc 

C.1 

Servicii sociale 
integrate pentru copii 

aflați în situație de risc 

din Centrul de zi 

Castani 

3 
Buget local/  
Alte surse 

2022-2023 UAT, DAS 

C.1 

Servicii sociale 

integrate pentru copii 

aflați în situație de risc 
din Centrul educațional 

și recreativ pentru copii 

și tineri din Cartierul 

Speranța  

3 
Buget local/  

Alte surse 
2022-2023 UAT, DAS, ONG 

C.1 

Servicii specifice de 

prevenire și combatere 

a violenței împotriva 
copiilor din Municipiul 

Piatra Neamț, inclusiv a 

copiilor din centrele 

rezidențiale și de zi ale 
DAS si DGASPC 

Neamt 

2 
Buget local/  

Alte surse 
2020-2023 

UAT, DAS, Actori 

locali 

C.1 

Acordarea de beneficii 

și servicii (indemnizații, 

anchete, rapoarte, 
consiliere etc.) 

1 

 
Buget de stat/ 

Buget local/ 

Alte surse 

 

2018-2023 DAS 

C.2 
Campanii de informare 

și consiliere 
2 

Buget local,  

Alte surse 
2018-2023 

DAS, ONG, 

Actori locali 

C.3 
Campanii de informare 

și consiliere 
2 

Buget local,  

Alte surse 
2018-2023 

DAS, ONG, 

Actori locali 

C.4 

Servicii sociale 

specializate pentru 

acces la educație și 
prevenirea abandonului 

școlar Centru de zi 

Galinescu nr.11 

1 
Buget local, 
Alte surse 

2018-2023 
UAT, DAS,  
Actori locali 

C.4 
Servicii specializate 

pentru copiii de vârstă 

preșcolară din creșe 

1 
Buget local, 

Alte surse 
2018-2023 

UAT, DAS,  

Actori locali 

C.4 
Înființarea de creșe în 

zone defavorizare 
2 

Buget local, 

Alte surse 
2020-2023 

DAS, UAT,  

Actori locali 

C.5 

Creșterea gradului de 

acces la servicii de 

educație pentru sănătate 
pentru grupurile 

1 

Buget de stat/ 

Buget local/ 

Alte surse 
 

2018-2023 
DAS,  

Actori locali 
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vulnerabile (educație și 

asistență medicală 

preventivă, curativă și 
de urgență prin 

cabinetele medicale din 

școli și gradinițe) 

C.6 

Anchete sociale, 
alocația pentru 

susținerea familiei, 

ajutoare de urgență, 
cantină socială, 

consiliere, încălzirea 

locuinței 

1 

Buget de stat/ 

Buget local 
 

2018-2023 DAS 

C.6 
Servicii suport pentru 

mame singure 
2 

Buget local/ 
Alte surse 

2020-2023 
DAS/ 

Actori locali 

C.7 
Campanii de 

conștientizare 
1 

 

Buget local/ 

Alte surse 

2018-2023 
DAS/ 

Actori locali 

C.7 
Servicii de informare și 

consiliere 
1 

 

Buget local/ 

Alte surse  

2018-2023 
DAS/ 

Actori locali 

C.7 Înființarea de celule 
recreative si de educatie 

nonformala, în spațiul 

unităților de învățământ 
în vederea petrecerii 

timpului liber 

2 

 

Buget local/ 

Alte surse  
 

2020-2023 
DAS, UAT, CJRAE, 

ISJ 

C.8 

Înființare Centru de 

urgență pentru persoane 
victime ale violenței în 

familie 

2 
Buget local/  
Alte surse 

2020-2023 DAS, Actori locali 

C.9 
Campanii de 
conștientizare  

1 
Buget local,  
Alte surse 

2019-2023 
DAS, ISJ,  

Actori locali 

C.10 

Servicii integrate pentru 

persoane în risc de 

sărăcie și excluziune 
socială din mun.Piatra 

Neamț (Cozla) 

3 
Buget local,  

Alte surse 
2021-2023 DAS, UAT 

D. Persoane vulnerabile aflate în risc de excluziune și marginalizare socială 

D.1 

Anchete sociale, cantina 
socială, consiliere, 

mediere socială, 

sanitară, suport 

1 

Buget de stat/ 
Buget local/ 

Alte surse  

 

2018-2023 DAS 

D.2 

Dezvoltarea serviciilor 
sociale pentru 

persoanele sărace și fără 

adăpost (adăpost de 
noapte) 

2 
Buget local,  
Alte surse 

2020-2023 
UAT, DAS, Actori 

locali 

D.3 

Servicii sociale 

integrate pentru 

persoanele aflate în risc 

1 
Buget local,  

Alte surse 
2018-2023 

UAT, DAS, Actori 

locali 
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din Centrul Social 

Împreună 

 

D.3 

Acțiuni și activități 
pentru tineri cu 

oportunități reduse, prin 

mobilități, schimburi de 
tineri 

1 
Buget local,  
Alte surse 

2019-2023 
UAT, DAS, Actori 

locali 

D.4 
Consiliere, campanii de 

informare 
1 

Buget local,  

Alte surse 
2019-2023 DAS, Actori locali 

D.5 

Servicii integrate pentru 
persoane vulnerabile 

din mun.Piatra Neamț 

(Cozla) 

3 
Buget local,  

Alte surse 
2021-2023 DAS, UAT 

D.5 

Servicii sociale 
integrate pentru 

persoane rome din 

Centrul educațional și 
recreativ pentru copii și 

tineri din Cartierul 

Speranța  

3 
Buget local/  

Alte surse 
2021-2023 DAS, UAT 

D.6 

Servicii sociale 
integrate și sprijin 

pentru comunitatea din 

Cartierul Valeni 

1 
Buget local/ 

Alte surse 
2018-2023 

UAT, DAS, Actori 

locali 

D.6 

Grup de lucru local 

pentru comunitatea 

roma 

1 
Buget local/ 
Alte surse 

2018-2023 
UAT, DAS, Actori 

locali 

D.7 
Consiliere și sprijin 

pentru inserție/reinserție 

profesională (Cozla)  

3 
Buget local/  

Alte surse 
2021-2023 DAS, AJOFM 

D.7 

Dezvoltarea de 

alternative la piața 
muncii pentru tinerii cu 

oportunități reduse 

(economie socială) 

2 
Buget local/  

Alte surse 
2020-2023 DAS, Actori locali 

 

 

OBIECTIV STRATEGIC 3 

 
Profesionalizarea sistemului de asistență socială de la nivelul DAS prin dezvoltarea capacității 

instituționale, ce urmărește crearea unui mediu dinamic și modern cu scopul eficientizării 

activităților din domeniul social de la nivel local. 

 Denumire proiect Prioritate Finanțare Orizont de 

timp 

Parteneriate 

E Dezvoltarea resursei umane din cadrul aparatului de asistență socială 

E.1 

Accesul personalului 

de specialitate la 
formare profesională 

continuă  

 

1 
Buget local/ 

Alte surse 
2018-2023 DAS 
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E.2 

Schimb de bune 

practice pe domenii 

de interes social 

1 
Buget local/ 
Alte surse 

2018-2023 DAS 

 

11. Reactualizare strategie/monitorizare/evaluare 
 

Monitorizarea și evaluarea obiectivelor și intervențiilor asumate reprezintă o activitate de 

maximă importanță care permite analiza impactului politicilor adoptate și redefinirea 

priorităților, în funcție de realitățile constatate și evoluția nevoilor sociale.  

Calitatea, eficiența și eficacitatea măsurilor aplicate vor respecta modul în care 

obiectivele propuse prin strategie sunt puse în practică. În acest sens vor fi analizate oferta de 

servicii, resursele umane și financiare necesare, standardele de calitate, funcționarea sistemului și 

satisfacția beneficiarilor. 

Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamţ (DAS), este structura 

specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, 

cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamţ, 

ca direcţie de asistenţă socială, conform HCL nr.69/31.03.2015.  

Scopul DAS este de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei 

copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, 

grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială. 

Direcţia de Asistenţă Socială îşi desfaşoară activitatea în baza Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare aprobat prin HCL nr.18/25.01.2018, elaborează politici şi strategii, 

programe de dezvoltare, derulează proiecte de dezvoltare comunitară în vederea prevenirii stării 

de nevoie a unor grupuri precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 

In conformitate cu prevederile Hotărârii nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii 

orientative de personal, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț are atribuția 

de a elabora, în concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile locale 

identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu, pentru o 

perioadă de 5 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local și răspunde de aplicarea 

acesteia. 

Implementarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale se va realiza în baza Planului 

de implementare, care cuprinde măsurile propuse a fi implementate, conform termenelor de 

realizare și surselor de finanțare și se vor realiza cu consultarea furnizorilor publici și privați de 

servicii sociale. De aici se va desprinde anual Planul de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate atât din bugetul consiliului local cât și din alte surse de finanțare. 

Monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei, respectiv a Planului anual de acţiune 

constă, în principal, în verificarea atingerii obiectivelor propuse.  

Monitorizarea și evaluarea se va realiza în mod periodic, respectiv anual de către 

reprezentanții Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, prin Centrul Local de 

Resurse în Economia Socială. 

Prezenta strategie va fi supusă revizuirii ori de cate ori situația o va impune. 
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