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1. Ce sunt Structurile Comunitare Consultative 
1.1 Introducere   
 
Structurile consultative comunitare sunt instituții organizate la nivelul unei autoritati locale 
pentru a dezvolta si sustine o relatie de lucru intre primar, consilieri locali, pe de o parte si 
persoane din randul comunitatii locale, pe de alta parte, in ceea ce priveste rezolvarea unor 
probleme sau constructia unor proiecte de interes local.  
Aceste structuri sunt parte a angajamentului comunitar si se bazeaza pe informare, consultare si 
sustinere in ceea ce priveste luarea unei decizii pe plan local.   
Fiind o forma de participare cetateaneasca la treburile publice, structura comunitara consulativa 
ofera persoanelor dintr-o comunitate sa influenteze o decizie a primarului sau consiliului local, 
prin implicare indirecta la actul de guvernare, respectiv „participare prin comunicare”. O 
asemenea forma de „participare prin comunicare” a fost institutionalizata  ca model in anii 60’ ai 
sec. XX in SUA, sub mandatul lui Lyndn Johnson, odata cu aplicarea programelor sociale (Great 
Society programs). 
Structurile comunitare consulative s-au dezvoltat in ultimii 50 ani in SUA, Australia si Europa de 
vest pentru solutionarea unor probleme ce tin de dezvoltare urbana, comunitara sau dezvoltare 
economica, nu doar in materie sociala. Prin urmare, rolul lor in consultare publica acopera un 
domeniul larg.  
 
În România, structurile comunitare consultative au apărut în anul 2005,  sub efectul Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Ulterior, prin Legea asistenței 
sociale nr.292/2011  s-a redefinit statutul legal al structurilor comunitare consultative și a fost 
extins aria de activitate pentru toate grupurile vulnerabile. Prin urmare, spre deosebire de Europa 
de vest, SUA si Australia, in Romania structurile comunitare consultative isi limiteaza rolul la 
domeniul asistentei sociale, ce acopera atat furnizarea servicilor sociale, cat si politicile in 
domeniul social care se aplica la nivel comunitar.  
 
Fiind implicate in dezvoltare comunitara si protectia copilului in multe localitati din Romania, 
Organizația World Vision constituie un catalizator pentru crearea si functionarea structurilor 
comunitare consultative. În ultimii ani, au existat programe finanțate cu sprijinul fondurilor 
nerambursabile care au încercat să sprijine instruirea membrilor SCC, această activitate fiind 
stabilită ca obligație legală1.  
 
 
1.2. Definitia unei structuri comunitare consultative si a consultarii 
 
(1) Sub aspect functional, structura comunitara consultativa este un grup format din „persoanele 
interesate” dintr-o comunitate locala care se consulta, ori de cate ori este necesar, cu privire la 
necesitatea si modul de furnizare a serviciilor sociale și a altor servicii în beneficiul unei persoane 
vulnerabile dintr-o comunitate locală, precum și în legătură cu elaborarea unor evaluări, 
elaborarea si aplicarea de programe și proiecte de asistență socială de interes local.  
 
(2) Consultarea publica este un proces prin care se face un schimb de informatii si opinii intre 
„persoanele interesate” privitor la: 
a) furnizarea si modul de furnizare a serviciilor sociale, precum și a altor servicii în beneficiul unei 
persoane vulnerabile dintr-o comunitate locală; 
b) evaluări, programe și proiecte de asistență socială de interes local.  
 

 
1 https://www.sos-satelecopiilor.ro/international-child-development-program/en/ 
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➢ Structura comunitara consultativa nu este un organism decizional, organism de 
reglementare sau de avizare si nici negociere. 
 

➢ Structura comunitara consultativa nu se substituie competentelor/functiilor primarului 
sau consiliului local.  

 
➢ Consultarea in cadrul unei structuri comunitare nu conduce la negociere, cum se intampla 

la dialogul social.    
 

➢ structura nu este furnizor de servicii si ca atare nu se substituie acestora, cum ar fi Serviciul 
Public de Asistență Socială, Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului 
sau oricarui alt furnizor de servicii sociale acreditat. 

 
 
2. Scopul, obiective, functii  
 
2.1. Structura comunitara consulativa are ca scop furnizarea eficienta si integrata a serviciilor 
sociale.  
(1) Eficienta are in vedere costurile alocarii resurselor. 
(2) Integrarea se refera la situatia in care o persoana vulnerabila beneficiaza de mai multe servicii 
incluse ce tin de sfera  asistentei sociale, asistentei medicale, educatiei, formarii profesionale, 
culturii si ordinii publice. Măsurile necesare care conduc la furnizarea integrată a serviciilor 
sociale sub umbrela conceptului de servicii comunitare integrate sunt prevazute în Anexa nr.3 la 
Ghid. 
 
2.2. Structura comunitara consultativa are 2 obiective:  
a) diminuarea riscului in care se afla o persoana vulnerabila; 
b) diminuarea efectelor unei vatamari pe care o persoana a suferit-o.  
 
2.3. Cele doua obiective pot fi atinse daca persoanele care fac parte din structura comunitara 
consulativa fac schimb de informatii si opinii cu privire la:  
a) analiza modului in care se face colectarea de date la nivelul comunitatii pentru anticiparea sau 
identificarea aparitiei unei situatii de risc in care se afla o persoana, familie sau grup; 
b) analiza modului in care s-a facut diagnoza sociala in comunitate de catre SPAS sau un alt 
furnizor de servicii care nu se afla in conflict de interes, in sensul ca nu furnizeaza servicii in 
comunitatea unde realizeaza diagnoza. In acest caz, se poate apela la Metodologia de evaluare a 
nevoilor sociale locale, elaborată în cadrul proiectului „Creşterea gradului de implementare a 
legislaţiei privind serviciile sociale la nivel local în contextul procesului de descentralizare” 
(MMFPS, SMIS 10845, 2010-2012); 
c)  modalitatea de organizare si comunicare intre primarie, furnizorii de servicii sociale(SPAS, 
DGASPC, CPECA si ong-uri acreditate),  furnizorii altor servicii (educatie, cultura, sanatate, 
ordine publica), reprezentanții structurilor religioase cu personalitate juridică, voluntari din 
comunitate/centrul voluntariat si asistenta pentru protectia copilului,;analiza modalitatii de 
furnizare a unui serviciu social,;  
d) realizarea si analizarea interoperabilitatii intre furnizorii de servicii sociale; 
e) analiza modului de furnizare a unui serviciu pentru a diminua un risc sau o vatamare, precum 
si modul in care se coopereaza intre primar,  , managerul de caz de la furnizorii de servicii sociale, 
furnizori de servicii in educatie, sanatate, formare profesionala, cultura,ordine publica, ,  centru 
de voluntariat si asistenta pentru protectia copilului, alte centre de voluntariat; 
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f)  masura in care exista un raspuns adecvat la incidentele produse: schimb de informatii pentru 
interventia rapida la producerea unui incident. De exemplu:  violenta domestica, exploatare, 
abandon, infractiuni savarsite de un minor care nu raspunde penal; 
g) evaluarile individualizate pentru o persoana si planul de asistenta. 
 (3) Realizarea acestor obiective trebuie urmarite de primar, prin SPAS si se consemneaza 
intr-un raport de monitorizare. 
 
2.4. Alte obiective 
Ca sa-si realizeze programele sociale, in cadrul unei structuri comunitare consulative primarul si 
consilierii locali pot urmari sau pot obtine:   
a)  o evaluare a perceptiei si a capacitatii de angajament a „partilor interesate” asa cum acestea 
sunt definite in prezentul ghid, pentru: 

- furnizarea unui serviciu social; 
- recomandari la elaborarea unui program/proiect ce urmareste furnizarea 
serviciilor sociale si a altor servicii  in comunitatea locala: insertia/reinsertia 
sociala a unor persoane, familie sau grup, depăşirea situaţiilor de dificultate in 
care se afla un individ, o familie sau un grup; 

b) obtinerea de contributii, prin informatiile deja colectate, la elaborarea unui program sau 
proiect cu aplicare locala in domeniul serviciilor sociale; 
c) atenuarea unor  stari conflictuale sau identificarea surselor de conflict intre partile interesate; 
d) analiza modului in care pot fi imbunatatite deciziile care sunt luate de primar sau/si consiliul 
local cu incidenta in asistenta sociala; 
e) analiza modului in care s-a realizat evaluarea starii de fapt a persoanelor vulnerabile din 
comunitatea teritoriala/locala; 
f) obtinerea de informatii cu privire la modalitatea de aplicare a strategiilor, programelor sau a 
proiectelor de interes comunitar care si-au fixat ca obiectiv accesul persoanelor vulnerabile la 
servicii publice de calitate, incluziunea si integrarea sociala, depasirea situatiilor de dificultate in 
care se afla o persoana, familii sau grup, prevenirea și combaterea oricărei forme de violență 
sau/si abandon. 
 
 
 
3. Principii de funcționarea a unei SCC2 
 
3.1.Interoperabilitate 
 
Schimbul de informații facilitate de SCC se va baza pe interoperabilitate. Interoperabilitatea se 
referă la faptul că, ori de cate ori se furnizează un serviciu social, toți membrii structurii 
comunitare consultative, compusă în principal din primar, furnizorii de servicii și voluntari, 
trebuie sa aiba aceeasi informatie, în același timp, în același format și utilizând 
protocoale/proceduri de lucru compatibile, astfel încât furnizarea serviciilor sa fie eficienta si sa 
aiba un rezultat pozitiv pentru beneficiari.  
 
Interoperabilitatea faciliteaza  integrarea serviciilor si cooperarea eficienta intre 
furnizorii de servicii si persoane fizice sau organizatii neguvernamentale,  care 
furnizeaza servicii in mod voluntar. 
 
 
 

 
2 Dezvoltat la nivelul Anexei 3 
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3.2.Transparență 
 
Transparența  se refera la informarea persoanelor persoanelor dintr-o comunitate de catre o 
autoritate a administratiei publice locale cu privire la obiectivele pe care le urmareste si deciziile 
pe care le va lua in privinta programelor de asistenta sociala cu aplicare in comunitate sau 
furnizarea de servicii. Transparenta se intemeiaza pe deschidere, comunicare și publicitate.  
  
➢ Gradul de deschidere se refera la disponibilitatea informatiei catre public. Cu cat gradul de 

deschidere este mai mare, cu atat deficitul de informatie se reduce.  
 

➢ Comunicarea este un transfer de informatie catre public si care trebuie sa conduca la un 
rezultat. Comunicarea angajeaza dialogul intre partile interesate, pentru a informa, a 
convinge si a creea relatii  de cooperare.   

 
➢ Publicitatea se refera la masura in care informatiile ajung la persoanele dintr-o comunitate. 

 
 
 
 
 
4.  Constituirea unei structuri comunitare consultative  
 
 
Constituirea unei structuri comunitare consultative se face in  2 etape: 
 
Etapa 1: analiza partilor interesate, conform metodologiei din Anexa nr.1 la acest 
ghid, precum si selectia partilor interesate, respectiv stabilirea persoanelor care vor 
face parte dintr-o structura comunitara consulativa, dupa ce s-a incheiat procesul 
de analiza a acestora; 
 
Etapa 2: hotararea consiliului local privind infiintarea/reorganizarea unei structuri 
comunitare consulative 
 
 
 
4.1.Etapa 1. Procesul de identificare, analiza și selecție a persoanelor care vor face 
parte dintr-o structura comunitara consulativa  
 
Identificarea și cooptarea persoanelor care vor face parte dintr-o structura comunitara 
consulativa tine cont de doua ipoteze:  
 

- SCC se înființează pentru prima oara 

- SCC își actualizează componenta, regulamentul și procedurile de lucru, intrucat 
functioneaza pentru protectia drepturilor copilului, fara sa cuprinda toate persoanele 
vulnerabile 
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A.Analiza partilor interesate  
Inainte de infiintarea unei structuri comunitare consultative sau de modificarea structurii 

existente este recomandabil sa se realizeze o analiza a partilor interesate. Aceasta  analiza a 
părților interesate este un proces de colectare și analizare sistematică a informațiilor calitative  
despre persoanele dintr-o comunitate locala, pentru a identifica interesele acestora.  

Analiza a partilor interesate arata: 
a) persoanele cheie care ar sprijini un program, proiect  sau furnizarea unui serviciu social pentru 
persoane vulnerabile; 
b) gradul de cooperare/implicare in realizarea unui program sau proiect pentru persoane 
vulnerabile; 
c) persoanele care s-ar opune aplicarii unor programe, proiecte in domeniul social sau furnizarii 
unui serviciu social; 
d) perceptiile oamenilor din comunitate, astfel incat sa se identifice neintelegerile dintre ei, pentru 
a se evita o situatie de conflict, cand se ia o decizie de catre consiliul local sau de primar.  
 
Procedurile de realizare a analizei partilor interesate sunt prevazute in Anexa nr.1 la prezentul 
ghid, precum si in metodologia privind constituirea si functionarea structurilor comunitare 
consultative 
 
 
Persoane interesate: 
 
Părțile interesate sunt acele persoane dintr-o comunitate locala care au un interes ce poate fi 
afectat pozitiv sau negativ de furnizarea serviciilor sociale ori de elaborarea si aplicarea unor 
programe sau proiecte in domeniul social cu aplicare in comunitatea locala.  
 
Parti interesate pot fi,:  
- furnizorii de servicii sociale acreditati: SPAS, DGASPC, Centrul de Prevenire, Evaluare si 
Consilier Antidrog – CPECA, asistenti sociali – persoane fizice, societate profesionala de asistenti 
sociali, cabinete individuale de asistenta sociala, cabinete asociate de asistenta sociala, societati 
comerciale, asociatii si fundatii, asociatii si fundatii ale structurilor religioase cu personalitate 
juridică; 
- primarul si consilierii locali; 
- voluntari din comunitate care actioneaza in mod individual sau in centre de voluntariat. Aceste 
centre de voluntariat sunt „centre sursa” sau centre care sprijina SPAS-urile; 
- facilitatori comunitari, asistent medical, consilier/mediator scolar, manager de caz în domeniul 
protectiei copilului, (Ordinul ANPDC nr. nr.288/2006), manager de caz în domeniul asistenţei 
consumatorului de droguri (Decizia 16/2006 Agentia Nationala Antidrog), responsabil de caz;  
- cadre didactice, intrucat acestea intocmesc evaluarile elevilor; 
- psihologi angajati la scoli, pentru ca analizează problemele de natură psiho-comportamentală 
ale elevilor, întocmesc rapoarte, consiliază elevi în luarea deciziilor legate de carieră şi oferă suport 
în elaborarea şi aplicarea planului individualizat de carieră al elevului; 
- politisti, întrucât aceștia sunt implicați în cazuri de dispariție copii, violență, exploatare, 
neglijență, ori în situația săvârșirii altor infracțiuni împotriva unui minor, precum și în orice alt 
caz in care este săvârșită o infracțiune sau contravenție. De asemenea, polițiștii pot interveni în 
situația în care este necesară emiterea de documente personale pentru persoanele carora le lipsesc 
documentele de identitate. Polițiștii colaborează cu factori de decizie din SPAS-uri, 
școală/gradiniță,  medici, , Centrul de Prevenire, Evaluare si Consilier Antidrog – CPECA, 
asistenți sociali, societăți profesionale de asistenți sociali, cabinete individuale de asistență 
sociala, cabinete asociate de asistență socială;  
- reprezentanții structurilor religioase cu personalitate juridică, cum sunt: preoti, pastori; 
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- persoane care au minori in ingrijire; 
- tineri intre 16 – 24 ani; 
- oameni de afaceri locali. 
 
Lista de mai sus nu este limitativa.  
 
 
B. Selectia persoanelor interesate 

Modul in care se face selectia se stabileste de autoritatea administratiei publice locale. Daca 
se foloseste metodologia din Anexa nr.1 la acest ghid bazat pe grila de „putere – interes” se evita 
o selectie arbitrara. Cu toate acestea, persoanele care sunt expres enumerate in Legea asistentei 
sociale si in Legea privind privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului vor face parte din 
structura comunitara consultativa, indiferent ce „pozitie” au capatat in analiza partilor interesate, 
intrucat este o obligatie legala ca acestea sa fie incluse.  

 
Identificarea si incadrarea partilor interesate se face pentru a oferi primariei un instrument 

eficient de consultare. 
 

Pentru a stabili ce criterii vor fi utilizate pentru a compune structura comunitara consulativa 
conteaza gradul de implicare a unei persoane pe baza datelor istorice. De pilda, unele persoane 
activeaza ca voluntari in comunitate de mult timp, alte persoane sunt dispuse pe viitor sa fac acest 
lucru. Se poate face si o testare in functie de solutionarea unui caz concret anume, intrucat 
angajamentul verbal pe care si-l asuma o persoana nu este suficient pentru a garanta participarea 
acelei persoane la o structura comunitara consultativa si ulterior la implementarea unui program, 
proiect sau in furnizarea unui serviciu social.  

 
Este recomandabil ca toti funizorii de servicii sociale acreditati si furnizorii altor servicii 

precum asistenta medicala, educatia, cultura, formarea profesionala, ocupare, ordinea publica sa 
faca parte din structura comunitara consulativa. 
 
 
 
4.2.Infiintarea structurii comunitare consulative 
 
Constituirea, organizarea si functionarea structurilor comunitare consulative se face printr-un 
regulament, aprobat prin hotărârea consiliului local in conformitate cu prevederile art.129 
alin.(2), art.139 din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ.  
 
Hotararea consiliului local privind infiintarea si functionarea trebuie sa cuprinda: 
a) obiectivele unei structuri comunitare consulative; 
b) principiile care stau la baza consultari; 
c) formele consultarii: 
d) procesul de consultare 
 
Un model de hotarare este prevazut in anexa nr.2 la acest ghid. 
(4) In anexa la hotararea consiliului va fi trecut regulamentul de functionare. Cel putin Cap.I, II, 
III si V din acest ghid pot servi ca model pentru regulamentul de functionare a unei structuri 
comunitare consulative. 
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4.3.  Functionarea unei structuri comunitare consultative 
 
 
4.3.1.Principii 
(1) Structura comunitara consultativa se conformeaza urmatoarelor principii: 
a) respectarea dreptului la informare a cetatenilor, partenerilor sociali si a oricarei alte parti 
interesate; 
b) realizarea consultarii, intrucat faciliteaza participarea activa a cetatenilor, partenerilor sociali 
si a oricarei parti interesate la elaborarea programelor si a proiectelor;   
c) alocarea eficienta a resurselor. 
 (2) Procesul de consultare trebuie sa fie specific, sa aiba un obiect bine definit si să se 
concentreze asupra: 
a) solutionarii problemelor cu care se confrunta persoanele vulnerabile; 
b) acelor programe, proiecte in domeniul asistentei sociale pe care părțile interesate le pot 
influența si unde se pot implica. 
 (3) Consultarea in privinta programelor de asistenta sociala cu aplicare locala poate sa 
conduca la negociere. In schimb, proiectele se supun competitiei publice.  
  
4.3.2. Formele consultarii publice   
(1) Consultarea publica se realizeaza intr-una din urmatoarele forme: 
a) intâlniri publice cu o agenda prestabilita; 
b) intalniri pentru a anliza modul in care se realizeaza diagnoza sociala la nivelul comunitatii de 
SPAS  sau alt furnizor de servicii sociale acreditat care nu se afla in coflict de interes; 
c) intalniri pentru situatii de urgenta, cand este necesar sa se furnizeze un serviciu social.   
 (2) In cazuri de urgenta, invitatia la consultare se poate face intre membri si prin mijloace 
electronice.  
(3) Consultarea publica in structura comunitara nu trebuie confundata cu publicarea pe pagina 
de website a primariei a unui proiect de strategie, plan de actiune, program. Publicarea acestor 
instrumente de politica publica este o forma de notificare, daca  sistemul nu este interactiv. 
 
4.3.3. Agenda 
Consultarea se poate face pentru: 
a) anticiparea sau identificarea aparitiei unei situatii de risc in care se afla o persoana vulnerabila; 
b) furnizarea integrata a serviciilor sociale pentru o persoana vulnerabila, familie sau grup dintr-
o comunitate locala, pentru a diminua vulnerabilitatea tranzitorie sau permanenta; 
c) realizarea interoperabilitatii intre furnizorii de servicii sociale pe toate nivelele acesteia, asa 
cum sunt descrise in prezenta metodologie; 
d) stabilirea modalitatilor de interventie sociala si cooperare intre primar, SPAS, serviciul public 
de asistenta sociala, DGASPC, centru de voluntariat si asistenta, furnizori privati de servicii 
publice, astfel incat sa existe coordonare si integrare; 
e) intelegerea/evaluarea perceptiei si a capacitatii de angajament a „partilor interesate” pentru 
furnizarea serviciilor sociale in folosul persoanelor vulnerabile sau pentru elaborarea unui 
program/proiect ce urmareste inlaturarea starii de vulnerabilitate a persoanelor, familiilor sau a 
unui grup din comunitatea locala (oras sau comuna); 
f) obtinerea de contributii la programe si proiecte viitoare in domeniul social cu aplicare locala; 
g) analiza intermediara a implementarii sau evaluarea programelor si proiectelor; 
h) analiza disfunctiilor in activitatea furnizorilor de servicii sau a proceselor, procedurilor de lucru 
sau a protocoalelor de interventie.  
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4.3.4.Procesul de consultare publica 
 
 
Pasul 1 
Inainte de publicarea unui anunt privitor la consultarea publica, primaria elaboreaza un plan de 
lucru ce cuprinde urmatoarele masuri:  
a) colectarea documentelor de consultare. Aceste documente se refera la: 
-  situatia de risc/vulnerabilitate in care se afla o persoana sau grup de persoane; 
- elaborarea/revizuirea planurilor anuale de servicii sociale; 
- elaborarea unui program, proiect cu privire la asistenta sociala;  
b) pregătirea și planificarea logistică;  
c) stabilirea datei de consultare; data se va publica pe pagina de web a primariei odata cu 
documentele de consultare; 
- pregatirea listei cu persoanele care participa la o forma de consultare; 
- pregătirea raportului de consultare, in scopul evaluarii eficienței uneia dintre formele de 
consultare publica. 
 
 
Pasul 2 
(1) Primaria va publica pe pagina proprie de web un anunţ referitor la: 
a) faptul ca se lucreaza la elaborarea/revizuirea planurilor anuale de servicii sociale sau la 
elaborarea a unui program sau proiect in domeniul asistentei sociale; 
b) masura in care s-a realizat evaluarea/definirea unei probleme in scopul fundamentarii 
revizuirii planurilor anuale de servicii sociale, ori a unui program sau proiect; 
c) analiza aparitiei unei situatii de risc in care se afla o persoana, familie sau grup; 
d) analiza si modul de organizare a primariei si a furnizorilor de servicii sociale, in cazul in care 
este nevoie de furnizarea  unui serviciu social pentru o persoana, familie sau grup dintr-o 
comunitate locala, pentru a diminua un risc sau o vatamare/vulnerabilitate permanenta; 
e) interventia urgenta pentru diminuarea unui risc sau a vatamarii in care se afla o persoana, 
familie sau grup, unde este nevoie de voluntari, centru de voluntariat si SPAS si/sau DGASPC.  
 (2) Pentru situatii de urgenta nu este nevoie de un anunt publicat. Se organizeaza o 
consultare restransa cu persoanele interesate ce pot interveni in diminuarea/eliminarea unei 
vulnerabilitati in care se afla  o persoana, familie sau grup.  
(3) Primaria va transmite orice document de consultare dintre cele enumerate la alineatul (1) 
lit.a)-c) al acestui paragraf tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor 
informaţii, daca acestea nu au fost publicate pe pagina proprie de web. Documentele se transmit 
intr-un format digital editabil.  
  (4) Daca elaboreaza o strategie, un program sau un proiect, ori planul anual de servici 
sociale, primaria va aduce aceasta intentie/decizie la cunostinta publicului cu cel puţin 30 de zile 
lucrătoare înainte de consultare, astfel incat partile interesate sa aiba timp sa-si formuelze un 
piunct de vedere.  
  
 
Pasul 3 
 
Consultarea 
(1) Primaria organizeaza consultarea in oricare din formele descrise in aceasta metodologie la 
paragraful 5.3.  
(3) Consultarea se va desfasura respectandu-se urmatoarele reguli: 
a) consultarea este condusa si moderata de primar sau de o alta persoana desemnata de adunare; 



10 
 

b) Persoana care conduce consultarea anunta in debut modul desfasurarii acesteia, ordinea 
inscrierilor la cuvant, termenul de interventie al fiecarei persoane, procedura de preluare a 
recomandarilor/propunerilor/observatiilor la documentele ce fac obiectul consultarii; 
c) la consultare participa obligatoriu persoana care a initiat o strategie, plan de actiune, program, 
proiect, ori persoana care a sesizat primaria de necesitatea de a organiza o consultare de urgenta 
pentru interventia/furnizarea unui serviciu social in cazul diminuarii/eliminarii unei 
vulnerabilitati a unei persoane, familie, grup; de asemenea pot partcipa  experti care au elaborat 
un studiu privitor la obiectul consultarii; 
d) consultarea se incheie dupa ce toti participantii inscrisi la cuvant si-au exprimat un punct de 
vedere.  
 (3) Secretariatul primariei:   
a) întocmeste şi comunica pe pagina de web a primariei si transmite pe email ordinea de zi catre 
persoanele care fac parte din structura de consultare comunitara; 
b) publica pe pagina de web a primariei documentele de consultare; 
c) intocmeste minuta consultarii si un raport. 
 (4) Minuta consultarii se publica pe pagina web a primariei si trebuie sa cuprinda: 
a) data organizarii, ordinea de zi; 
b) numărul de participanți; 
c) observatii, recomandari/propuneri primite de la participanti sau de la pesoane care desi nu au 
participat la consultare au transmis un punct de vedere. 
 (6) Raportul dezbaterii este un document intern al primariei si trebuie sa cuprinda 
urmatoarele informatii: 
a) obiectul consultarii 
b) data organizarii, forma consultarii publice, ordinea de zi; 
c) numărul de participanți; 
d) recomandarile/propunerile majore/esentiale formulate de partile interesate afectate de o 
propunere de politica publica, program, proiect, strategie, plan de actiune; 
e) ierahizarea propunerilor formulate de partile interesate. 
 
 
Pasul 4  
 
Evaluarea consultarii  
 
In baza rapoartelor intocmite dupa fiecare consultare, va face anual o evaluare privitor la 
eficacitatea exercițiului de consultare pentru a masura: 
a) gradul de implicare a părților interesate si masura in care aceste persoane au contribuit la 
îmbunătățirea strategiilor de interes local , planurilor de actiune la strategii, programe, proiecte; 
b) calitatea deciziilor luate de primarie, ca urmare a consultarii;  
c) perceptia partilor interesate cu privire la regulile de derulare a consultarii publice; 
e) propuneri de revizuire a procesului de consultare publica. 
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Anexa nr.1.  
 
Procedurile care stau la baza analizei partilor interesate  
 
Pasul 1: constituirea grupului de lucru 
 

Potrivit art.114 alin.(1) din Legea nr.272/2004, republicata, autorităţile administraţiei 
publice locale sunt obligate sa implice comunitatea locala in procesul de identificare a nevoilor 
comunitatii şi de soluţionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii. Ca sa se ajunga 
la indeplinirea celor doua (2) conditii, rezulta ca primarulsi/sau consiliul local declanseaza 
intregul proces de  constituire a structurii comunitare consultative. Legea asistentei sociale 
nr.292/2011 nu are asemeena prevederi.  

Bazandu-ne pe faptul ca primarul si/sau consiliul local au initiativa constituirii unei 
structuri comunitare consulative rezulta implicit ca toate procesele premergatoare constituirii 
unei asemenea structuri sunt declansate tot de primar si/sau consiliul local. Pe cale de consecinta, 
primarul si/sau consiliul local sunt cei care decid identificarea si analiza partilor interesate. 
 
In acest scop:  
• primarul consiliul local cu sau fara cooperarea voluntarilor, ori a organizatiilor 

neguvernamentale, desemneaza o persoana sau un grup de lucru. Daca in comunitate nu exista 
organizatii neguvernamentale care au ca obiect de activitate asistenta sociala (in inteles 
generic, in prezenta metodologie), atunci primarul /consiliul local va apela alternativ la 
voluntari care actioneaza individual sau intr-un centru de voluntariat, asistenti sociali, 
asistenti medicali, consilieri/mediatori scolar, manageri de caz, facilitatori comunitari. Selectia 
nu trebuie sa fie exclusiva. Existenta organizatiilor neguvernamentale nu elimina asistentii 
sociali, voluntarii, facilitatorii comunitari, dar nici invers; 
 

• Grupul de lucru poate fi format din asistenti sociali, facilitatori comunitari, voluntari, persoane 
fizice, organizatii neguvernamentale, o persoana din primarie. Este recomandabil ca grupul de 
lucru sa fie format din persoane cu interese diferite si sa nu provina din acelasi loc de munca, 
intrucat punctele de vedere exprimate de fiecare persoana in parte reflecta experiente si 
perceptii diferite. Aceasta situatie contribuie la obiectivitate si la o interpretare corecta a 
datelor la momentul la care sunt procesate3.  

 
• In majoritatea cazurilor va fi nevoie de instruirea grupului de lucru cu privire la procesele si 

procedurile din prezenta metodologie 
 

• Persoana sau grupul de lucru vor fi cei care realizeaza interviuri si fac analiza partilor 

interesate. Este recomandabil sa existe un grup de lucru, intrucat efortul de identificare si 
analiza a a partilor interesate poate fi acoperit mai greu de o singura persoana; 
 

 
 
 
 
 
 

 
3 Kammi Schmeer: Stakeholder Analysis Guidelines, section 2, Policy Toolkit for Strengthening Health 
Sector Reform, Abt Associates, Inc., Bethesda, sep. 1999, pag.3   
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Pasul 2: definirea unui program, proiect ori a unui serviciu social 
 

In situatia in care la nivelul unei autoritati a administratiei publice locale se elaboreaza un 
program sau un proiect pentru persoane vulnerabile, atunci se schiteaza provizoriu si se definesc 
obiectivele pentru acel program sau proiect care constituie un fundament pentru realizarea 
analizei partilor interesate. Asta inseamna ca analiza partilor interesate nu se face doar o singura 
data, ci ori de cate ori este nevoie de sprijinul comunitatii, pentru identificarea intereselor si a 
conflictelor care ar putea aparea daca o decizie este adoptata si implementata.  

 
Comunitatea evolueaza, iar problemele nu pot fi aceleasi mereu. De aceea, analiza partilor 

interesate trebuie facuta la anumite intervale de timp, in functie de schimbarile care au survenit 
in: 
a) profilul persoanelor vulnerabile in raport cu expunerea la risc. Conform cu definitia riscului din 
prezenta metodologie (pagina 11) riscul este cauzat de: 

- factori de risc structurali (saracie, lipsa locuinta, comunitatile sursa); 
- factori de risc conjucturali; 

b) profilul persoanelor care au o vulnerabilitate permanenta, conform def initiei din prezenta 
metodologie (pag.12)  
c) comunitatile sursa:  concentrare a mamelor cu copii  în  sistemul  de  protecţie  specială si care 
se suprapun cu zonele marginalizate social sau zone cu un numar mare de copii provenind din 
familii sarace, cu parinti slab educati, fara loc de munca si care posibil traiesc din beneficii sociale.  

 
 
Pasul 3 : planificarea procesului de identificare a partilor interesate 
 

Se elaboreaza un plan de lucru care fixeaza ca obiectiv identificarea partilor interesate. In 
aceasta faza se defineste si se integreaza toate procedurile  pe sub-componente.  
 
Planul de lucru se prezinta in tabel astfel, cu titlu de exemplificare:  
 
Operatiuni Sarcini Managerul 

de proiect 
Partener  Termen de 

realizare 
interviuri 1. Fixarea listei provizorii cu 

persoanele care vor fi intervievate 
 
2.Nr de interviuri, nr de persoane 
cu care se executa interviurile  
 
3. Elaborarea si derularea 
interviului 
a) lista provizorie cu persoanele 
care vor fi intervievate; 
b)definirea/gruparea persoanelor 
ce vor fi intervievate dupa cele 3 
criterii:  
- puterea unei persoane;  
- interesul unei persoane;  
- atitudinea pe care o va avea o 
persoana in functie de interes.  
 

Persoana x  Persoana a 
 
 
Persoana b 
 
 
Persoana a 
si persoana 
c 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervalul de 
realizare a 
interviurilor 
 
 
 
Data/intervalul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data/intervalul 
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4. Constructia tabelului cu grila de 
putere – interes  
 
 
5. Elaborarea chestionarului pentru 
interviu  
 
 
6. Realizarea interviului pe baza de 
chestionar 
 

Persoana a 
si persoana 
c 
 
Persoana a 
si persoana 
c 
 
Persoanele 
a, b si c 
 

 
 
Data/intervalul 
 
 
 
Data/intervalul 
 
 

Colectarea 
datelor si 
clasificarea 
acestora   

  Persoanele 
a, b si c  

Data/intervalul 

Prezentarea 
datelor 

  Persoanele 
a, b si c 

Data/intervalul 

 
Planul prezentat in tabel este valabil pentru fiecare persoana din grupul de lucru.  
 

 
Planificarea cu fixarea obiectivului, a operatiunilor si a sarcinilor pe fiecare persoana: 

 
▪ Pe coloana 1 din tabel denumita „Operatiuni”:  vor fi trecute activitatile pe care le are de 

indeplinit o persoana. De pilda, o persoana realizeaza interviuri pe teren cu diferite 
persoane (conform modulului din anexa la prezneta metodologie) 

▪ Pe coloana 2 „Sarcini”:  sunt sub-activitatile ce revin unei persoane. De exemplu, se 
detaliaza cu cate persoane se realizeaza interviuri 

▪ Coloana 3 „Managerul de proiect”: este persoana desemnata sa conduca grupul de lucru 
pentru realizarea intregului proiect de identificare a persoanelor interesate si care 
organizeaza si coordoneaza toate activitatile si sarcinile persoanelor din grup; 

▪ Coloana 4 „Partener”: sunt persoanele care executa sarcinile in cadrul grupului,; 
▪ Coloana 5 „Termen”: perioada de realizarea a sarcinilor.   

 
Input-uri la elaborarea planului de lucru sunt toate datele, care ajuta la realizarea intregului 
proces de identificare a partilor interesate:  

• Programe, proiecte aplicate in comunitatea locala; din aceste documente se pot obtine date 
doar cu privire la existenta grupurilor vulnerabile si eventual zonele in care acestea 
locuiesc;  

• Evaluari/cazuistica realizata pe plan local, respectiv documentatia care a fost intocmita in 
comunitatea locala de primarie sau SPAS-uri/asistenti sociali anterior identificarii si 
analizei partilor interesate; pot fi extrase date primare despre persoanele din comunitate; 

• Reglementari legale care obliga grupul de lucru sa se conformeze acestora; 
• Procesele si procedurile care au fost descrise in aceasta metodologie pana la planificare. 
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Pasul 4 – Fixarea listei provizorii cu persoanele interesate si a caracteristicilor 
acestor persoane 
 

Odata cu stabilirea planificarii, grupul de lucru intocmeste o lista provizorie de persoane 
care ar trebui intervievate.  
 
A.persoane vulnerabile 

• parintii si copiii capabili de discernamant. In aceasta categorie intra in primul rand 
persoanele care primesc VMG, alocatie de sustinere familiala, ajutoare de incalzire dupa 
caz; 

• parintii din comunitati sursa (mamele cu multi copii); 
• tineri cu risc de marginalizare sociala cu varsta intre 16 – 26 ani (categoria NEETS, 

conform art.5 –IV3 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si 
stimularea ocuparii fortei de munca modificata); 

• tineri intre 16 – 26 ani care isi intretin familia; 
• copii sau tineri intre 16 – 24 ani , daca au ramas fara parinti indiferent din ce cauza, ori 

sunt plecati la munca strainatate;  
• mame adolescente; 
• copii din familii in care se inregistreaza violenta domestica, ori cu parinti care au un 

comportament deviant sau penal; 

• copii cu parinti care sufera de o dizabilitate; 
• femei supuse violentei domestice; 
• copii supusi violentei, neglijentei, exploatarii; 
• persoane cu dizabilitati/invaliditate 

• persoane dependente de droguri sau de alcool; 
• persoane dependente de ingrijire personala, ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale 

din cauze fizice, psihice sau mintale; 
• persoane fara adapost sau care locuiesc in conditii precare; 
• persoane aflate in saracie; 
• victimele traficului de persoane; 
• persoane cu afecţiuni psihice; 

• persoane din comunităţi izolate; 
• şomeri de lungă durată. 

 
B. Persoane care iau decizii: 

• primarul, consilieri locali 
 
C. Persoane care pot influenta o decizie si care participa la elaborarea unui 
program, proiect sau care sunt furnizori de servicii; 

• cadre didactice, politisti, furnizori de servicii sociale acreditati (SPAS, ong-uri), Centrul de 
Prevenire, Evaluare si Consilier Antidrog – CPECA, functionari din primarie, potrivit 
atributiilor legale ce le-au fost stabilite; 

• voluntari din comunitate, facilitatori comunitari, asistent social, asistent medical, 
consilier/mediator scolar, manager de caz – asistenti sociali; 

• donatori. 
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D. Persoane care executa decizii/punere in aplicare a unei politici, ori a unui 
instrument de politica, precum legea, hotarare a guvernului, ordonanta, program 
sau proiect 
• cadre didactice, politisti, furnizori de servicii sociale acreditati (SPAS, ong-uri), Centrul de 
Prevenire, Evaluare si Consilier Antidrog – CPECA, functionari din primarie, potrivit atributiilor 
legale ce le-au fost stabilite 
 
 
 
 
 
 
 
Pasul 5: elaborarea si derularea interviului 
 
5.1. Definirea partilor interesate 
 
Dupa ce s-a intocmit lista provizorie de persoane conform clasificarii de la pasul 4 se face o 
definire a acestora conform criteriilor de mai jos:  
 
Sunt trei (3) criterii pe care trebuie sa le ia in considerate persoana care realizeaza un interviu4: 
 

• Criteriul 1: Puterea unei persoane (supusa investigarii prin interviu) de a influenta 
o decizie. Aceasta putere depinde de pozitia unei persoane in comunitatea locala sau de 
relatia pe care o persoana o are cu cei care iau decizii; 

• Criteriul 2: Interesul unei persoane (investigate pe baza de interviu) intr-un 
program sau proiect; 

• Criteriul 3: Atitudinea pe care o adopta o persoana in functie de interesul pe 
care il are. Interesul arata in ce masura anumite persoane vor fi active sau pasive la 
momentul la care se pune in aplicare un program sau un proiect. 
 

Cele 3 criterii ofera posibilitatea de a construi la finalizarea interviului si in baza datelor 
colectate „Grila putere – interes”, dupa modelul Colin Eden si Fran Ackermann5.  

 
 La cele 3 dimensiuni trebuie sa adaugam cunoasterea, respectiv nivelul de educatie al unei 
persoane. Nivelul de cunoastere se reflecta in perceptia si atitudinea unei persoane in aplicarea 
unui program sau proiect, ori in furnizarea unui serviciu social.  
 
 

 
 
 
 
 

 
4 Ruth Murray-Webster & Peter Simon, Making Sense of Stakeholder Mapping, PM World Today - 
November 2006 (Vol. VIII, Issue 11) "Connecting the World of Project Management" 
5 Colin Eden and Fran Ackermann: Strategic Management of Stakeholders: Theory and Practice, Elsevier, 
2010,   precum si John M. Bryson: Stakeholder Identification and Analysis Techniques analizeaza modelul 
Colin Eden and Fran Ackermann: Making Strategy, in Vol. 6 Issue 1 2004 21-53 Public Management Review 
ISSN 1471-9037 prinViSSN 1471-9045 online @ 2004 Taylor & Francis L 

Intre aceste persoane se pot face aliante conjuncturale sau pe o durata mai mare in functie de 
un interes.  
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Modelul Colin Eden si Fran Ackermann cu privire la cele 4 categorii de parti interesate 
 
 
              Interes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                            
                                                                       Putere                          
 
 

 
 
Pe baza grilei putere – interes (C. Eden si F. Ackermann), putem construi un tabel care 

ajuta la clasificarea partilor interesate dupa anumite caracteristici, astfel: 
 

Persoana Pozitie 
sociala 

 

Nivel de 
Cunoastere 

Pozitie pe baza grilei putere 
– interes 

Aliante 

   A1 A2 A3 A4 Da Nu 
 Exemplu:  

 
-vulnerabil; 
 

Exemple:  
 

      

 -factor de 
decizie; 

 

-cunoasterea 
unui set de 
probleme cu 
care se 
confrunta copiii 
din comunitate; 
 

      

 -furnizor de 
servicii; 

 

-nivelul de 
cunoastere a 
serviciilor ce pot 
fi furnizate; 
 

      

 -persoane 
care executa 
decizii 

-nivelul de 
cunoastere al 
politicii publice 

      

Subiecti A1 
Interes mare, dar putere 
mica 

 

Jucatori A3 
Persoane cu putere mare, 
care pot sprijini sau bloca un 
program sau proiect 

 

Multime A2 
Putere scazuta si interes 
scazut 

Modificatori de context– 
A4 

Persoane cu putere mare si 
interes scazut  
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ce urmeaza sa fie 
decisa; 
 

  - nivelul de 
cunoastere a 
unui program 
sau proiect ce 
intra in 
consultare  
 

      

 
 
Coloana 1:  se identifica persoana, nume, prenume, varsta; 
 
Coloana 2: se stabileste pozitia unei persoane. De pilda, persoana vulnerabila, factor de decizie, 
salariat la un furnizor de servicii, asistent social, facilitator, manager de caz, voluntar; 
 
Coloana 3: gradul de cunoastere a unei politici publice ce urmeaza sa fie decisa la nivelul 
comunitatii locale, a unui program sau proiect avand ca obiectiv protectia copilului. Nivelul de 
cunoastere influenteaza intr-o anumita masura incadrarea in grila putere – interes.   
 
Coloana 4:  se face incadrarea persoanei in grila putere – interes (A1 = subiecti;, A2 = multime; 
A3 = jucatori; A4: putere si interes scazut). Clasificarea arata nu numai puterea unei persoane de 
a decide sau influenta luarea unei decizii, ci si atitudinea viitoare pe care o persoana o va avea fata 
de o politica, program, proiect; 
Coloana 5:  se face incadrarea unei persoana intr-o retea sociala. Este posibil ca majoritatea 
persoanelor sa nu faca nici un fel de aliante sau sa participe la o alianta conjuncturala.  
Aliantele stabile sunt formate pe termen lung din grupuri de persoane care au un interes comun 
si de regula sunt „jucatori” si/sau persoane lipsite de putere dar care vor sa-sdi apere un interes.  
 

Sunt autori care, in tabelul cu caracteristicile partilor interesate, introduc pe coloane 
categoria „resurse”, intrucat in raport cu resursa bani, mijloace tehnologice, timp, persoanele 
interesate se pot implica in grade diferite intr-o politica, program sau proiect.  
 
 
5.2. Elaborarea interviului/chestionarului  
 

Cercetarea/investigarea pe baza de chestionar urmareste obtinerea unui set de date de la 
mai multe esantioane independente, astfel:   
- persoane vulnerabile sau care nu sunt vulnerabile, dupa situatia materiala; 
- persoane care iau decizii; 
- persoane care pot influenta o decizie si care participa la elaborarea unui program, proiect sau 
care sunt furnizori de servicii sociale; 
- persoane care executa decizii/punere in aplicare a unei politici, ori a unui instrument de politica, 
precum legea, hotarare a guvernului, ordonanta, program sau proiect; 
- tineri intre 16 – 26 ani, indiferent daca fac parte dintr-un grup vulnerabil sau nu. 
 
 Cercetarea pe baza de interviu/chestionar ar ca obiectiv identificarea interesului unei 
persoane pentru un program sau proiect, ori pentru furnizarea unui serviciu social, precum si 
masurarea gradului de suport, de angajare, ori de impotrivire la o politica publica sau la un 
instrument de politica publica, precum program sau proiect.  
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Pornind de la obiectivul investigarii pe baza de interviu/chestionar, cercetarea trebuie sa 

fixeze ipotezele. Acestea se refera la una sau doua tematici, dupa cum urmeaza: 
a) furnizarea unui serviciu social.  
b) obiectivul unui program sau proiect. Pentru a fi luata in calcul ca ipoteza, la nivel local, 
programul sau proiectul trebuie sa aiba un obiectiv specific, nu doar protectia persoanelor 
vulnerabile in general. Exemple: reducerea ratei abandonului, sustinerea educatiei pentru un 
numar specificat de copii din comunitate, asigurarea sanatatii si asistentei copiilor care provin 
din familii dezorganizate in comunitatile sursa; diminuarea delincventei infantile, reducerea 
dependentei de droguri sasu alcool, remedierea scolara, inlaturarea violentei domestice.   

 
 
Tipul de cercetare si tehnica elaborarii interviului/chestionarului  
Investigarea este o cercetare de tip descriptiv si calitativ care se bazeaza pe colectarea 

structurata a datelor pe fiecare esantion:  
a) persoane vulnerabile sau care nu sunt vulnerabile;  
b) persoane care iau decizii;  
c) persoane care pot influenta o decizie si care participa la elaborarea unui program, proiect sau 
care sunt furnizori de servicii;  
d) persoane care executa decizii/punere in aplicare a unei politici.  

Chestionarul trebuie sa cuprinda intrebari de fapt si intrebari de opinie. Primele se refera 
la comportamentul subiectilor (de ex. cat timp petrece zilnic cu un copil ?), iar cele de de opinie 
se refera la ce cred subiectii despre o deciziei viitoare, un program sau proiect. Unele intrebari vor 
fi directe (cele ce privesc persoana si pozitia, grila de putere - interes), altele indirecte (nivelul de 
cunoastere, grila de putere – interes, aliante). In toate cazurile intrebarile trebuie sa fie de tip 
deschis. Nu se va abuza de intrebari directe, intrucat oamenii nu au tentatia de a raspunde direct, 
drept pentru care raspunsurile ar putea fi distorsionate.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Investigarea pe baza de interviu/chestionar nu urmareste situatia unui 
grup vulnerabil, factorii care determina vulnerabilitatea, dimensiunea 
problemelor cu care se confrunta un grup vulnerabil si nici dimensiunea 
riscurilor cu care se confrunta persoanele vulnerabile.  
Aceste lucruri sunt importante, dar subsidiare identificarii si analizei 
partilor interesate care pune accent pe interes, putere si implicare sau 
opozitie. Ca sa se ajunga la o interventie adecvata pentru persoanele si 
grupurile vulnerabile, mai intai trebuie masurat sprijinul si gradul de 
implicare. Aceste aspecte tin de viabilitatea aplicarii unei politici si de costuri. 
In situatia in care gradul de implicare este ridicat, costurile aplicarii unei 
politici, program sau proiect sunt mai mici, intrucat responsabilitatile se 
impart. Dar, daca gradul de implicare este scazut, costurile financiare si 
sociale sunt mai mari.   
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Cerinte: 

• La formularea intrebarilor se va tine cont de documentatia colectata anterior in care exista 
informatii cu privire la persoanele ce urmeaza sa fie interogate, precum: a) anchete sociale 
pentru ajutorul social, divort, incadrarea in grad de handicap; b) anchete sociale pentru 
acordarea de ajutoare de sustinerea familiei, ajutoare de incalzire; c) diagnoza socială sau 
psihosociala intocmite de asistentul social, plan individualizat de protecţie a copilului; d) 
evaluari in cazul parasirii copilului in unitati sanitare (HG nr. 1103/2014); e) evaluari cu 
privire la copii aflati in situatii de risc; f) evaluari intocmite de inspectori sociali la SPAS, 
DGASPC, ceea ce presupune o cooperare intre autoritatea locala si ANDPC si ANPIS; 

• Intrebarile trebuie sa fie usor de inteles, cu termeni clari, sa nu fie prea tehnici; cuvintele 
nu trebuie sa aiba mai multe intelesuri 

• Intrebarile trebuie astfel formulate incat sa nu genereze tendinta de denaturare a 
raspunsului  

• se evita intrebarile lungi 
• intrebare nu se formuleaza decat de 2 ori. Daca cel interogat nu raspunde, se trece mai 

departe; 
• Se pot formula intrebari de tip inchis, in care se raspunde cu „Da” sau „Nu”, dar acestea 

trebuie sa fie limitate; 
• intrebarea se refera la o singura problema/subiect. 
• Nu se formuleaza intrebari despre venituri; 
• Intrebarile nu trebuie sa inoculeze celui interogat un anume raspuns („Nu este asa ca ...) 

• persoana interogata trebuie lasata sa se exprime cum doreste  

• Chestionarul nu trebuie sa dureze mai mult de 7 – 10 minute.  

Exemple de intrebari  
 
Intrebari de identificare (directe) 

• Numele si prenumele, varsta, situatia in piata muncii sau in sistem educational; 

• In ce masura va puteti angaja/implica in realizarea unui program/proiect 
 
Intrebari contextuale (indirecte) 

• cum v-ar putea afecta pozitiv sau negativ programul sau proiectul propus de 
primarie si de alti parteneri sociali 

• cunoasteti situatia persoanelor vulnerabile din zona ___ din cominitatea dvs  
 
Intrebari de fapt 

• cate ore petreceti cu copilul ? 

• cine supravegheaza copilul ? 
 
Intrebari de opinie (deschise)  

• Ce ar trebui facut pentru persoanele vulnerabile/copiii vulnerabili din comunitatea 
dvs? 

• Sunteti interesat sa participati la o consultare pe tema _______ care ar putea sa faca 
obiectul unui program/proiect 
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Testarea 
In mod uzual, odata fixate intrebarile, chestionarul trebuie validat printr-un test. In acest 

scop, se incepe investigarea pe teren si se realizeaza 2-3 interviuri, dupa care se analizeaza 
calitatea intrebarilor din chestionar, daca au fost intelese, ce cuvinte trebuie inlocuite pentru ca 
genereaza mia mujlte intelesuri. Daca este cazul, o parte din intrebarile din chestionar sunt 
reformulate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model de chestionar 
 

Introducere 
Sunt voluntar  _______ si realizez acest chestionar in numele primariei/organizatiei 

non-guvernamentale/centrului de voluntariat _______ 
Vrem sa aflam opinia dvs cu privire la programul/proiectul ________ pe care primaria 

intentioneaza sa-l aplice in comunitatea noastra.  
Va rugam sa ne acordati cateva minute, in care va punem un numar limitat de intrebari. 

Vom tine cont de raspunsurile dvs pe care le vom prelucra intr-un raport ce va fi inaintat 
primariei ___________ 

 
1.Date de identificare ale persoanei 

• Nume, prenume, varsta 
• Adresa 
• Loc de munca 
• Copii in intretinere 
 
2. Opinia celui interogat 

• Primaria elaboreaza un program/proiect cu privire la (exemplu: protectia copiilor 
abandonati, exploatati, supusi violentei domestice, persoane varstnice, persoane 
dependente de droguri sau alcool ). Ce avantaje vedeti dvs daca se va aplica un asemenea 
program/proiect ? 

__________________________________________________________ 
• Ce dezavantaje vedeti dvs, daca se aplica un program/proiect cu privire la (exemplu: 

protectia copiilor abandonati, exploatati, supusi violentei domestice, persoane 
varstnice, persoane dependnete de droguri sau alcool) ?   

 
• Aveti nevoie de sprijinul primariei sau a Serviciului de Protectie si Asistenta Sociala sau 

a voluntarilor pentru copiii dvs ?  
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 

• Daca aveti nevoie de sprijin, in ce consta acest sprijin in mod concret ?  
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
 

• Vreti sa participati la sedintele consiliului consultativ din primarie, ori de cate ori se 
discuta  probleme legate de persoanele vulnerabile din orasul/comuna dvs ?  

________________________________________________________ 
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• Daca vreti sa participati, cat timp va puteti aloca pe luna in acest scop ?  
__________________________________________________ 

 
• Daca nu vreti sa participati, puteti sa ne spuneti care ar fi motivele ?  
 _______________________________________________ 

   _______________________________________________ 
 
 
• Daca vreti sa participati la consiliul consultativ din primarie, cu cine ati dori din 

comunitatea dvs (oras/comuna) sa colaborati ? Puteti enumera cateva persoane ?  
  _________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 
     
• Ce program/proiect este mai important pentru comunitatea (oras/comuna) dvs, intr-

o ordine de la 1 la 10: 
Locul meu de munca;  
Acces la apa, canalizare, electricitate 
Locuinta 
Cabinet medical 
Educatia si sanatatea copiiilor din comunitate, nu doar al meu; 
Programe culturale pentru copii  
Astfaltarea strazilor 
Criminalitatea  
Somajul de lunga durata 
 

• Ce  relatie aveti cu SPAS/DGASPC, ori cu o organizatie neguvernamengtala daca ati 
beneficiat de furnizarea  serviciilor sociale 

 
Interventie rapida   ___ 
Interventie lenta     ___ 
 
Cunoasteti serviciile oferite de SPAS/DGSPC, organizatii neguvernamentale din 
orasul/comuna dvs, voluntari/centrul de voluntari  
______________________________________________________ 

 
• Cum ati colaborat cu asistentul social 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
• Cum ati colaborat cu voluntari din comunitatea in care locuiti 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
• Sunteti dispus sa alocati timp activitatilor din comunitate destinate persoanelor 

vulnerabile ?  
____________________________________________________ 
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5.3. Realizarea interviului pe baza de chestionar 
Grupul de lucru isi va face planificarea realizarii interviurilor, fiecare membru al grupului 

impartindu-se pe zone. Este recomandabil ca interviul sa se faca fata in fata cu persoana din 
grupul tinta, nu prin telefon. Interviul fata in fata permite celui care realizeaza interviul sa explice 
detaliat obiectivele urmarite, sa convinga persoana din grupul tinta de ce este necesar sa participe 
la investigatie, sa reformuleze unele intrebari, dar fara sa elimine esentialul.  

La realizarea interviului pe baza de chestionar nu se vor folosi expresii de genul „va 
anchetez/facem o ancheta, va interoghez, va cercetez”. De asemenea, nu este recomandabil ca 
persoana care realizeaza interviul sa foloseasca reportofon sau orice alt mijloc electronic de 
inregistrare.  
 
Pasul 6: Colectarea datelor si clasificarea acestora   
 
6.1. Incadrarea persoanelor interesate in tabel, conform caracteristicilor pe care le 
prezinta 
Odata cu colectarea datelor se va face completarea tabelului cu caracteristicele partilor interesate 
conform grilei putere – interes. 
 

Persoana Pozitie 
 

Nivel de 
Cunoastere 

Pozitie pe baza grilei putere 
– interes 

Aliante 

   A1 A2 A3 A4 Da Nu 

 
 
 
 
 
 

        

 
 

• Poziția fiecărei părți interesate in tabel se bazeaza pe datele obtinute din interviu si pe baza datelor 
obtinute din alte documente, daca acestea au fost obtinute. Prin urmare, incadarea in tabel a unei 
persoane se va face luand in considerare toate informatiile disponibile (indirecte), nu numai cele 
obtinute la investigatie. De pilda, incadrarea in coloana 4  grila de putere – interes se face atat pe 
baza informatiilor directe, adica a acelor informatii obtinute de la cel investigat, cat si din 
informatii indirecte, daca este posibil.  

 

• Datele care se incadreaza in coloana 1 si 2 se bazeaza pe informatiile furnizate direct de persoana 
investigata.  
 

• Datele care se incadreaza pe coloana 3 se bazeaza atat pe infromatiile furnizate de cele intervievat, 
cat si de informatiile indirecte, daca exista. 

 
• Datele de pe coloana 5 se bazeaza atat de la persoana interogata, cat si de la alte persoane 

interogate. Aceste informatii nu apar in nici o documentatie.  
 
• Daca in tabel se introduce o coloana cu privire la resursele persoanei interogate, se va trece pe 

coloana si rand veniturile persoanei si resursa timp (de ex. cat timp aloca pe zi o persoana 
propriului copil sau activitatilor din comunitate) 
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• La aliante incadrarea se face in functie de modul in care s-au formulat intrebarile in chestionar. 
De pilda, persoana din grupul tinta este intrebata daca face parte dintr-o organizatie 
neguvernamentala, participa ca voluntar la activitati in comunitate.  
 

• Este recomandabil sa existe un document separat in care se precizeaza cum s-a facut incadrarea 
fiecarei persoane.  
 
 
6.2. Prezentarea datelor 
 Datele din tabel se grupeaza si se pot prezenta conform modelului Colin Eden si Fran 
Ackermann cu privire la cele 4 categorii de parti interesate pe grila de putere – interes. Aceasta 
constituie un fel de harta a partilor interesate. 
 Atat tabelul cat si grila de putere - interes constituie sursa in baza carei se constituie 
structura comunitara consultativa.    

Clasificarea se poate face si utilizand matricea partilor interesate si de un tabel structurat 
pe 3 coloane in care 
- In prima coloana se face incadrarea unei persoane interesate pe baza evaluarii/investigarii; 
- pe a doua coloana se defineste/se argumenteaza cum s-a facut incadarea unei persoane 
interesate si pe coloana 3 –a cum se negociaza cu aceste persoane, respectiv care va fi 
managementul. 
 

 Exemplu cum se face incadrarea partilor interesate potrivit modelului utilizat la Oficiul 
Guvernamental de Comert al Marii Britanii6 

 
Evaluare Definire Cum se trateaza/cum se 

conduce procesul 
Avocatii  • Grupul care produce schimbarea  

• Campioni, sponsori 
• Comunicare activa, trebuie 
implicati in mod regulat 
• Sunt un input pentru decizii 
•Utili la promovarea 
programului/proiectului  

Oponenti • Inteleg politica/programul/proiectul 
dar se opun 
 
 

• Trebuie initiate discutii 
pentru a intelege de ce se 
opun/acceptare redusa 
• Se va pierde timp cu 
negocierile  
• Dacă pierderea este doar o 
problema de perceptie, 
trebuie utilizate date, ca sa se 
demonstreze contrariul 
• Masurarea motivelor pentru 
o acceptare scazuta 
 

Indiferenti • Nu sunt hotarati sa adopte o pozitie 
• Au o intelegere medie asupra 
politicii/programului/proiectului  
 

• Trebuie identificate 
decalajele de cunoastere care 
ii impiedica sa se decida 
• Trebuie cercetate punctele 
lor de vedere si ce ingrijorari 
au 

 
6 OGC - the UK Office of  Government Commerce: Stakeholder Management Plan, pag.4 
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•Atentie sa nu fie transformati 
in oponenti 
 

Cei ce blocheaza • Manifesta rezistenta la propunerea de 
politici publice/program/proiect.  
• Au o intelegere scazuta asupra 
politicilor/programului/proiectului 
• Probleme de comunicare 
•  
 
 
 
 
 

• Trebuie initiate discutii 
pentru a intelege de ce se 
opun 
• Intalniri, interviuri luate in 
mod individual 
• Explicarea politicii/ 
programului/proiectului 
pentru a depasi teama 
• Utilizarea tehnicilor de 
management al conflictelor 
  

Urmaritorii • Au o intelegere scazuta asupra 
politicilor/programului/proiectului 
• Sprijina proiectul si urmeaza 
majoritatea  
 

• Comunicare activa, trebuie 
implicati ca sa inteleaga 
beneficiile 
• Trebuie informati 
• Nu trebuie exploatati  

 
 
In baza tabelului de mai sus se face tabelul final7 /varianta finala, in care se incadreaza 

fiecare persoana interesata 
 
 

Partea 
interesata 

Impact Influenta Avocat Oponent Indiferent Blocker Urmaritor risc actiune 

          
          

 
 
Tabele care sunt prezentate cu titlu de exemplificare ajuta primaria sa stabileasca: 

• Numarul total al „avocatilor”/”jucatorilor”, adica a celor persoane care sustin o politica 
publica anume in domeniul social, un program, proiect sau furnizarea unui serviciu; 

• Cum se comunica, cum se face consultarea, cum se negociaza si ce tehnici de 
managementul conflictelor se utilizeaza; 

• Identificarea numarului de oponenti; 
• Cum se transforma un „indiferent” in avocat, daca este posibil sau in orice caz cum se evita 

ca un „indiferent” sa nu devina oponent; 
• Posibil sa se identifice cine ii sustine pe oponenti; 
• Posibilele aliante intre avocati, oponenti si cei ce blocheaza. „Urmaritorii” si indiferentii 

de regula nu fac aliante.  
 

In functie de datele de mai sus, primaria va elabora o strategie ori de cate ori promoveaza o 
politica sau instrumentele unie politici publice, precum program sau proiect focalizat pe 
drepturile copilului.  

 
 
 

 
7 OGC - the UK Office of  Government Commerce: Stakeholder Management Plan, pag.5 
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Anexa nr.2  
 
Model de hotarare a consiliului local 
 
 
Hotarare privind constituirea/reorganizarea consiliului comunitar consultativ si 
aprobarea regulamentului de organizare si functionare al acestui consiliu pentru 

orasul/comuna ________________ 
 
 
 

Avand in vedere referatul de aprobare a primarului ____________________ 
Raportul de specialitate intocmit de directia asistenta sociala a localitatii ________  
Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local al localitatii ____________ 
In conformitate cu prevederile Legii asistentei sociale nr.292/2011, cu modificarile 

ulterioare si ale Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului,  
In temeiul art.125, art.129 alin.(1), art.129 alin.(2) lit.d), art.129 alin.(7) lit.a) -e), lit.g) – 

h), lit.p), art.133, art.135, art.136, art.139 alin.(3) lit.i)  
 
 
Consiliul local al localitatii _________________ 
 
 

H O T A R A S T E 
 
 
 
Art.1. (1) Se constituie consiliul comunitar consulativ al localitatii __________ in urmatoarea 
componenta:   
a) d-na/dl.  ________________ de la Serviciul Public de Asistenta Sociala  __________ 
b) d-na/dl.  __________________ de la DGASPC; 
c) d-na/dl.  ________________ de la  Centrul de Prevenire, Evaluare si Consilier Antidrog – 
CPECA; 
d) d-na/dl.  _________________ , asistent social in cadrul societatii profesionale de asistenti 
sociali  ____________/din cadrul cabinetului individual de asistenta sociala 
______________/din cadrul cabinetului asociat de asistenta sociala ______________; 
e) d-na/dl.  ______________primar; 
f) d-na/dl.  _____________ consilier local; 
g) d-na/dl.  _____________ consilier local; 
h) d-na/dl.  _____________ consilier local; 
i) d-na/dl.  ________________ medic; 
j) d-na/dl.  ________________ facilitator dezvoltare comunitara; 
k) d-na/dl.  ________________ asistent medical; 
l) d-na/dl.  ________________ asistent maternal;  
m) d-na/dl.  ________________ consilier/mediator scolar; 
n) d-na/dl.  _________________ cadru didactic 
o) d-na/dl.  _________________ psiholog la scoala _______________ 
p) dl. _____________________ preot/pastor la ____________________ 
r) d-na/dl. _________________ administrator/actionar/asociat la societatea 
_____________; 
s) d-na/dl. __________________ voluntar; 
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t) d-na/dl. _____________ voluntar la centrul de voluntariat ____________’ 
u) d-na/dl. _____________  asociatia de tineret __________; 
v) d-na/dl. ________________ din partea Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca; 
w) alte persoane: care au minori sau persoane in vasta in ingrijire, persoane vulnerabile.  
 (2) Persoanele enumerate la alin.(2) al acestui articol au facut obiectul analizei persoanelor 
interesate, conform rezultatelor obtinute de grupul de lucru constituit in acest scop. De asemenea, 
o parte din persoanele enumerate sunt prevazute de lege, tinand cont de statutul lor profesional 
sau religios.  
 
Art.2. - Secretariatul consiliului comunitar consultativ va fi asigurat de catre d-na/dl. 
___________ de la Directia Publica de Asistenta Sociala.  
 
Art.3. Se aproba regulamentul de organizare si functionare a structurii comunitare consultative 
a localitatii _______________, care este prevazut in anexa nr.1 __ la prezenta hotarare. 
 
Art.4. – Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea orice 
alte dispozitii anterioare si contrare.   
 
Art.5. – Secretarul consilul local al localitatii __________ va aduca la cunostinta publica 
integral prevederile prezentei hotarari, precum si structurilor specializate ale localitatii 
___________ si institutiei prefectului jud. ____________ 
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Regulament de organizare si functionare a structurii comunitare consultative a 
localitatii _______________ 

 
 
1. Strructura comunitara consultativa este un grup format din persoanele enumerate in Hotararea 
consiliului nr. __  din data de ________ care fac un schimb de informatii si opinii in scopul 
furnizarii eficiente a serviciilor sociale. In acest sens, structura comunitara consultativa 
faciliteaza: 
a) consultarea intre partile enumerate la art.1 din Hotararea consiliului nr. __  din data de 
________  in privinta necesitatii si modului in care se face furnizarea serviciilor sociale si a altor 
servicii cum sunt cele medicale, de educație, formare profesională si ocupare, cultură,precum si 
ordine publică pentru apararea sanatii si vietii persoanelor;  
b) fixarea relatiilor de cooperare si/sau de lucru intre partile enumerate la art.1 Hotararea 
consiliului nr. __  din data de ________, astfel incat sa se asigure furnizarea unui serviciu social, 
ori conexarea unui serviciu social cu alte servicii, precum cele medicale, de educație, formare 
profesională si ocupare, cultură,precum si ordine publică; 
c) consultarea intre partile enumerate la art.1 din Hotararea consiliului nr. __  din data de 
________la declansarea procesului de elaborare a programelor sau proiectelor ce privesc 
imbunatatirea serviciilor sociale sau cu ocazia intocmirii/revizuirii planului anual privind 
serviciile sociale. 
 
2. - Structura comunitara consultativa are ca obiective diminuarea riscului in care se afla o 
persoana vulnerabila si diminuarea efectelor unei vatamari pe care o persoana a suferit-o. Pentru 
realizarea celor doua obiective, membrii structurii comunitare consultative a localitatii 
__________  fac schimb de informatii si opinii, ori de cate ori este necesar, cu privire la:  
a) analiza modului in care se face colectarea de date la nivelul comunitatii pentru anticiparea sau 
identificarea aparitiei unei situatii de risc sau de vatamare, in care se afla o persoana, familie sau 
grup. Riscul si vatamarea sunt definite in anexa nr. __ la prezentul regulament;   
b) modalitatea de organizare si comunicare intre primarie, furnizorii de servicii sociale acreditati, 
cum sunt SPAS, DGASPC, CPECA, reprezentantii furnizorilor altor servicii, cum sunt: educatia, 
cultura, sanatatea, ordinea publica, la care se adauga reprezentanții structurilor religioase cu 
personalitate juridică, voluntari din comunitate/centrul voluntariat si asistenta pentru protectia 
copilului; 
c) analiza modalitatii de furnizare a unui serviciu social;  
d) realizarea si analizarea interoperabilitatii intre furnizorii de servicii sociale, respectiv a modului 
in care se comunica/se transmite informatia, timpul necesar trasmiterii informatiei, daca s-a 
transmis o informatie completa despre o persoana vulnerabila pentur care este necedsra 
furnziarea unui serviciu; 
e) analiza modului de furnizare a unui serviciu pentru a diminua un risc sau o vatamare, precum 
si modul in care se coopereaza intre primar, managerul de caz de la furnizorii de servicii sociale, 
furnizori de servicii in educatie, sanatate, formare profesionala, cultura,ordine publica, centru de 
voluntariat  din localitate si asistenta pentru protectia copilului, alte centre de voluntariat; 
f)  masura in care exista un raspuns adecvat la incidentele produse: schimb de informatii pentru 
interventia rapida la producerea unui incident; 
g) evaluarile individualizate pentru o persoana si planul de asistenta; 
h) cum lucreaza furnizorii de servici in echipa sub titulatura „ centrul comunitar de servicii 
integrate”.  
 
3. O structura comunitara consuiltativa trebuie sa functioneze tinand cont de 3 principii: 
transparenta, acces deschis la consultare, interoperabilitate. 
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3.1. Principiul I - Transparenta 
(1) Transparența  se refera la informarea persoanelor persoanelor dintr-o comunitate de 

catre o autoritate a administratiei publice locale cu privire la obiectivele pe care le urmareste si 
deciziile pe care le va lua in privinta programelor de asistenta sociala cu aplicare in comunitate 
sau furnizarea de servicii. Transparenta se intemeiaza pe deschidere, comunicare și publicitate.  

(2) gradul de deschidere se refera la disponibilitatea informatiei catre public. Cu cat gradul 
de deschidere este mai mare, cu atat deficitul de informatie se reduce.  

(3) comunicarea este un transfer de informatie catre public si care trebuie sa conduca la 
un rezultat. Comunicarea angajeaza dialogul intre partile interesate, pentru a informa, a convinge 
si a creea relatii  de cooperare.   

(4) Publicitatea se refera la masura in care informatiile ajung la persoanele dintr-o 
comunitate.  

 
3.2. Principiul II: Acces deschis la consultare 

Persoanele din comunitate, indiferent daca sunt in mod direct sau indirect afectate de o 
decizie viitoare de catre o autoritate a administratiei publice locale sau luata de SPAS ori DGASPC, 
au dreptul de a participa la consultări: 
a)  în toate etapele in care se dezbate un viitor program sau proiect ce priveste situatia persoanelor 
vulnerabile din comunitate; 
b) pentru analiza situatiilor in care se afla o persoana vulnerabila din comunitatea locala pentru 
a preveni o situatie de risc/vulnerabilitate tranzitorie, multiplicarea riscurilor sau 
vatamare/vulnerabilitate permanenta; 
c) analiza aparitiei unor situatii de vulnerabilitate tranzitorie sau permanenta (prin prisma 
riscului sau a prejudiciului), unde este necesara interventia/furnizarea serviciului public.  
 
3.3. Principiul III - Interoperabilitate  

(1) Toate persoanele interesate dintr-o comunitate locala trebuie sa aiba aceeasi 
informatie, in acelasi timp, in acelasi format si utilizand protocoale compatibile, astfel incat 
furnizorii de servicii sociale si persoanele care se angajeaza voluntar sa asigure o interventie 
rapida, eficienta si adecvata potrivit cazurilor care s-au produs in comunitatea locala/teritoriala 
si care au creat vulnerabilitatea tranzitorie/permanenta a unei persoane.  

(2) Interoperabilitatea se realizeaza la nivel de comanda, comunicare, inclusiv sisteme IT, 
protocoale de interventie, logistica si trebuie sa conduca la furnizarea integrata a serviciilor 
sociale. Autoritatile locale pot lua in considerare cel putin HG nr.908/2017 pentru aprobarea 
Cadrului Național de Interoperabilitate, Domeniul de acțiune 1, in scopul realizarii 
interoperabilitatii „organizationale” si „tehnice”. 

(3) Pentru a indeplini conditiile minime de interoperabilitate organizationala, membrii 
consiliului in cooperare cu primarul vor construi la primarie un registru centralizat in care se se 
regaseasca:  
- numele si prenumele fiecarei persoane vulnerabile; 
- existenta evaluarii iniţiale, daca s-a executat (se va analiza daca se poate atasa continutul 
acesteia);      
- existenta evaluarii complexe si continutul acesteia, daca este posibil;      
- planul individualizat de asistenţă şi îngrijire;      
- raport privind implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenţie şi în planul 
individualizat;      
- raport privind monitorizarea şi evaluarea acordării serviciilor sociale; 
- evaluarea elevului/fisa elevului de la diriginte/caietul dirigentului si evaluarea realizata de 
psiholog , precum si orice evaluare realizata in unitati scolare; 
- existenta cazierului judiciar; 
- evaluari/date de la AJOFM, dupa caz; 
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- raportari/date de la managerul de caz in domeniul protectiei copilului,  
- raportari de la managerul de caz în domeniul asistenţei consumatorului de droguri. 
 
 
4. Formele consultarii publice   

(1) Consultarea publica se realizeaza intr-una din urmatoarele forme: 
a) intâlniri publice cu o agenda prestabilita; 
b) intalniri pentru situatii de urgenta, cand este necesar sa se furnizeze un serviciu social.   
 (2) In cazuri de urgenta, invitatia la consultare se poate face intre membri si prin mijloace 
electronice.  

(3) Consultarea publica in structura comunitara nu trebuie confundata cu publicarea pe 
pagina de website a primariei a unui proiect de strategie, plan de actiune, program. Publicarea 
acestor instrumente de politica publica este o forma de notificare, daca  sistemul nu este 
interactiv.  
 
5. Agenda 

Consultarea se poate face pentru: 
a) anticiparea sau identificarea aparitiei unei situatii de risc in care se afla o persoana vulnerabila; 
b) furnizarea integrata a serviciilor sociale pentru o persoana vulnerabila, familie sau grup dintr-
o comunitate locala, pentru a diminua vulnerabilitatea tranzitorie sau permanenta; 
c) realizarea interoperabilitatii intre furnizorii de servicii sociale pe toate nivelele acesteia, asa 
cum sunt descrise in prezenta metodologie; 
d) stabilirea modalitatilor de interventie sociala si cooperare intre primar, SPAS, serviciul public 
de asistenta sociala, DGASPC, centru de voluntariat si asistenta, furnizori privati de servicii 
publice, astfel incat sa existe coordonare si integrare; 
e) intelegerea/evaluarea perceptiei si a capacitatii de angajament a „partilor interesate” pentru 
furnizarea serviciilor sociale in folosul persoanelor vulnerabile sau pentru elaborarea unui 
program/proiect ce urmareste inlaturarea starii de vulnerabilitate a persoanelor, familiilor sau a 
unui grup din comunitatea locala (oras sau comuna); 
f) obtinerea de contributii la programe si proiecte viitoare in domeniul social cu aplicare locala; 
g) analiza intermediara a implementarii sau evaluarea programelor si proiectelor; 
h) analiza disfunctiilor in activitatea furnizorilor de servicii sau a proceselor, procedurilor de lucru 
sau a protocoalelor de interventie.  
 
 
6.Procesul de consultare publica 
 
Pasul 1 

Inainte de publicarea unui anunt privitor la consultarea publica, primaria elaboreaza un 
plan de lucru ce cuprinde urmatoarele masuri:  
a) colectarea documentelor de consultare. Aceste documente se refera la: 

-  situatia de risc/vulnerabilitate in care se afla o persoana sau grup de persoane; 
- elaborarea/revizuirea planurilor anuale de servicii sociale; 
- elaborarea unui program, proiect cu privire la asistenta sociala;  

b) pregătirea și planificarea logistică;  
c) stabilirea datei de consultare; data se va publica pe pagina de web a primariei odata cu 
documentele de consultare; 
- pregatirea listei cu persoanele care participa la o forma de consultare; 
- pregătirea raportului de consultare, in scopul evaluarii eficienței uneia dintre formele de 
consultare publica. 
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Pasul 2 
(1) Primaria va publica pe pagina proprie de web un anunţ referitor la: 

a) faptul ca se lucreaza la elaborarea/revizuirea planurilor anuale de servicii sociale sau la 
elaborarea a unui program sau proiect in domeniul asistentei sociale; 
b) masura in care s-a realizat evaluarea/definirea unei probleme in scopul fundamentarii 
revizuirii planurilor anuale de servicii sociale, ori a unui program sau proiect; 
c) analiza aparitiei unei situatii de risc in care se afla o persoana, familie sau grup; 
d) analiza si modul de organizare a primariei si a furnizorilor de servicii sociale, in cazul in care 
este nevoie de furnizarea  unui serviciu social pentru o persoana, familie sau grup dintr-o 
comunitate locala, pentru a diminua un risc sau o vatamare/vulnerabilitate permanenta; 
e) interventia urgenta pentru diminuarea unui risc sau a vatamarii in care se afla o persoana, 
familie sau grup, unde este nevoie de voluntari, centru de voluntariat si SPAS si/sau DGASPC.  
 (2) Pentru situatii de urgenta nu este nevoie de un anunt publicat. Se organizeaza o 
consultare restransa cu persoanele interesate ce pot interveni in diminuarea/eliminarea unei 
vulnerabilitati in care se afla  o persoana, familie sau grup.  

(3) Primaria va transmite orice document de consultare dintre cele enumerate la alineatul 
(1) lit.a)-c) al acestui paragraf tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor 
informaţii, daca acestea nu au fost publicate pe pagina proprie de web. Documentele se transmit 
intr-un format digital editabil.  
  (4) Daca elaboreaza o strategie, un program sau un proiect, ori planul anual de servici 
sociale, primaria va aduce aceasta intentie/decizie la cunostinta publicului cu cel puţin 30 de zile 
lucrătoare înainte de consultare, astfel incat partile interesate sa aiba timp sa-si formuelze un 
piunct de vedere.  
  
 
Pasul 3 
 
Consultarea 

(1) Primaria organizeaza consultarea in oricare din formele descrise in aceasta 
metodologie la paragraful 5.3.  

(3) Consultarea se va desfasura respectandu-se urmatoarele reguli: 
a) consultarea este condusa si moderata de primar sau de o alta persoana desemnata de adunare; 
b) Persoana care conduce consultarea anunta in debut modul desfasurarii acesteia, ordinea 
inscrierilor la cuvant, termenul de interventie al fiecarei persoane, procedura de preluare a 
recomandarilor/propunerilor/observatiilor la documentele ce fac obiectul consultarii; 
c) la consultare participa obligatoriu persoana care a initiat o strategie, plan de actiune, program, 
proiect, ori persoana care a sesizat primaria de necesitatea de a organiza o consultare de urgenta 
pentru interventia/furnizarea unui serviciu social in cazul diminuarii/eliminarii unei 
vulnerabilitati a unei persoane, familie, grup; de asemenea pot partcipa  experti care au elaborat 
un studiu privitor la obiectul consultarii; 
d) consultarea se incheie dupa ce toti participantii inscrisi la cuvant si-au exprimat un punct de 
vedere.  
 (3) Secretariatul primariei:   
a) întocmeste şi comunica pe pagina de web a primariei si transmite pe email ordinea de zi catre 
persoanele care fac parte din structura de consultare comunitara; 
b) publica pe pagina de web a primariei documentele de consultare; 
c) intocmeste minuta consultarii si un raport. 
 (4) Minuta consultarii se publica pe pagina web a primariei si trebuie sa cuprinda: 
a) data organizarii, ordinea de zi; 
b) numărul de participanți; 
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c) observatii, recomandari/propuneri primite de la participanti sau de la pesoane care desi nu au 
participat la consultare au transmis un punct de vedere. 
 (6) Raportul dezbaterii este un document intern al primariei si trebuie sa cuprinda 
urmatoarele informatii: 
a) obiectul consultarii 
b) data organizarii, forma consultarii publice, ordinea de zi; 
c) numărul de participanți; 
d)recomandarile/propunerile majore/esentiale formulate de partile interesate afectate de o 
propunere de politica publica, program, proiect, strategie, plan de actiune; 
e) ierahizarea propunerilor formulate de partile interesate. 
 
 
Exemplu de raport 
 

Obiectul consultarii  
 
 

a) conform indicatiilor din ghid 
b)  
c)  

Data __________ 
Varianta 1: Agenda: 
 

 

Participanti 
 
 

 
 
 

Recomandarile/propunerile 
formulate de participanti; 
clasificarea  
 
 

Conform instructiunilor din ghid 

 
Puncte de conflict intre 
membrii structurii 
consulative 
 

 
Conform instructiunilor din ghid 

 
 
 
7. Evaluarea consultarii  

In baza rapoartelor intocmite dupa fiecare consultare, secretariatul consiliului comunitar 
consultativ va face anual o evaluare privitor la eficacitatea exercițiului de consultare pentru a 
masura: 
a) gradul de implicare a părților interesate si masura in care aceste persoane au contribuit la 
îmbunătățirea strategiilor de interes local , planurilor de actiune la strategii, programe, proiecte; 
b) calitatea deciziilor luate de primarie, ca urmare a consultarii;  
c) perceptia partilor interesate cu privire la regulile de derulare a consultarii publice; 
e) propuneri de revizuire a procesului de consultare publica. 
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Anexa nr.3  
 
Masurile necesare care pot fi luate in comunitatile locale pentru furnizarea 
integrata a serviciilor sociale 
 
 
1. Infiintarea si functionarea structurii comunitare consultative si fixarea mandatului (obiective 
si functiuni) pentru aceste structuri. In cadrul acestei structuri trebuie sa se regaseasca toti 
furnizorii de servicii, astfel incat sa se asigure in timp interoperabilitatea, precum si coordonarea 
si integrarea serviciilor sociale. 

 
2. Formarea profesionala in managementul de caz a asistentilor sociali angajati in structurile 
publice. Acestia devin un fel de „coordonatori de proiect” pentru fiecare caz in parte din 
comunitate si fixeaza legaturile intre diferiti furnizori in functie de evaluarea unei persoane si 
planul individualizat de asistenţă. Gradual aceeasi instruire se poate face si cu asistentul medico-
social si mediatorul comunitar.  
Asistentii sociali înregistraţi cu cabinete individuale sau societăţi civile profesionale de asistenţă 
socială isi asigura instruirea pe spezele lor.  
 
3. Identificarea şi evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup dintr-o comunitate.  
Art.122 din Legea nr.292 /2011 face referire la intocmirea acestor planuri de catre asistentii sociali 
ca preconditie la elaborarea planurilor de intervenţie pentru prevenirea, combaterea şi 
soluţionarea situaţiilor de dificultate. Dar, legea nu ofera detalii, in acest sens. Daca nu exista inca 
o metodologie de identificare şi evaluare a nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup 
dintr-o comunitate, va fi nevoie de elaborarea acestei metodologi. Daca aceasta obligatie revine 
asistentlor sociali potrivit regulementelor furnizorilor de servicii unde sunt angajati si fisei 
postului, va fi necesar sa existe o metodologie standard care sa fie realizata de asistentii sociali. 
Identificarea şi evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup dintr-o comunitate 
este o actiune preventiva, care ofera posibilitatea tuturor partilor interesate sa identifice din timp 
riscurile cu care se confrunta o persoana, familie sau grup si sa intervina inainte de aparitia unui 
risc sau a unui prejudiciu.  
 
4. Elaborarea sau ajustarea protocoalelor de cooperare intre asistentii sociali (SPAS, DGASPC, 
furnizori privati), asistentii maternali, asistentii medico-sociali, consilier/mediatori scolari, 
mediatori comunitari, politisti, cadre didactice, primari, consilieri la AJOFM. Aceste protocoale 
trebuie sa fixeze: 
a) modul de comunicare in prima faza (telefon, dispecerat, internet, „internetul lucrurilor” pentru 
semnalizare simultana); 
b) procedura de interventie/legatura functionala intre furnizorii de servicii; in majoritatea 
cazurilor prima persoana care intervine este managerul de caz  - asistent social; 
c) cum se face documentarea si ce informatii se transmit de la un furnizor la altul si la managerul 
de caz pentru evaluarea si intocmirea planului de asistenta; 
d) procedura de interventie in cazuri de urgenta; 
e) procedura de interventie in colaborare cu voluntari; 
f) raportarea. 
 
5. La nivelul SPAS se poate infiinta o unitate/centru pentru servicii comunitare integrate. Aceasta 
unitate va fi coordonata de un manager de caz – asistent social.  
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Asistentul social din structura publica (SPAS) ori asistentul social dintr-un cabinet individual sau 
societate civila profesionala stabileste legaturi pe orizontala cu: 
- primaria 
- Furnizori locali de servicii privati: ong-uri, fundatiile cultelor religioase, cabinete individuale sau 
societăţi civile profesionale de asistenţă socială; 
- medicul de familie; 
- politia, preot; 
- consilier/mediator soclar, scoala, profesori; 
 
 
Asistentul social din structura publica (SPAS) ori asistentul social dintr-un cabinet individual sau 
societate civila profesionala fixeaza legaturi pe verticala cu:  
- DGASPC: protecție a copilului, evaluarea persoanelor cu handicap,  
- agentia judeteana de ocupare si formare profesionala: instruire si angajare. 
- Centrul de Prevenire, Evaluare si Consilier Antidrog - CPECA 
 
 
6. La nivelul Centrului de Prevenire, Evaluare si Consilier Antidrog – CPECA se asigura 
managementul de caz pentru persoanele consumatoare de droguri si care au nevoie de reabilitare 
medicala si sociala.  
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Anexa nr.4 
 
 
4.1. Cadrul legal pentru furnizarea serviciilor comunitare integrate 
 
(1) Prin schimbul de informatii si opinii/consultare si prin interoperabilitate, structura 
comunitara consultativa faciliteaza integrarea serviciilor comunitare: asistenta sociala, asistenta 
medicala, scoala, cultura, formare profesionala, ocupare, ordine publica.  Se poate forma astfel un 
centru comunitar integrat.  

(2) Legea nr.292/2011 face referire la servicii comunitare integrate in: 
a) Cap. I - Dispoziţii generale , la art.5 lit.p),  
b) Cap. III - Sistemul de servicii sociale, la art.28 alin.(1) si (3) – caracter integrat de furnizare, 
art.33 – ingrijire personala, art.37 alin.(1) lit.c) – servicii sociale integrate, 
c) Cap. IV - Măsuri integrate de asistenţă socială, la art. 62 alin.2 – victimele traficului de 
persoane, art.64 ali.(1) – reintegrarea sociala a persoanelor private de libertate , art.75 alin.(2) – 
violenta in familie, art.91 - ocupare.   

  
 

4.2. Masurile necesare care pot fi luate in comunitatile locale pentru furnizarea 
integrata a serviciilor sociale 
 
 
4.2.1. Infiintarea si functionarea structurii comunitare consultative si fixarea mandatului 
(obiective si functiuni) pentru aceste structuri. In cadrul acestei structuri trebuie sa se regaseasca 
toti furnizorii de servicii, astfel incat sa se asigure in timp interoperabilitatea, precum si 
coordonarea si integrarea serviciilor sociale. 

 
4.2.2. (1) Formarea profesionala in managementul de caz a asistentilor sociali cu studii 
superioare angajati in structurile publice. Acestia devin un fel de „coordonatori de proiect” pentru 
fiecare caz in parte din comunitate si fixeaza legaturile intre diferiti furnizori in functie de 
evaluarea unei persoane si planul individualizat de asistenţă. Gradual aceeasi instruire se poate 
face si cu asistentul medico-social si mediatorul comunitar.  

(2) Daca asistentul social nu are studii superioare si nu poate fi mai mult decat un 
„responsabil de caz”, atunci se va apela la cabinete individuale de asistenta sociala sau societăţi 
civile profesionale de asistenţă socială. 

(3) Asistentii sociali înregistraţi cu cabinete individuale sau societăţi civile profesionale de 
asistenţă socială isi asigura instruirea pe spezele lor.  
 
4.2.3. Identificarea şi evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup 
dintr-o comunitate.  Art.122 din Legea nr.292 /2011 face referire la intocmirea acestor planuri 
de catre asistentii sociali ca preconditie la elaborarea planurilor de intervenţie pentru prevenirea, 
combaterea şi soluţionarea situaţiilor de dificultate. Dar, legea nu ofera detalii, in acest sens. Daca 
nu exista inca o metodologie de identificare şi evaluare a nevoilor sociale individuale, familiale 
sau de grup dintr-o comunitate, va fi nevoie de elaborarea acestei metodologii, ori de utilizarea 
Metodologiei de evaluare a nevoilor sociale locale, elaborată în cadrul proiectului „Creşterea 
gradului de implementare a legislaţiei privind serviciile sociale la nivel local în contextul 
procesului de descentralizare” (MMFPS, SMIS 10845, 2010-2012). Daca aceasta obligatie revine 
asistentlor sociali potrivit regulementelor furnizorilor de servicii unde sunt angajati si fisei 
postului, va fi necesar sa existe o metodologie standard care sa fie realizata de asistentii sociali. 
Identificarea şi evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup dintr-o comunitate 
este o actiune preventiva, care ofera posibilitatea tuturor partilor interesate sa identifice din timp 
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riscurile cu care se confrunta o persoana, familie sau grup si sa intervina inainte de aparitia unui 
risc sau a unui prejudiciu.  
 
4.2.4. Elaborarea sau ajustarea protocoalelor de cooperare intre asistentii sociali (SPAS, 
DGASPC, furnizori privati), asistentii maternali, asistentii medico-sociali, consilier/mediatori 
scolari, mediatori comunitari, politisti, cadre didactice, primari, consilieri la AJOFM. Aceste 
protocoale trebuie sa fixeze: 
a) modul de comunicare in prima faza (telefon, dispecerat, internet, „internetul lucrurilor” pentru 
semnalizare simultana); 
b) procedura de interventie/legatura functionala intre furnizorii de servicii; in majoritatea 
cazurilor prima persoana care intervine este managerul de caz  - asistent social; 
c) cum se face documentarea si ce informatii se transmit de la un furnizor la altul si la managerul 
de caz pentru evaluarea si intocmirea planului de asistenta; 
d) procedura de interventie in cazuri de urgenta; 
e) procedura de interventie in colaborare cu voluntari; 
f) raportarea. 
 
4.2.5. (1) La nivelul SPAS se poate infiinta o unitate/centru pentru servicii comunitare integrate. 
Aceasta unitate va fi coordonata de un manager de caz – asistent social.  

(2) Asistentul social din structura publica (SPAS) ori asistentul social dintr-un cabinet 
individual sau societate civila profesionala stabileste legaturi pe orizontala cu: 
- primaria 
- Furnizori locali de servicii privati: ong-uri, fundatiile cultelor religioase, cabinete individuale sau 
societăţi civile profesionale de asistenţă socială; 
- medicul de familie; 
- politia, preot; 
- consilier/mediator soclar, scoala, profesori; 

(3) Asistentul social din structura publica (SPAS) ori asistentul social dintr-un cabinet 
individual sau societate civila profesionala fixeaza legaturi pe verticala cu:  
- DGASPC: protecție a copilului, evaluarea persoanelor cu handicap,  
- agentia judeteana de ocupare si formare profesionala: instruire si angajare. 
- Centrul de Prevenire, Evaluare si Consilier Antidrog - CPECA 
 
 
4.2.6. La nivelul Centrului de Prevenire, Evaluare si Consilier Antidrog – CPECA se asigura 
managementul de caz pentru persoanele consumatoare de droguri si care au nevoie de reabilitare 
medicala si sociala. CPECA si structyurile sale teritoriale poate lucra cu spitale si alti furnizori de 
servicii.  
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Anexa nr.5. Referinte 
 
Lista hotararilor Guvernului, a metodologiilor si manualelor  
 
HG nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă 
multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a 
Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi 
aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum 
şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state  
 
HG nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire 
a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, 
precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale 
de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului 
standard al documentelor elaborate de către acestea 
 
 
Standardele sistemului national de asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de 
droguri 
 
Metodologia de lucru cu adolescentii la risc si consumatori de droguri 
Centrul de Prevenire, Evaluare si Consilier Antidrog - CPECA 
 
Metodologia de evaluare a nevoilor sociale locale, elaborată în cadrul proiectului „Creşterea 
gradului de implementare a legislaţiei privind serviciile sociale la nivel local în contextul 
procesului de descentralizare” (MMFPS, SMIS 10845, 2010-2012), Valentin Vladu, Corina Velicu, 
Marius Voj, Andrei Arvinte 
 
 
Manuale:  
Rolul şi responsabilitățile personalului medical în protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
Rolul preoților în protecția şi promovarea drepturilor copilului 
Rolul şi responsabilitățile polițiștilor în protecția şi promovarea drepturilor copilului 
Manualul politiştilor  
Rolul şi responsabilitățile asistenților sociali în protecția şi promovarea drepturilor copilului 
Rolul judecătorilor şi al procurorilor în protecția şi promovarea drepturilor copilului 
Rolul şi responsabilitățile personalului didactic în protecția şi promovarea drepturilor copilului  
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Anexa nr.6 
 
 
Concepte cheie 
 
1.Interoperabilitatea8  

(1) Toate persoanele interesate dintr-o comunitate locala trebuie sa aiba aceeasi 
informatie, in acelasi timp, in acelasi format si utilizand protocoale compatibile, astfel incat 
furnizorii de servicii sociale si persoanele care se angajeaza voluntar sa asigure o interventie 
rapida, eficienta si adecvata potrivit cazurilor care s-au produs in comunitatea locala/teritoriala 
si care au creat vulnerabilitatea tranzitorie/permanenta a unei persoane.  

(2) Interoperabilitatea se realizeaza la nivel de comanda, comunicare, inclusiv sisteme IT, 
protocoale de interventie, logistica si trebuie sa conduca la furnizarea integrata a serviciilor 
sociale. Autoritatile locale pot lua in considerare cel putin HG nr.908/2017 pentru aprobarea 
Cadrului Național de Interoperabilitate, Domeniul de acțiune 1, in scopul realizarii 
interoperabilitatii „organizationale” si „tehnice”. 

 
Nivelul 1 de interoperabilitate 

(1) Se face consultare intre „partile interesate” despre intentiile si activitatile lor (de ex. 
cazul unui copil, a unei persoane varstnice, persoana din grupul NEETS, fosti prizonieri de 
penitenciar), dar fiecare actioneaza independent  si cu propriile resurse.  
 (2) Desi se face o consultare, fiecare furnizor de servicii actioneaza separat. Este o 
furnizare de servicii sociale in etape/succesiune de activitati, dar de tip fragmentar. Furnizarea de 
servicii sociale se face in etape/succesiune de activitati si fragmentar. Exista riscul ca rezultatele 
unei interventii sa nu se comunice integral de la un furnizor de servicii la altul, pentru ca nu exista 
o baza comuna de date. 
 (3) Se recomanda sa se evite acest mod de organizare, intrucat daca nu se lucreaza integrat, 
eficienta este scazuta, nu se poate face o monitorizare si o evaluare corecta a interventiei in 
beneficiul unei persoanei vulnerabile.  
 
Nivelul 2 de interoperabilitate  

(1) Se face consultarea intre „partile interesate” despre intentiile si activitatile lor. 
Operațiunile sunt coordonate de una dintre partile interesate, de exemplu asistentul social – 
manager de caz, pentru a optimiza interventia si in functie de natura acesteia (de ex.cazul unui 
copil care are nevoie alternativ de asistenta sociala sau medicala ori educatie). Coordonarea se 
face tinand cont de competentele legale ale fiecarei parti printr-o divizare funcțională în funcție 
de capabilități. 
 (2) La acest nivel se face schimb de date/informatii intre toti furnizorii si alte persoane. 
Informatia se structureaza astfel incat sa existe o coordonare a tutror furnizorilor, iar fiecare 
furnizor sa stie cand intervine si cum. Interventia/furnizarea unui serviciu este simultana sau 
succesiva.  De pilda, politia acorda suport asistentului social/maternal, asistentului medical, daca 
este impiedicat sa intervina in favoarea unei persoane vulnerabile. In exemplul dat, este o actiunea 
simultana si coordonata. La fel, se poate proceda cand este nevoie de asistent social, asistent 
medical, la furnizarea unui serviciu social conexat cu asistenta medicala, ori in situatii de abandon 
scolar, cand este nevoie de asistent social, mediator scolar, cadru didatic, psiholog angajat in 
scoala, politist.   
 (3) Nivelul 2 de interoperabilitate este un mod de interventie integrat, desi partile isi 
pastreaza autonomia. Integrarea interventiei impune ca partile sa elaboreze si sa aplice protocoale 

 
8 Kenneth Gause, Catherine Lea, Daniel Whiteneck, Eric Thompson: U.S. Navy Interoperability with its 
High-End Allies, Center for Strategic Studies, Center for Naval Analyses, Alexandria, Virginia,  
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comune de interventie, in care fiecare furnizor de servicii isi stabileste competentele si modul in 
care coopereaza cu ceilalti furnizori de servicii.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivelul 3 de interoperabilitate 

(1)  Se face schimb de informatii intre partile interesate. Operațiunile sunt coordonate de 
una dintre partile interesate pentru a optimiza interventia, cum este un manager de caz din randul 
furnizorilor de servicii. Impartirea pe activitati se face tinand cont de competetentele legale ale 
fiecarei parti printr-o divizare funcțională.  
 (2) la acest nivel se face schimb de informatii, se structureaza aceste informatii, astfel incat 
sa se realizeze coordonarea si o unificare logistica. Interventia/furnizarea serviciilor poate fi 
simultana sau succesiva, in functie de natura riscurilor sau prejudiciul cu care se confrunta o 
persoana vulnerabila.  

Exemplu de interoperabilitate nivel 2 care ar putea fi aplicat la nivel local in 
Romania 

 
Prima etapa:  In cazul comunitatilor locale se poate incepe mai simplu, in sensul ca 
furnizorii de servicii sociale si de alte servicii specializate, cum sunt cele medicale, educatie, 
ocupare, ordine publica pot construi la primarie un registru centralizat in care se se 
regaseasca:  
- numele si prenumele fiecarei persoane vulnerabile; 
- existenta evaluarii iniţiale, daca s-a executat (se va analiza daca se poate atasa continutul 
acesteia);      
- existenta evaluarii complexe si continutul acesteia, daca este posibil;      
- planul individualizat de asistenţă şi îngrijire;      
- raport privind implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenţie şi în planul 
individualizat;      
- raport privind monitorizarea şi evaluarea acordării serviciilor sociale; 
- evaluarea elevului/fisa elevului de la diriginte/caietul dirigentului si evaluarea realizata de 
psiholog , precum si orice evaluare realizata in unitati scolare; 
- existenta cazierului judiciar; 
- evaluari/date de la AJOFM, dupa caz; 
- raportari/date de la managerul de caz in domeniul protectiei copilului,  
- raportari de la managerul de caz în domeniul asistenţei consumatorului de droguri. 

 
In a doua etapa furnizorii de servicii sociale si de alte servicii  cum sunt cele  medicale, 
educatie, ocupare, ordine publica coopereaza pentru a elabora protocoale comune de 
interventie, astfel incat sa se ajunga la formarea unui centru . Aceste protocoale sunt 
instructiuni in care se fixeaza ce atributii are fiecare furnizor de servicii si cum colaboreaza 
cu ceilalti furnizori  de servicii simultan sau succesiv. Sunt situatii in care aceste protocoale 
pot fi realizate pe cale voluntara, dar uneori este nevoie de aprobarea lor de catre Ministerul 
Muncii si Justitiei Sociale, Ministerul Sanatatii sau Ministerul Afacerilor Interne. Important 
este ca furnizorii de servicii sa fie initiatorii acestor protocoale, intrucat acestia actioneaza 
in mod direct cu beneficiarii potentiali de servici sociale.  
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(3) La nivelul 3 se ajunge in momentul in care se realizeaza integral interoperabilitatea 
tehnica si organizationala, Domeniul de acțiune 1, conform HG nr.908/2017 pentru aprobarea 
Cadrului Național de Interoperabilitate. Prin urmare, trebuie sa existenu doar o organizare, ca in 
cazul nivelul 2 de interoperabilitate, ci si o baza integrata IT.  
 
 
 
2.Riscul 

(1) Riscul despre care se face mentiune la paragraful 2.1. alin.2, lit.a) din prezentul capitol 
este o pierdere potentiala si este cauzat de:   
a) factori de risc structurali, cum sunt: 
- saracia; 
- dependenta de ajutor social (VMG şi alocaţia de susţinere a familiei)  
- lipsa locuintei sau conditii precare de locuit, ori  gradul de aglomerare in locuinta; 
- educatia scazuta si sanatatea precara a parintilor sau a copiiilor; 
- nivelul redus al veniturilor (salarii, pensii) parintilor(serveste la calculul saraciei: extrema sau 
relativa); 
- nivelul redus al veniturilor parintilor sau a altor persoane care au in ingrijire copii; 
- modul in care parintii folosesc alocatia pentru copii si beneficiile sociale (VMG şi alocaţia de 
susţinere a familiei); 
- neglijarea sau violenta asupra copilului, ori a unui parinte;  
- lipsa accesului copilului/persoana NEETs la educaţie, activităţi recreative şi culturale; 
- mediu cultural al familiei; 
- existenta „comunitatilor sursa”(concentrare ridicata a mamelor cu copii aflati in sistemul de 
protectie speciala. Sursa: Banca Mondiala), mai cu seama in zonele marginalizate social; 
- lipsa de instruire a parintilor, ca sa dobandeasca abilităţi şi competenţe parentale ce conduc la 
introducerea copiilor in sistemul de protectie; 
- vagabondaj; 
- consum de droguri sau alcool, viata sexuala timpurie, violenta asupra altor persoane, cersetorie, 
fapte de natura penala; 
- somaj de lunga durata; 
- lipsa unei evaluari sistematice/diagnoze la nivel comunitar cu privire la persoanele vulnerabile 
si/sau a „comunitatilor sursa”, a criminalitatii;  
- furnizarea inadecvata a serviciilor sociale; 
- lipsa de suport pentru educația remediala (finalizarea învațământului obligatoriu) 
b) factori de risc conjuncturali care creeaza urmatoarele situatii: 
- decesul parintilor; 
- detentia parintilor sau numai a unuia dintre ei; 
- copii cu parinti institutionalizati; 
- copii cu parinti plecati la munca in strainatate; 
- abandonul copilului la nastere sau ulterior; 
- persoană încadrată într-un grad de handicap/dizabilitate accentuată sau gravă;  
- trafic de persoane; 
- infractiuni contra persoane care produce o vatamare a sanatatii persoanei; 
- absenteismul scolar.   
 (2) Expunerea la risc creeaza o vulnerabilitate permanenta sau o vulnerabilitate 
tranzitorie. 
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3. Vatamarea 
(1) Vatamarea la care se face referire la paragraful 2.1. alin.2, lit.a) din prezentul capitol 

este o vulnerabilitate permanenta a unei persoane, avand drept cauze:  
a) violenta, neglijare, rele tratamente  care au pus in pericol viata si integritatea fizica a unei 
persoane, ori afectarea grava a sanatatii; 
b) orice infractiune care a pus in pericol viata sau sanatatea unei persoane; 
c) exploatarea economica sau sexuala, trafic cu copii; 
d) sanatatea precara; 
e) lipsa de acces la protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea 
părinţilor săi; 
f) lipsa sau furnizarea inadecvata a serviciilor de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare; 
g) lipsa de protectie a copilului care a produs o fapta de natura penala; 
h) aparitia unei dizabilitati cu recuperare scazuta sau fara recuperare; 
i) abandon cu impact asupra vietii si sanatatii copilului.  

(2) O vatamare poate constitui sursa aparitiei altor riscuri, separat de cele initiale. 
(3) Vulnerabilitatea permanenta poate fi cauzata de riscuri de natura structurala, pe cand 

vulnerabilitatea tranzitorie este cauzata de un eveniment neprevazut, de riscuri de natura 
structurala, incalcarea legii, ori de o politica inadecvata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


