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LISTA ACRONIMELOR UTILIZATE 

      ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 

 

Acronim Denumire completă 

 

DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

CAS LIEBLING Compartimentul de Asistență Socială LIEBLING 

UAT Unitate administrativ-teritorială 

CJ Consiliul judeţean 

CL Consiliul local 

APL Autoritate administrație publică locală 

AJPIS Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 

L Lege 

HG Hotărâre de Guvern 

OUG Ordonanță de urgență a Guvernului 

OG Ordonanța Guvernului 

ISJ Inspectoratul Școlar al Județului 

ONG Organizaţii neguvernamentale 

OPA Organizaţii private acreditate 

FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

PNDR Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

SPAS Serviciu Public de Asistenţă Socială 

UE Uniunea Europeană 

BVC Buget de venituri și cheltuieli 

BS Bugetul de stat 

VMG Venit minim garantat 

ASF Alocație pentru susținerea familiei 

AI Ajutor de încălzire 

AMC Asistent medical comunitar 

MF Medic de familie 
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Cuvânt înainte: 

 

Gradul de civilizaţie şi dezvoltare al unei societăţi se măsoară în mod determinant şi prin 

sistemul de asistență și protecţie socială existent în societatea respectivă, prin măsura în care 

acesta reușește să asigure un nivel de trai acceptabil şi şanse egale de participare la viaţa socială 

pentru toţi cetăţenii. Accesul la beneficii şi servicii sociale reprezintă un mijloc de întărire a 

coeziunii sociale şi de reducere a excluderii sociale. 

Până nu demult sintagma “asistenţa socială” era înţeleasă de mare parte a populaţiei (şi 

din păcate de unii dintre cei responsabilii cu aplicarea măsurilor de protecţie socială) exclusiv ca 

activitate de protecţie economică a persoanelor sau familiilor care la un moment dat se află în 

imposibilitatea de a-şi acoperi nevoile minime de viaţă. În realitate însă asistenţa socială nu poate 

fi redusă la beneficii financiare, întrucât pe lângă dimensiunea economică, mai există şi alte 

dimensiuni – socială, psihologică, spirituală – care îl definesc pe om, toate aceste aspecte 

concurând la determinarea unei situaţii de dificultate în care se poate găsi o persoană/familie la 

un moment dat. 

În ultimii ani factorii responsabili cu configurarea sistemului de protecţie socială la nivel 

naţional au recunoscut tot mai mult necesitatea regândirii sistemului naţional de asistenţă socială, 

cu mutarea accentului de pe acordarea măsurilor financiare pe dezvoltarea şi diversificarea gamei 

de servicii sociale astfel încât să acopere cea mai mare parte a categoriilor de persoane 

defavorizate; un obiectiv major al politicilor publice în domeniul muncii şi justiţiei sociale, 

specificate şi în programele de guvernare, fiind asigurarea unor servicii sociale de calitate. 

Scopul Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din comunăl LIEBLING este acela de 

a dezvolta un sistem funcțional de servicii care să sprijine persoanele vulnerabile în vederea 

depășirii situațiilor de dificultate, urmărind prevenirea și combaterea riscului de excluziune 

socială, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale. 

 Realizarea acestui scop implică implementarea unor măsuri de asistență socială pentru 

garantarea drepturilor fiecărei persoane vulnerabile de a beneficia de servicii sociale adecvate.  

Prezenta strategie constituie un pas esențial înainte, pentru crearea și implementarea unui 

sistem performant și eficient de furnizare a serviciilor sociale la nivelul comunei LIEBLING. 

 

 

 

                                                          Primar, 

 

Munteanu Ioan Gheorghe 

 



6 

 

 

 

 

CAPITOLUL I  -  PROFILUL SOCIO-ECONOMIC AL COMUNEI LIEBLING 

 

 

1. POZIȚIE ȘI LOCALIZARE: 

Comuna Liebling este aşezată în vestul ţării, în zona sudică, la doar 30 km depărtare de 

municipiul Timișoara, pe drumul județean DJ692B Jebel - Otvești. 

În subordinea administrativă, comuna Liebling are următoarele localități: Liebling, centru 

administrativ, satul Cerna, în partea de est și Iosif, în partea de vest, situate la o distanță de 8 km 

față de centrul comunei. 

Localitatea Liebling se învecinează la nord cu localitatea Pădureni, Unip Stamora- 

Română, în partea de est cu satele Berini și Cerna, la sud cu satul Sipet, iar în partea de vest cu 

localitatea Jebel. 

 

 

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Liebling,_Timi%C8%99 

 

 

2. ISTORICUL COMUNEI: 

 Prima atestare documentară a unei localităţi pe actualul teritoriu al Liebliengului datează 

din 1332. Satul medieval se numea Beesd (Besd, Desd) şi apare în evidenţele de dijmă papale ca 

având o parohie. Pe la 1597, într-o diplomă maghiară, apare menţionat cu numele Brist. 

 

Hartă habsburgică (1772). Hotarul relativ al localităţii Liebling 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Liebling,_Timi%C8%99
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            Localitatea modernă a fost înfiinţată în 1786-1788, prin colonizarea cu germani 

protestanţi din Pfalz şi Nurnberg. Satul a fost construit după un plan bine stabilit de administraţia 

de la Timişoara, sub supravegherea comisarului Wallbrunn care a dispus zidirea a 290 de case 

noi, cu străzi drepte şi paralele.  

În primul an au sosit doar 102 familii, restul au venit mai târziu. Comuna astfel înte-

meiată a fost numită de comisarul Wallbrunn Vecshaza, după numele guvernatorului de atunci al 

Banatului. După mărturiile bătrânilor satului, însuşi guvernatorul a redenumit-o în Liebling 

întrucât "protestanţii erau iubirea lui". Aşadar la 1828 are oficial numele pe care îl poartă şi în 

prezent. În acelaşi an este construită biserica evanghelică luterană. În 1859 a avut loc o epidemie 

de ciumă care a înjumătăţit populaţia satului.  

Satul Iosif se află la 3 km vest de comună. A fost înființat în 1870 cu coloniști maghiari 

și numit după cel care l-a creat, Josephfalva. Postbelic, numărul populației scăzând, a devenit 

cătun (1954) apoi, după așezarea mai multor familii de români, a redevenit sat. 

 Satul Cerna este situat la 7 kilometri sud-est de comună. Este o localitate veche, atestată 

prima dată documentar din 1373, populată de români. Sub invazia otomană satul a supraviețuit. 

Cucerit de habsburgi, a primit numele Czerna (1725) și a fost inclus în districtul Ciacova.   

 

3. RELIEFUL și  REŢEAUA HIDROGRAFICĂ: 

 

 În linii mari, hotarul localității Liebling se integrează în două regiuni geomorfologice 

distincte: Câmpia joasă a Timişului şi Câmpia înaltă a Bârzavei 

   

 Regionarea geomorfologică a Banatului (după G. Ianoş, I. Puşcă, M. Goian)1 

 

                                                   

1 Floca, C., Liebling. Monografie arheologică, Editura EXCELSIOR ART, Timişoara,2013, p 31. 



8 

 

  

          Mai exact, cu excepţia părţii sudice, aria face parte din unitatea Câmpiei aluvio 

proluviale a Timişului inferior, mai precis, dintr- una din subunităţile acesteia, şi anume 

Câmpia Ciacova. 

   

Liebling:   unităţi geografice. Hartă (după I. Zăvoianu) prelucrată2 

 Morfogeneza zonei – relieful judeţului Timiş este rezultatul unui lung proces de 

evoluţie, în cursul căruia se disting două etape: prima este legată de formarea şisturilor 

cristaline, care sunt fundamentul întregii zone, iar a doua începe odată cu formarea vastei 

Depresiuni Pannonice (începută în tortonian) continuată până la exodarea câmpiei şi 

acoperirea ei cu o cuvertură de loess şi depozite aluviale, formaţiuni sedimentare databile 

până în cuternar. Actuala suprafaţă a Câmpiei Pannonice s-a format, deci, în urma retragerii 

în etape a Mării Panonice spre V, urmată de colmatările fluviatile, pe un fond subsident, 

reţeaua hidrografică instalată contribuind la compartimentarea unităţii şi la formarea 

reliefului actual.  

 Hotarul Lieblingului este format, în general, din aluviuni actuale şi subactuale iar în 

partea sudică îndepărtată din depozite fluviatile, aşa cum reiese din harta de mai jos . 

   

Harta geologică a judeţului Timiş3 

                                                   

2 Floca, C., Liebling. Monografie arheologică, Editura EXCELSIOR ART, Timişoara,2013, p 31. 
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 În privinţa formelor terenului din hotarul localităţii Liebling, acestea se prezintă, în 

general, sub formă de întinse platouri orizontale, rar inundabile, proprii poziţionării unor 

aşezări sau lucrăriloragricole pentru diversele comunităţi ce au locuit în această zonă de a 

lungul timpului. 

 Altitudinea medie a terenului este de 95 m, cu punctele extreme cuprinse între 87,8 m, 

în punctul „Movila Hotar”, la NV de localitate, şi 104 m în colţul de SE al hotarului 

localităţii4.  

 Comuna Liebling este așezată în bazinul hidrografic al râului Timiş, mai exact în regi-

unea pedo‑hidro‑geologică corespunzătoare câmpiei joase, de subsidenţă. 

 Prin retragerea spre V a Mării Pannonice, în pleistocen, a avut loc instalarea reţelei hi-

drografice în această zonă, cu un important rol în modelarea şi drenarea terenului5. 

 Astăzi, cele mai multe din cursurile de apă ce străbat hotarul Lieblingului sunt cursuri 

temporare sau chiar secate dar, înainte de canalizările din anii ’70, majoritatea acestora erau 

active pe toată durata unui an.  

 Pârâul Tofaia este un curs de apă permanent, cu o albie minoră de aprox. 6 m lăţime şi 

cu adâncimi medii de 1,5‑2 m și curge pe o lungime de circa 6 km în hotarul Lieblingului, fi-

ind cel mai important curs de apă ce străbate suprafaţa comunei. Profund meandrat, pârâul 

traversează hotarul în partea de S, la circa 3,5 km S faţă de vatra satului, de la E la V, pe 

toată lăţimea sa. El colectează apă din mai multe braţe care‑şi au originea către E, în zona lo-

calităţilor Tormac şi Berini, foarte aproape de pârâul Pogăniş, care le alimentează subteran. 

Cursul său mai este alimentat de pârâul Rusin dar şi de alte braţe afluente mai mici.  

 Pârâul Rusin – situat în colţul de SE al hotarului, pârâul este cel mai important afluent 

al Tofaiei. Debitul pârâului este permanent, albia sa minoră având o lăţime de circa 5 m şi o 

adâncime medie de 1,5 m. 

 Pârâul „Valea a doua” – este un mic pârâu al cărui denumire a fost atribuită , după 

numele formei de relief ce o generează (o mică afundare), nume existent în conştiinţa popu-

lară locală. Acesta străbate, aproape liniar, hotarul pe toată lăţimea sa, de la E către V, pe o 

lungime de circa 4,5 km6; astăzi cursul pârâului este temporar (sfârşit de iarnă, primăvara) 

dar este posibil ca el să fi fost permanent înainte de canalizări. Albia minoră a acestuai este 

de 4 m, iar adâmcimea medie de 1 m. 

 Pârâul „Valea Grădinilor” – străbate hotarul Lieblingului pe toată lăţimea sa, 

mărginind vatra satului; numele pârâului nu este oficial, provenind din conştiinţa locală.  

                                                                                                                                                                    

3 IDEM, p 32. 
4 Floca, C., Liebling. Monografie arheologică, Editura EXCELSIOR ART, Timişoara,2013, p 33. 
5 G. Ianoş, Riscuri pedohidrice în partea central‑vestică a Câmpiei Banatului, Timişoara, 2008, p. 13. 
6 Floca, C., Liebling. Monografie arheologică, Editura EXCELSIOR ART, Timişoara,2013, p. 47 
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 Pârâul Vîna Mare– este limita naturală de hotar dintre Liebling şi localitatea 

aparţinătoare, Iosif .Se formează din confluenţa celor două pârâuri, „Vâna I” şi „Vâna II”, 

care se unesc în aceeaşi zonă de limită a hotarului, la stânga de „Drumul paielor”7. 

 Pârâul „Vâna I” – străbate hotarul pe întreaga sa lăţime, de la E către V, în mărgin-

imea de N a vetrei satului, prezentând meandrări, mai ales în jumătatea sa estică. 

 Pârâul „Vâna II”- – caracteristicile sale sunt, în linii mari, aceleaşi ca şi pentru „Vâna 

I”.  Cele două pârâuri - Pârâul „Vâna I” și Pârâul „Vâna II”- confluează, din unirea lor luând 

naştere pârâul Vîna Mare. 

 

4. CLIMA: 

Datorită diversităţii mari a reliefului în clima Banatului s‑au identificat o serie de 

topoclimate specifice, hotarul localităţii Liebling făcând parte din tipul topoclimatic Timişoara. 

Acesta este specific zonei de silvostepă şi se caracterizează prin temperaturi medii anuale ridicate 

(10,6°C) şi temperaturi medii ale lunilor iulie (21,6°C) şi ianuarie (‑1,9°C), cantităţiile medii de 

precipitaţii fiind în jur de 600 mm. 

Media anuală a precipitaţiilor este de 586,6 mm, cu mediile lunare cele mai scăzute 

pentru perioada ianuarie ‑ martie (33,6‑40,5 mm) şi mediile cele mai ridicate pentru perioada mai 

– iunie (64,0‑76,7 mm). Media de 586,6 mm este foarte aproape de cantitate optimă de 

precipitaţii (peste 601) necesară cerinţelor agriculturii8. 

Precum în cazul celorlalte zone de câmpie joasă de pe cuprinsul Banatului, Lieblingul are 

parte de un climat temperat umed, cu ploi sau zăpezi suficiente tot timpul anului. Raportându‑ne 

la valorile înregistrate de staţia meteorologică de la Timişoara, avem temperaturi medii de 0,2°C 

iarna, 11,2°C primăvara şi toamna şi 20,7°C vara, având o medie anuală de 10,6°C.  

 

Iernile sunt scurte şi blânde datorită circulaţiei maselor de aer sud‑estice, vestice şi 

sud‑vestice de origine oceanică sau mediteraneană. Primăverile sunt mai timpurii şi mai 

călduroase, dar mai scurte. Verile încep timpuriu, din luna mai, prelungindu‑se frecvent până în 

                                                   

7 IDEM, p. 48 
8 O. Berbecel, Resursele agroclimatice ale judeţului Timiş. Studiu monografic,I.M.H., Bucureşti, 1979. 
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luna septembrie, totul datorită; toamnele sunt mai lungi şi mai călduroase pentru zona câmpiilor 

joase. 

 

5.VEGETAȚIA ȘI FAUNA 

Silvostepa- Vegetația este specifică zonei de cămpie; se întâlnesc mici păduri de stejar, 

cer, gârniţă, iar în lunci - plopi şi sălcii. În alcătuire intră și ierburi (păiuş,colilie); se adaugă local 

asociaţii de plante, de pajişti iubitoare de umiditate,de sărătură sau pe nisipuri 

Lumea animală este reprezentată în silvostepă prin rozătoare (şoareci de câmp,  

popândăi, hârciogi, iepuri, etc.), păsări (potârnichea şi prepeliţa şi mai nou dropia etc.), în păduri 

căprioare, mistreţi, iepuri, vulpi etc. şi multe specii de păsări (ciocănitori, cuci,mierle, şoimi, etc), 

iar în apa râurilor (scobar, mreană, caras, crap, somn, clean) . 

 

 
Sursa:https://www.descopera.ro/dnews/19863494 

 

 

6. REȚEA RUTIERĂ: 

 Comuna Liebling este străbătută de DJ 693B, drum ce leagă Lieblingul de comuna 

Jebel, la V, şi de localitatea Stamora Română (com. Sacoşu Turcesc) la E. De asemenea, DJ 

693B duce şi către localitatea aparţinătoare, Iosif, aflată la 3 km SV.  

 Pe raza comunei Liebling drumul judetean 693B este in stare bună de folosință. 
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Foto: Drum din comuna Liebling 

 

 Reţeaua locală de drumuri este reprezentată de către drumurile comunale DC 166, ce 

leagă Lieblingul de cealaltă localitate aparţinătoare, Cerna, aflată la 7 km SE şi DC 156, ce face 

legătura cu localitatea Icloda (com. Sacoşu‑Turcesc), în partea de NE. 

 

 
https://www.google.com/maps/@45.5804283,21.3388823,15z?hl=ro 

 

 

https://www.google.com/maps/@45.5804283,21.3388823,15z?hl=ro
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https://www.google.com/maps/place/Iosif/@45.5694141,21.2695452,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x474ff812fc2

3fdd9:0xb7406afc89c35679!8m2!3d45.5694005!4d21.2783021?hl=ro 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Cerna/@45.5624934,21.396346,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x474ff09fd4

14de41:0x9e6d567c1a71c4dd!8m2!3d45.5635907!4d21.4044893?hl=ro 

 

7.SITUAŢIA FONDULUI FUNCIAR AL COMUNEI  LIEBLING,  PE 

CATEGORII DE FOLOSINŢĂ: 

 
Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=jzZOcUbDDzA 

https://www.google.com/maps/place/Iosif/@45.5694141,21.2695452,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x474ff812fc23fdd9:0xb7406afc89c35679!8m2!3d45.5694005!4d21.2783021?hl=ro
https://www.google.com/maps/place/Iosif/@45.5694141,21.2695452,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x474ff812fc23fdd9:0xb7406afc89c35679!8m2!3d45.5694005!4d21.2783021?hl=ro
https://www.google.com/maps/place/Cerna/@45.5624934,21.396346,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x474ff09fd414de41:0x9e6d567c1a71c4dd!8m2!3d45.5635907!4d21.4044893?hl=ro
https://www.google.com/maps/place/Cerna/@45.5624934,21.396346,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x474ff09fd414de41:0x9e6d567c1a71c4dd!8m2!3d45.5635907!4d21.4044893?hl=ro
https://www.youtube.com/watch?v=jzZOcUbDDzA
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Suprafața totală a comunei este de  8226 Ha din care intravilan 453 Ha și extravilan: 7773 Ha. 

 

 Repartizarea terenurilor pe categorii de folosință este următoarea: 

 Categorii de  folosinţă 
Total extravilan şi intravilan (ha) 

Arabil 6671 

Păşuni 658 

Fâneţe 443 

Livezi 2 

Păduri şi tufişuri 21 

Ape şi Stuf 99 

Neproductiv 4 

Drumuri 169 

Construcţii 159 

TOTAL 8226 

Sursa datelor: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Repartizarea terenurilor pe categorii de folosință și forme de proprietate, conform datelor 

publice ale Institutului Național de Statistică: 

Modul de folosință pentru suprafața agrico-

lă 
Forme de proprietate Hectare 

Total Total 8226 

- Proprietate privata 8123 

Arabila Total 6671 

- Proprietate privata 6671 

Pasuni Total 658 

- Proprietate privata 658 

Finete Total 443 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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- Proprietate privata 443 

Livezi si pepiniere pomicole Total 2 

- Proprietate privata 2 

Paduri si alta vegetatie forestiera Total 21 

- Proprietate privata 21 

Ocupata cu ape, balti Total 99 

- Proprietate privata 53 

Ocupata cu constructii Total 159 

- Proprietate privata 144 

Cai de comunicatii si cai ferate Total 169 

- Proprietate privata 127 

Terenuri degradate si neproductive Total 4 

- Proprietate privata 4 

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Așa cum se poate observa, terenul arabil ocupă cea mai mare suprafață, urmat de pășuni 

și fânețe, în timp ce suprafața împădurită reprezintă doar 0,25% din totalul suprafeței comunei      

De remarcat este și suprafața foarte mică a terenurilor neproductive- 4 ha, toată aflată în 

proprietate privată. 

8. CULTURĂ ȘI CULTE 

 

Activitățile și manifestările cultural-artistice de la nivelul comunei se desfășoară în cadrul 

căminelor culturale și bibliotecii locale: 

- Cămin Cultural Liebling 

       –   Cămin Cultural Iosif 

       – Cămin Cultural Cerna 

       – Biblioteca Comunală Liebling 

 

 

 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Ruga şi alte manifestări cultural-religioase: 

- Dubașii din Liebling 

- Ruga comunei Liebling – de Rusalii 

- Ruga la Cerna  

- Ruga la Iosif  

În data de 15 august se desfăşoară „Ruga Comunei Liebling”, în 8 septembrie are loc 

„Ruga Satului Cerna”, iar pe 8 octombrie locuitorii participă la „Ruga Satului Iosif”. 

Ruga este reprezentată de hramul Bisericii din satul respectiv. La această mare sărbătoare 

toată lumea se adună într-un anumit loc (de obicei prin preajma Bisericii sau a Căminului 

Cultural) şi petrece cu muzică şi dans. Participanţii sunt atât locuitorii satului respectiv, cât şi 

rudele, prietenii acestora, alţi locuitori din satele vecine şi toţi cei care doresc să se distreze şi să 

se simtă bine. Cu aceste ocazii evoluează și echipa de dansuri Romanașul, a școlii. 

 
Foto: Căminul cultural Liebling 

 

 
Sursa: Google Photos 

https://www.facebook.com/CasaCulturaDinPeriam/photos/643711739026372
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 CULTE: 

 Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor: 

-sunt ortodocși (76,82%)  

-penticostali (6,47%) 

-greco-catolici (4,75%) 

-romano-catolici (4,65%) 

-baptiști (1,75%) 

-Pentru 3,89% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.  

 

Diversitatea religioasă a locuitorilor acestor locuri a dus, în timp, la ridicarea de lăcașe de 

cult pentru fiecare rit. Unele dintre biserici sunt și monumente istorice și se constituie în dovezi 

de netăgăduit ale locuirii pe aceste meleaguri. 

Biserica Evanghelica din Liebling din Comuna Liebling. Este prima biserica a 

Lieblingului și a fost construită în 1828. 

 
Sursa: mapio.net 
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In comuna Liebling, mai există incă 4 lăcașe de cult: 

 

-Biserica Ortodoxa din Liebling 

-Biserica Ortodoxa din Cerna 

-Biserica catolica din Iosif 

- Biserica baptistă Emanuel din Liebling 

 

 Biserica Ortodoxă „Sf. M. Mc. Gheorghe”: 

 
Sursa: https://excursiilemonicai.wordpress.com/2021/06/26/comunele-sacosu-turcesc-si-liebling-judetul-timis/ 

 

 Biserica Romano-Catolică

 

 
Sursa: https://excursiilemonicai.wordpress.com/2021/06/26/comunele-sacosu-turcesc-si-liebling-judetul-timis/ 

 

https://excursiilemonicai.wordpress.com/2021/06/26/comunele-sacosu-turcesc-si-liebling-judetul-timis/
https://excursiilemonicai.wordpress.com/2021/06/26/comunele-sacosu-turcesc-si-liebling-judetul-timis/
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 Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”: 

 

 
Sursa: https://excursiilemonicai.wordpress.com/2021/06/26/comunele-sacosu-turcesc-si-liebling-judetul-timis/ 

 

 

9. STRUCTURA ADMINISTRATIVĂ: 

În subordinea administrativă, comuna Liebling are următoarele localități: Liebling, centru 

administrativ, satul Cerna, în partea de est și Iosif, în partea de vest, situate la o distanță de 8 km 

față de centrul comunei.  

Satul Liebling este centru administrativ al comunei și adăpostește sediile Primăriei, 

Consiliului Local, precum și alte instituții de interes local. 

Satul Iosif se află la 3 km vest de comună. A fost înființat în 1870 cu coloniști maghiari 

și numit după cel care l-a creat, Josephfalva. Postbelic, numărul populației scăzând, a devenit 

cătun (1954) apoi, după așezarea mai multor familii de români, a redevenit sat. 

Satul Cerna este situat la 7 kilometri sud-est de comună. Este o localitate veche, atestată 

prima dată documentar din 1373, populată de români. Sub invazia otomană satul a supraviețuit. 

Cucerit de habsburgi, a primit numele Czerna (1725) și a fost inclus în districtul Ciacova.  

 

 

 

https://excursiilemonicai.wordpress.com/2021/06/26/comunele-sacosu-turcesc-si-liebling-judetul-timis/
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10.INFRASTRUCTURA EDILITARĂ: 

 

     În comuna Liebling , există un sistem centralizat de alimentare cu apă  și rețea de rețea de 

canalizare.  Situația celor două rețele, conform datelor oferite de primăria Liebling , este 

următoarea:  

 Dimensiune(lungime km) sistem de alimentare cu apă si canalizare – 36,95 km, 

Din care: 

 Sistem de alimentare cu apa Liebling 23km 

 Sistem de alimentare cu apa Cerna 8 km 

 Sistem de alimentare cu apa Iosif 5,95 km 

 

Distribuția sistemului de alimentare cu apă si canalizare Liebling 

 

        Captarea, tratarea si distributia apei se face de catre compania Aquatim. 

        Aquatim SA este operator regional al serviciilor de utilitate publică, de alimentare cu apă și 

canalizare, pe aria județului Timiș. Populația din aria de operare este de circa 539.500 locuitori, 

dintre care 95% beneficiază de alimentare cu apă în sistem centralizat și 74% de canalizare. În 

Timișoara ponderea populației conectate la serviciile de apă și canalizare se apropie de 100%, în 

mediu rural procentul fiind mai scăzut. Activitatea societății este coordonată din Timișoara, 

operarea în județ fiind organizată prin cele 5 sucursale din Buziaș, Deta, Făget, Jimbolia și 

Sânnicolau Mare. Liebling apartinand de sucursala din localitatea Deta. 

 Rețeaua de energie electrică: 

Energia electrică în comună este furnizată de către Enel Distribuție Banat S.A. – Zona 

Mt-Jt Timișoara; rețeaua de distribuție a energiei electrice acoperă tot teritoriul comunei, 

neexistând zone neelectrificate.  

 

23, 62%

8, 22%

5.95, 16%

Distributie alimentare cu apa si canalizare 
Liebling

Liebling 23km

Sistem de alimentare cu apa
Cerna 8 km

Sistem de alimentare cu apa Iosif
5,95 km
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Rețea de alimentare cu energie electrică, care este realizată pentru întreaga comună prin 

reţele supraterane de joasă tensiune modernizate de furnizor în 2010; 98 % din  locuinţe sunt 

racordate la reţeaua de alimentare; atât în intravilanul comunei cât şi în extravilan există reţele de 

transport de medie tensiune. Comuna Liebling beneficiază de iluminat public. 

 

 Energie Termică: 

Locuinţe din comună sunt încălzite prin sisteme proprii având  drept combustibil lemnele 

sau deşeurile din lemn, cărbuni, combustibili petrolieri. 

 Rețeaua de gaze: 

Localitatea Liebling nu este racordată la rețeaua de gaze. 

Primaria Liebling a demarat procedurile necesare prntru finantarea si instalarea 

sistemului de alimentare cu gaz metan in localitatea Liebling, acesta va fi cuplat cu proiectul de 

asfaltare a străzilor din localitate. 

 Internet și telefonie: 

În Comuna Liebling funcţionează următorii operatori de rețele de comunicații: Vodafone 

S.A.(telefonie fixă, mobilă şi internet), RCS & RDS (telefonie fixă, telefonie mobilă, televiziune 

şi internet)și Orange (telefonie mobilă). 

 Managementul integrat al deşeurilor  

 Urmare a modificărilor aduse Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor prin O.U.G. 

nr. 74/2018, administrația publică local a creat infrastructura necesară, astfel încât persoanele 

fizice și cele juridice să poată colecta selectiv deșeurile. 

 Comuna Liebling este membru în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş- 

Zona 3. Asociaţia s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, 

monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităţilor (denumit în 

continuare Serviciu) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ – teritoriale membre, 

precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional 

destinate înfiinţării, modernizării şi / sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice 

aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. 

 Pentru a responsabiliza societatea civilă în vederea reciclării deșeurilor și promovării unui 

mediu curat, sănătos și prietenos, ADID Timiș susține campanii de voluntariat. 
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Sursa:www.observatordeTimiș.ro/2019/11/29/ce-deseuri-putem-recicla-atentie-amenzi-mari 

 

 Transport public de călători:  

Curse regulate de transport pasageri sunt asigurate de catre Sper Imposer pe ruta 

Timişoara –Liebling prin multiple curse tur – retur în 24 ore, utilizând 2 stații de îmbarcare – 

debarcare. Curse speciale de transport pasageri sunt efectuate de firme private pentru transportul 

locuitorilor din Liebling către angajatorii din împrejurimi şi Timişoara. 

 Ordinea publică:  

 La nivelul comunei Liebling, ordinea publică, siguranța cetățenilor și a bunurilor este 

asigurată de I.P.J. Timiș, prin personalul postului de Secția 9 Poliție Rurală.  

Comuna Liebling, este incadrată ca o zonă cu un coeficient de criminalitate redusă. 

Localitatea    
 

Coeficient de criminalitate 

local 

Domeniul de incadrare a ratei 

de criminalitate 

 TIMISOARA   
 

111.57 Ridicat  
 

 DETA   
 

1.04 Scăzut  
 

LIEBLING     
 

0.21  
 

Scăzut  
 

Sursa: Coeficientii de criminalitate locali, la nivelul judetului Timis aferenti anului 2020 

 

 

11.ACTIVITĂŢILE ECONOMICE DIN COMUNĂ 

 

Comuna Liebling a înregistrat o evoluție economică ascendentă pe parcursul ultimilor 

ani; astfel, conform datelor publicate pe https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/  

situația se prezintă astfel: 

Număr agenți economici : 270 agenți economici , 0,27% din totalul agenților economici 

din Județul Timiș. 

 

https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/
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Cifra de afaceri: 92,9 milioane lei (21,1 milioane euro), 0,13% din cifra de afaceri din 

Județul Timiș 

Număr angajați: 351 angajați, 0,19% din totalul de angajați din Județul Timiș 

Profit: 9,2 milioane lei (2,1 milioane euro), 0,16% din profitul net realizat în Județul 

Timiș 

Listă domenii după cifra de afaceri: 

1.CAEN: 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor 

producătoare de semințe oleaginoase - 23,6 milioane lei (5,4 milioane euro) 

2.CAEN: 1011 - Producția și conservarea cărnii - 20,9 milioane lei (4,8 milioane euro) 

3.CAEN: 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători- 14 milioane 

lei (3,2 milioane euro) 

4.CAEN: 4621 - Comerț cu ridicată al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat - 

6,4 milioane lei (1,4 milioane euro) 

5.CAEN: 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi și tutun - 4,6 milioane lei (1 milioane euro) 

6.CAEN: 5229 - Alte activități anexe transporturilor - 3,6 milioane lei (821.813 euro) 

7.CAEN: 8130 - Activități de întreținere peisagistică - 2,9 milioane lei (655.545 euro) 

8.CAEN: 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate - 2,6 

milioane lei (589.839 euro) 

9.CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri - 2,5 milioane lei (562.048 euro) 

10.CAEN: 161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală - 1,7 milioane lei (392.437 euro) 

11.CAEN: 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale - 1,3 milioane 

lei (286.979 euro) 

12.CAEN: 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri - 1,2 milioane 

lei (261.722 euro) 

13.CAEN: 150 - Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor) - 

1,1 milioane lei (253.321 euro) 

14.CAEN: 4321 - Lucrări de instalații electrice - 924.819 lei (210.186 euro) 

15.CAEN: 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a - 837.153 lei (190.262 euro) 

16.CAEN: 7500 - Activități veterinare - 613.002 lei (139.319 euro) 

17.CAEN: 4673 - Comerț cu ridicată al materialului lemnos și al materialelor de construcții și 

echipamentelor sanitare - 599.360 lei (136.218 euro). 

https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/111/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/111/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/111/
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https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/111/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/1011/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/1011/
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https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/4621/
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https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/4621/
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https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/4711/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/4711/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/4711/
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https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/5229/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/5229/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/8130/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/8130/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/8130/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/8130/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/4773/
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18.CAEN: 4675 - Comerț cu ridicată al produselor chimice - 477.354 lei (108.490 euro) 

19.CAEN: 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. - 475.960 lei (108.173 

euro) 

20.CAEN: 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții - 

426.439 lei (96.918 euro) 

Privind lista de mai sus, observăm că, în activitatea economică a comunei, este foarte bine 

reprezentat sectorul terțiar, urmat de activitatea de transport rutier de mărfuri și persoane, servicii 

diverse (de la reparații auto, instalații, la servicii de consultanță) și alimentație cu amănuntul.  

O pondere însemnată, aproximativ 40%  în evoluția economică a comunei se datorează 

sectorului primar (agricultura). Activitatea principală în sectorul primar este asigurată de 

cultura cerealelor, urmată de producția de fructe și legume, creșterea animalelor și stupărit.  

 

Sursa: ttps://www.google.com/search?q=agricultura+liebling&sxsrf= 

 Principalele culturi agricole sunt cele de : 

- porumb boabe 

- grâu  

- floarea soarelui 

- cartof 

- legume 

- sfeclă de zahăr 

Sectorul secundar (industrie) ocupă ultimul loc în activitatea economică, activitatea fiind 

bazată pe fabricarea materialelor de construcții. 

 

 

 

 

https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/4675/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/4675/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/4675/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/4675/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/7490/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/7490/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/7490/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/7490/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/7490/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/1623/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/1623/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/1623/
https://www.topfirme.com/judet/timis/localitate/liebling/caen/1623/
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  12. POPULAȚIA SI RESURSELE UMANE: 

 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Liebling se ridică la 3.723 

de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

3.735 de locuitori.  

Majoritatea locuitorilor sunt români (86,95%). Principalele minorități sunt cele 

de romi (4,27%) și maghiari (3,38%). Pentru 3,84% din populație, apartenența etnică nu este cu-

noscută.  

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (76,82%), dar ex-

istă și minorități de penticostali (6,47%), greco-catolici (4,75%), romano-catolici (4,65%) 

și baptiști (1,75%). Pentru 3,89% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

Urmărind evoluţia numărului populaţiei stabile între ultimele două recensăminte se 

constată o scădere a numărului populaţiei, aceasta datorindu-se în primul rând îmbătrânirii 

avansate a populaţiei, migratiei economice, exodului localnicilor spre zone care oferă locuri de 

muncă. Scăderea numărului locuitorilor este determinată pe de o parte de migraţia populaţiei 

tinere spre alte zone ale ţării sau în străinătate, iar pe de altă parte de numărul naşterilor în raport 

cu decesele, de sporul natural negativ. 

Conform datelor statistice publicate de INSSE,  populația după domiciliu în Comuna 

LIEBLING, la 1 iulie, a înregistrat o creștere în intervalul 2018-2019, iar apoi scăderi constante; 

în prezent, conform aceleiași surse, populația după domiciliu numără 4088 locuitori. 

 POPULAȚIA  TOTALĂ,  DUPĂ DOMICILIU,  LA 1 IANUARIE 

            Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 Anul 2022 

4132 4149 4136 4115 4088 

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

 

NĂSCUȚI  VII 

Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

Numar persoane Numar persoane Numar persoane Numar persoane 

42 41 36 47 

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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DECEDAȚI 

Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

Numar persoane Numar persoane Numar persoane Numar persoane 

36 29 55 71 

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Din perspectiva evoluțiilor demografice, chiar dacă se înregistrează în ultimii ani creșteri 

ale populației, acest lucru se datorează migrației de la oraș la sat și-nici de cum- unui spor natural 

pozitiv. Circulaţia persoanelor este reală şi în prezent, mulţi dintre cei disponibilizaţi din 

activităţile industriale încep să se retragă către sat, plecările fiind mult mai puține decât sosirile în 

localitate. Sporul natural de care am amintit, a înregistrat valori negative- așa cum rezultă din 

evidența născuților vii și decedaților , pentru perioada de referință 2020-2021. 

 

 Structura populației după domiciliu, pe principalele grupe de vârstă: 

Grupa de vârstă 

Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 Anul 2022 

Numar persoane Numar persoane Numar persoane Numar persoane Numar persoane 

0- 4 ani 198 200 196 207 206 

5- 9 ani 240 225 208 206 187 

10-14 ani 233 248 250 233 235 

15-19 ani 239 225 224 225 236 

20-24 ani 274 267 250 248 233 

25-29 ani 341 331 319 293 272 

30-34 ani 314 338 338 354 347 

35-39 ani 327 284 292 283 285 

40-44 ani 342 363 358 344 339 
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45-49 ani 375 356 343 337 332 

50-54 ani 236 286 308 343 386 

55-59 ani 215 220 230 212 225 

60-64 ani 220 221 215 215 194 

65-69 ani 212 218 217 207 203 

70-74 ani 115 123 149 174 184 

75-79 ani 119 104 92 84 83 

80-84 ani 76 85 86 87 73 

85 ani si peste 56 55 61 63 68 

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

  

 Așa cum se observă din situația prezentată în tabelul de mai sus, pe perioada de referință, 

nu s-au înregistrat fluctuații importante la nivelul populației,în aceeași categorie de vârstă și nici 

nu se observă inversări de raporturi între principalele grupe de vărstă.  

În anul 2022, la 1 ianuarie, populația de 60 de ani și peste însuma 805 locuitori, adică 

peste 19,69% din numărul de persoane cu domiciliu în Comuna Liebling, populația de vârstă 

mică și școlară număra 628 persoane ( 15,36% ), iar populația adultă, activă, 2655 persoane ( 

64,94% ).   

Consecințele pe termen mediu și lung ale acestor evoluții reclamă intervenții de urgență 

pentru politicile de stabilizare a populației – prin măsuri socio-economice menite să  intensifice 

procesul de migrație a tinerilor către această zonă rurală, politici de suport pentru familiile cu 

copii etc. 

În plus, o serie de rapoarte evidențiază nevoia de măsuri care să adreseze problematica 

vărstnicilor din mediul rural ale căror probleme reclamă intervenții specifice: accesul la serviciile 

de sănătate, soluții bazate pe îngrijirea la domiciliu etc. 

Densitatea populației: reprezintă numărul de persoane pe unitatea de suprafață, măsurân-

du-se în general în persoane pe kilometru pătrat, obținându- se prin împărțirea numărului de locu-

itori la suprafață în kilometri pătrați. 

 

 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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 Astfel, raportând numărul de locuitori înregistrați în ianuarie 2022 la suprafața comunei- 

82,26 kmp, rezultă o densitatea a populației, la nivelul comunei Liebling, de 49,696  locui-

tori/kmp, valoarea aflată sub cea înregistrată la nivel național (84 locuitori/kmp).   

 

 Ocuparea forței de muncă: 

 Conform datelor publicate de INSSE, populația activă, după domiciliu, în Comuna 

LIEBLING, în intervalul 2018-2022, înregistrează următoarele valori: 

 

NUMARUL MEDIU AL SALARIAȚILOR  

 

Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

Numar persoane Numar persoane Numar persoane 

 1036 1079 1050 

ȘOMERI INREGISTRATI LA SFARSITUL LUNII  

 

Luna iulie 

2019 
Luna iulie 2020 Luna iulie 2021 Luna iulie 2022 

Numar per-

soane 
Numar persoane Numar persoane Numar persoane 

 25 22 34 20 

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Analizând datele despre populatia activă, după domiciliu și numărul mediu al salariaților 

și șomerii  înregistrați la sfârșitul lunii, constatăm că, mai bine de jumătate din populația activă 

nu are un loc de muncă și nu se află în căutarea unui loc de muncă.  

  

CONCLUZII: 

-  gradul de ocupare a forței de muncă este unul scăzut 

- populația aptă de muncă și care nu este activă pe piața muncii reprezintă o categorie supusă 

riscului de marginalizare / marginalizată.  

 

 

 

 

 

 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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  13. SERVICII PUBLICE 

13.1. EDUCAȚIA 

         Școala Gimnazială Liebling funționează în noua clădire, din Lieblingului nr.523-525, din 

anul 1987. Amplasată pe locul fostei școli germane, în strada lata(pieții), a fost construită prin 

munca voluntara a sătenilor. Privind în istorie, în 1787 a fost înființată școala evanghelică, în 

capela bisericii. 

        În 1841, prima școală a avut două clase. În 1866 în casa parohială nr 473 (Schelkenscher) 

a funcționat a treia clasă, în 1870, a patra clasă a fost înființată. În anul 1901școala a trebuit să fie 

reconstruită , iar în 1927, a avut loc construcția ultimei școli înainte de război.  

         De o importanță deosebită a fost anul școlar 1869 când Legea Educației cere 

municipalității de a opta pentru școala religioasă sau de stat. Lieblingul a optat pentru școlile 

confesionale. 

  Congregația a trebuit să plătească pentru construirea și întreținerea clădirilor școlare și 

pentru plata profesorilor . Clasele au fost monitorizate atât în Ungaria și în România de agențiile 

guvernamentale. În școala protestantă germană, în timp, aproape 120 de cadre didactice au fost 

angajate. Numărul de copii de școală a ajuns în anul 1901 la 918 . Existentă încă din 1912, 

grădinița a angajat 17 educatoare (predare în germană).  

Școala catolică a fost înființată în 1845 și desființată în 1897. 

Școala satului Cerna , veche de la 1772,  adăpostește actualmente Școala cu clasele I-IV 

Cerna care funcționează împreună cu grădinița P.N.Cerna. 

Școala satului Iosif, veche de la 1886, actualmente Școala cu clasele I-IV Iosif 

funcționează împreună cu grădinița P.N.Iosif. 

 

Nr 

crt 

Denumirea 

unității de 

învățământ 

Unitatea de 

învățământ cu per-

sonalitate juridică 

căreia îi aparține 

unitatea de 

învățământ 

Localitatea Forma de pro-

prietate 

1 Școala cu clasele 

I-VIII: Școala 

Gimnazială 

Liebling 

PJ Liebling Publică de  

interes național 

și local 

2. Școala cu clasele 

I-IV Cerna 

Școala Gimnazială 
Liebling 

Cerna Publică de  

interes național 

și local 

3. Școala cu clasele Școala Gimnazială 
Liebling 

Iosif Publică de  
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I-IV Iosif interes național 

și local 

4. Grădinița PN 

Liebling 

Școala Gimnazială 
Liebling 

Liebling Publică de  

interes național 

și local 

5. Grădinița PN 

Iosif 

Școala Gimnazială 
Liebling 

Iosif Publică de  

interes național 

și local 

6. Grădinița PN 

Cerna 

Școala Gimnazială 

Liebling 

Cerna Publică de  

interes național 

și local 

 

Toate locațiile în care se desfășoară procesul instructiv-educativ sunt dotate cu mobilier 

modern și dispun de materiale didactice suficiente.  

Spațiile exterioare sunt amenajate atât pentru desfășurarea orelor de educație fizică- în 

cazul clădirilor școlii, cât și pentru  activități educative și de relaxare- în cazul grădinițelor.   

Școlile din Comuna Liebling,  împreună cu Grădinițele  beneficiază de o foarte bună 

dotare cu echipamente IT și conectare la rețea de internet de calitate.  

 

 Populația școlară: 

        În anul școlar 2021-2022, conform datelor furnizate de primarie, la nivelul Comunei 

Liebling, au fost inscriși: 

- 296 elevi la școală 

- 101 copii la grădiniță 

 

 Evoluția populației școlare: 

Învățământ preșcolar: 

Analiza evoluției numărului de elevi în anii 2016-2020 se prezintă astfel: 

Anul 2016 2017 2018 2019 2020 

Elevi 140 124 121 117 98 

Sursa TEMPO Online (insse.ro) 

 

     Comparând datele înregistrate pentru perioada 2016-2020, observăm scăderea constantă a 

numărului de preșcolari din învățământul de stat, implicit a numărului de clase, până în anul 2021 

când, există o ușoară creștere a numărului de preșcolari. 

 

 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Învățământul primar 

Anul 2016 2017 2018 2019 2020 

Elevi 198 209 181 178 169 

Sursa TEMPO Online (insse.ro) 

 

Populația școlară din învățământul primar, pentru perioada 2016-2020, a înregistrat o 

scădere constantă , cu un ușor trend ascendent în anul școlar 2017-2018. 

 

Învățământul gimnazial 

Anul 2016 2017 2018 2019 2020 

Elevi 176 169 151 147 143 

Sursa TEMPO Online (insse.ro) 

 

 Comparând datele înregistrate pentru perioada 2016-2020, observăm fluctuații ale 

numărului de elevi din învățământul gimnazial, implicit a numărului de clase, cu tendință 

descrescătoare pentru ultimii doi ani prezentați. 

Dintre cele trei nivele de învățământ analizate, situația critică se înregistrează în învățământul 

preșcolar. Putem afirma că, situația este generată și de de migrația elevilor/familiilor către centre 

urbane. 

Corpul didactic: 

Pentru anul școlar 2021-2022, resursele umane, însemnând cadre didactice, personal 

nedidactic, și număr de elevi, se prezintă astfel: 

• Personal didactic – însumând un număr de 31 cadre didactice 

• Personal nedidactic – însumând un număr de 3 persoane 

 

Anul 2021-2022 

Numar persoane 

Total 31 

Invatamant prescolar 3 

Invatamant primar 9 

Invatamant gimnazial și liceal 19 

Sursa: TEMPO Online (insse.ro) 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Corpul didactic ce își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din Liebling în 

anul școlar 2021-2022, este format din 31 de cadre didactice : 

Menționăm că, numărul cadrelor didactice fluctuează anual, în funcție de numărul de 

catedre ce se pot constituii, direct proporțional cu numărul de clase/elevi.   

 

13.2. SĂNĂTATE 

Distribuția teritorială a furnizorilor de servicii medicale, conform datelor CNAS Timiș: 

 

 

Medici de familie 

CMI DR KLEMENS DIANA 
KLEMENS DIANA 

CABINET MEDICAL MF DR 
KLEMENS CLAUDIU 

KLEMENS CLAUDIU 

CABINET MEDICAL PRO-
LIMEX 

DR. MOSTIS RODI-
CA SPERATANTA 

CABINET MEDICAL ME-
DICINA GENERALA 

ADULTI DR BALMEZ 

BALMEZ AURICA 

 

Farmacii SC LA BELLA SRL 

SC DEBORA S.R.L 

 

                      Prelucrare sursa: http://cas.cnas.ro/cjastm/map/idCounty/18/idLocation/2838 

 

Privind datele de mai sus, putem concluziona că infrastructura serviciilor medicale este 

bine reprezentată și dimensionată , în raport cu populația deservită din comuna Liebling.     

Pentru accesarea analizelor de specialtate, următorul spital, ca nivel , se află în  

Municipiul Timişoara, la o distanță de la 32 km .  

 În ceea ce privește serviciile medicale de urgență, în comuna Liebling este deservită de 

ambulanțe  ale Serviciului de Ambulanță al Județului Timiș. 

 

   13.3. ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

           Conform art.112 alin (1) din Legea  nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale, cu modificările 

și completările ulterioare: “Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei 

copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, 

grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, autorităţile administraţiei publice locale au 

atribuţii privind administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor 

sociale.” 

Astfel, la nivelul U.A.T. Liebling funcționează Compartimentul de asistenţă socială, ca 

structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor 

sociale, înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului, cu 

scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, 

http://cas.cnas.ro/cjastm/map/map-unit-detail/idUnit/19823
http://cas.cnas.ro/cjastm/map/map-unit-detail/idUnit/19822
http://cas.cnas.ro/cjastm/map/map-unit-detail/idUnit/19822
http://cas.cnas.ro/cjastm/map/map-unit-detail/idUnit/17335
http://cas.cnas.ro/cjastm/map/map-unit-detail/idUnit/17335
http://cas.cnas.ro/cjastm/map/map-unit-detail/idUnit/2716
http://cas.cnas.ro/cjastm/map/map-unit-detail/idUnit/2716
http://cas.cnas.ro/cjastm/map/map-unit-detail/idUnit/2716
http://cas.cnas.ro/cjastm/map/map-unit-detail/idUnit/7486
http://cas.cnas.ro/cjastm/map/map-unit-detail/idUnit/6254
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persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau 

comunităţi aflate în nevoie socială. 

În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în 

nevoie socială Compartimentul îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 

a)de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ - teritoriale respective, 

prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, 

valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de 

neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.; 

b)de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi 

excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi; 

c)de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi 

a planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local; 

d)de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi 

instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de 

asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în 

domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele 

beneficiare; 

e)de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, 

grupurilor vulnerabile. 

Structura organizatorică şi numărul de posturi aferent Compartimentului se aprobă de 

Consiliul Local, astfel încât funcţionarea acestuia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin 

potrivit legii. Consiliul local aprobă, prin hotărâre, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 

Compartimentului, pe baza prevederilor regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal , conform  Hot. nr. 

797/2017 din 8 noiembrie 2017. Finanţarea Compartimentului se asigură din bugetul local. 

 Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul 

local, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit 

legii.  

Structura orientativă de personal pentru asigurarea funcţionării Compartimentului este 

următoarea:  

a) persoana/persoanele responsabilă/responsabile de evidenţa şi plata beneficiilor de 

asistenţă socială;  

b) persoana/persoanele cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale, inclusiv monitorizarea 

asistenţilor personali;  

c) persoana cu atribuţii în domeniul asistenţei medicale comunitare, după caz.  
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 Activitatea Compartimentului de asistență socială este coordonată de Primar și se 

desfășoara cu respectarea legislație în vigoare privind administrația publică locală (Ordonanță de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare), a legislației ce guvernează asistența socială (Anexa 1 la prezenta strategie), a 

hotărârilor CL Liebling,  Regulamentului de organizare și funcționare, dispozițiilor primarului. 

În baza prevederilor Legii nr.217/2003, pentru prevenirea și combaterea violenței 

domestice cu modificările și completările ulterioare, precum și a Ordinul ministrului muncii și 

Justiției Sociale nr.2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în 

cazurile de violență domestică, publicat în Monitorul Oficial în data de 06.02.2018, la nivelul 

U.A.T. Liebling, prin hotărâre a CL Liebling, a fost înființată echipa mobilă pentru intervenția de 

urgență în cazurile de violență domestică, alcătuită din reprezentanți ai Primăriei comunei 

Liebling, ai Postului de Poliție Liebling, ai Cabinetului Medical Liebling și ai bisericilor 

ortodoxe, respectiv greco-catolice de pe raza comunei Liebling.  Intervenția de urgență a echipei 

mobile se realizează din perspectiva acordării serviciilor sociale în situațiile de violență 

domestică, iar activitatea echipei este coordonată de către un reprezentant al Primăriei comunei 

Liebling, desemnat prin hotărârea consiliului local. 

Echipa mobilă are următoarele atribuții: 

a) Verifică semnalările de violență domestică efectuate prin intermediul liniilor 

telefonice ale instituțiilor publice abilitate; 

b) Realizează evaluarea inițială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor 

sociale, pe baza Fișei pentru evaluarea gradului de risc și stabilirea măsurilor de siguranță 

necesare pentru victimele violenței domestice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 

prezenta procedură; 

c) Acordă informare și consiliere victimelor violenței domestice; 

d) Sprijină victimele violenței domestice, prin orientarea acestora către serviciile 

sociale existente pe raza județului, adecvate nevoilor acestora; 

e) Informează, consiliază și orientează victima în ceea ce privesc măsurile de 

protecție de care aceasta poate beneficia din partea instituțiilor competente: ordin de protecție 

provizoriu, ordin de protecție, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-

legal etc; 

f) Asigură măsurile de protecție socială necesare pentru victime, minori, persoane cu 

dizabilități sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecție provizoriu sau ordinul 

de protecție și păstrază confidențialitatea asupra identității acestora; 

g) Colaborează cu serviciile de asistență medicală comunicare în situația în care 

identifică probleme medicale privind victimele și/sau copiii lor; 
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h) Realizează demersurile pentru depășirea riscului imediat, după caz, acestea putând 

consta în : 

- Transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situațiile în care victima necesită 

îngrijiri medicale de urgență sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgență 

112; 

- Sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliție pentru emiterea 

unui ordin de protecție provizoriu, sesizarea instanțelor judecătorești în vederea emiterii 

ordinului de protecție; 

- Orientarea către DGAS în condițiile legii, în vederea găzduirii în centre rezidențiale 

adecvate nevoilor și aplicării managementului de caz pentru victime și, după caz, pentru agresori; 

i) Intervine în cazurile de violență domestică, la solicitarea organelor de poliție, 

atunci când prin ordinul de protecție provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a 

agresorului din domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru 

rezidențial; 

Echipa mobilă se deplasează la fața locului în maximum 90 de minute de la momentul 

semnalării efectuate de către organele de poliție și asigură sprijinul necesar pentru orientarea și 

conducerea de îndată a agresorului către centrele rezidențiale gestionate de autorități publice 

locale sau după caz, către servicii sociale adecvate, administrate de către furnizori publici sau 

privați, de pe raza județului Timiș; 

Pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică se va aloca un autovehicul 

de către Postul de Poliție Liebling sau de către Primăria Comunei Liebling. 

 U.A.T. Liebling nu este acreditat ca  furnizor public de servicii sociale, pe teritoriul 

comunei nefiind înființate servicii sociale proprii. 

De asemenea, la nivelul comunei nu sunt prezente alte organizații , publice sau private, 

acreditate să furnizeze servicii sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

CAPITOLUL II 

ANALIZA NEVOILOR SOCIALE IDENTIFICATE ȘI A CAPACITĂȚII  

INSTITUȚIONALE DE FURNIZARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL  

U.A.T. LIEBLING 

 

1. INTRODUCERE 

        Domeniul asistenţei sociale este un domeniu cu implicaţii foarte puternice în viaţa 

economico-socială, în cadrul căruia se pot distinge mai multe problematici sau subdomenii, 

dintre care cele mai importante sunt asistența socială a copilului și familiei, asistența socială a 

persoanelor cu dizabilităţi, asistența socială a persoanelor vârstnice, asistența socială și protecţia 

victimelor violenţei în familie, precum și asistența socială a persoanelor defavorizate și/sau aflate 

temporar în situație de risc sau excluziune socială. 

         Asistenţa socială este o parte a protecţiei sociale şi are drept obiectiv protejarea 

persoanelor care, din motive de natura economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea 

să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacitaţi şi competenţe pentru a se integra 

social. Accesul la beneficii şi servicii sociale reprezintă un mijloc de întărire a coeziunii sociale 

şi de reducere a excluderii sociale. 

         Excluziunea socială este procesul cu efecte sociale negative, datorită paralizării 

capacitaţilor de redresare. Sărăcia extremă generează, prin permanentizare şi reproducere la 

nivelul tinerei generaţii, excluziune socială greu reversibilă.    

            Grupurile cu risc ridicat de excluziune socială sunt: copiii şi tinerii care părăsesc sistemul 

de protecție, familiile dezorganizate, persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilităţi fără 

susţinători legali şi cu un grad mare de dependenţă socio-economico-medicală, victimele 

violenţei în familie, persoanele fără adăpost, persoanele cu diferite adicţii, respectiv consum de 

alcool, droguri, alte substanţe psihotrope, victimele traficului de persoane, persoanele private de 

libertate. 

 Valorile și Principiile pe care se întemeiază Sistemul Național de Asistență Socială: 

     Sistemul naţional de asistenţă socială se întemeiază pe următoarele valori şi principii 

generale:    

  a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor 

vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor 

situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie;    

  b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura 

integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, 
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statul;     

  c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile 

prevăzute de lege;    

  d) respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea 

liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la 

intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;      

  e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei 

particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor 

situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi 

nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă 

inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului;     

   f) parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi 

private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi 

membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele 

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

   g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi 

implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de 

suport social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau 

direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile;      

   h) transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei 

publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor 

la procesul de luare a deciziilor;  

   i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de 

protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, 

religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, 

dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie 

defavorizată;     

    j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea 

obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în 

raport cu efectul proiectat;     

    k) eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun 

raport costbeneficiu;    

    l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a  

face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă 

drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi;      
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    m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea 

ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea 

nucleului familial;              

    n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia pentru aceeaşi 

nevoie sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip;     

    o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru 

facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă;     

    p) complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului 

potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi 

societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu 

o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc.;     

    q) concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi 

trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de 

tratament egal pe piaţa serviciilor sociale;     

    r) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în 

mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de 

protecţie socială;        

    s) confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la 

păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi 

situaţia de dificultate în care se află;      

    t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, 

pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;      

    u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează 

celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile 

acestora;      

    v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau 

reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi. 

 

1.ROLUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN ACORDAREA DE 

SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ LA NIVEL LOCAL 

Rolul administraţiei locale este de a asigura acordarea asistenţei sociale prin: 

- dezvoltarea sau înfiinţarea de servicii proprii, instituţii de asistenţa socială; 
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- concesionarea de servicii sociale unor furnizori de servicii sociale specializaţi, acreditaţi 

în condiţiile legii (unităţi de asistenţă medico-socială, asociaţii sau fundaţii, culte religioase, 

persoane fizice); 

- finanţarea asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţa socială, în baza standardelor minime obligatorii de calitate, cu 

proceduri şi planuri de intervenţie şi asistenţa, cu monitorizarea, evaluarea costurilor și eficienţei 

serviciilor sociale acordate, în conformitate cu actele normative în vigoare. 

 

2. DIAGNOZA SOCIALĂ 

Pentru realizarea diagnozei sociale s-a pornit de la analiza prevederilor legislative, a 

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

existente la nivelul județului Timiș. 

A fost evaluată capacitatea furnizării serviciilor sociale în acord cu politicile, standardele 

și legislația în domeniu care guvernează activitatea Compartimentului de Asistență Socială din 

Comuna Liebling. 

S-au avut în vedere: 

• domeniul de competenţă al serviciului de interes public local; 

• funcţiile şi atribuţiile acestuia în asigurarea de către autoritatea administraţiei 

publice locale a implementării politicilor sociale; 

• etapele de parcurs în realizarea atribuţiilor;  

• structura orientativă de personal şi principalele atribuţii ale personalului; 

A fost evaluată capacitatea organizatorică a instituției, corelată cu standardele în domeniu 

și cu numărul beneficiarilor deserviți. 

Conform art. 6 lit. cc) din Legea nr. 292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și 

completările ulterioare, procesul de incluziune socială reprezintă ansamblul de măsuri şi acţiuni 

multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, 

sănătăţii, informării - comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii 

excluziunii sociale şi asigurării participării active a persoanelor, la toate aspectele economice, 

sociale, culturale şi politice ale societăţii.  

4.  METODOLOGIA DE ELABORARE A STRATEGIEI 

Punctul de pornire în realizarea prezentei strategii îl constituie cunoașterea și evaluarea 

problematicii sociale la nivelul Comunei Liebling, conform normelor metodologice de cercetare  
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a comunităților locale. Abordarea problemelor identificate și a anvergurii acestora este 

fundamentată prin cunoașterea nevoilor specifice la nivel local și a direcțiilor prioritare de 

intervenție.  

a) Analiza de birou – este activitatea în cadrul căreia au fost identificate, analizate și 

studiate documente de interes major și anume :  

- legislația europeană și națională;  

- strategii și studii în domeniu;  

- documentele instituției furnizoare de servicii sociale;  

- potențialul de dezvoltare a serviciilor sociale;  

- documentarea cu privire la cercetări anterioare destinate studierii problematicii 

persoanelor marginalizate.  

Analiza de birou a implicat totodată, identificarea/studierea serviciilor furnizate de către 

alte insituții publice ori private, destinate diverselor categorii de beneficiari și tipuri de servicii 

sociale, pentru a realiza o imagine cât mai complexă a sistemului instituțional de asistență 

socială, din Comuna Liebling. 

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

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

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

caracter descriptiv.  

Prin natura sa, cercetarea realizată este una complexă și comprehensivă, acoperind 

aspecte socio-economice diverse, privind comunitatea vizată.  

b) Abordarea participativă – analiza nevoilor socio-economice realizată în cadrul 

acestei cercetări nu se rezumă la demers analitic de birou, ci implică o consultare activă a 

reprezentanților și angajaților Primăriei Liebling, a populației locale beneficiare de servicii ori 

beneficii sociale și o implicare dinamică a acesteia, mai ales în demersul de explorare a 

necesarului de servicii sociale în comunitate, a abilităților deținute de intervievați, a nevoii de 

servicii necesare pentru a îmbunătăți calitatea vieții și a facilita incluziunea socială. Abordarea 

participativă a fost asumată ca demers, în scopul asigurării unui grad mare de relevanță a 

măsurilor de intervenție, identificate pentru nevoile reale ale beneficiarilor. Astfel, considerăm că 

rezultatele identificate vor avea un grad mare de relevanță, vor răspunde unor probleme reale 

resimțite presant de către comunitatea locală și apreciem că vor motiva într-o măsură adecvată, 

implicarea actorilor locali în proiectele sociale viitoare.  

c) Abordarea multidimensională – analiza realizată nu se limitează la aspecte singulare, 

ci explorează situațiile problematice în întreaga lor complexitate și anvergură. Abordarea noastră 

pornește de la recunoașterea faptului că la nivelul comunităților, o multitudine de probleme se 

potențează și se amplifică reciproc. Acest aspect face ca orice inițiativă de dezvoltare socio- 
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economică să aibă șanse de reușită, doar printr-o abordare complexă ce vizează intervenții 

integrate;  

d) Abordarea incluzivă – analiza presupune implicarea cât mai multor actori sociali 

dintre cei cu atribuții în domeniu, fără a se limita la factorii de răspundere (lideri sau instituții de 

bază). Astfel, prin acest demers se asigură obținerea unei imagini de ansamblu asupra 

fenomenelor vizate, o abordare complexă și pertinentă a problematicii în care recunoașterea și 

analiza factorilor implicați, dar și a celor cu putere de decizie, joacă un rol important. Cercetarea 

realizată a fost de tip mixt, fiind structurată pe două secțiuni majore și anume:  

 colectarea și prezentarea datelor descriptive privind situația specifică a instituției publice 

furnizoare de benenficii sociale din comună și a beneficiarilor săi, membri ai comunității aflați în 

diferite situații de dependență ori vulnerabili social;  

 analiza strategică privind direcțiile de intervenție pentru dezvoltarea serviciilor sociale 

integrate necesare, combinând metodele cantitative cu cele calitative.  

e) Interviuri cu specialiştii – studiul calitativ a fost realizat prin intermediul interviurilor 

individuale și de grup realizate cu actori relevanți de la nivelul comunei. Analiza prin interviuri 

realizate cu reprezentanții U.A.T. Liebling, constituie elementul calitativ al studiului, care are ca 

scop identificarea sistemului relațional existent, al competențelor și a gradului de îndeplinire a 

activității conform standardelor, a cauzelor care limitează furnizarea serviciilor sociale, 

aprecierea generală a activității de asistență socială a instituției, a atribuțiilor, evaluarea nevoii de 

dezvoltare a serviciilor sociale și a resursei umane specilizate în concordanță cu numărul de 

beneficiari sau de solicitanți de servicii, finanțarea existentă etc. Rezultatele obţinute ca urmare a 

cercetării aprofundează şi nuanţează rezultatele statistice, obţinute în urma analizei pe bază de 

chestionar. 

f) Analiza prin chestionare – studiul a fost realizat pe eșantioane de tip non-probabilist, 

fiind stabilite doar cote orientative la nivelul comunei Liebling, eșantionarea fiind una de 

disponibilitate. Recomandările și direcțiile de dezvoltare prezentate în această cercetare sunt 

rezultatul unei metodologii ce a îmbinat elementele de cercetare calitativă cu prelucrarea 

cantitativă a datelor și organizarea acestora pe baza unor criterii științifice. (Anexa 3 - Chestionar 

evaluare nevoi sociale). 
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5.TIPURI DE SITUAȚII DE DIFICULTATE, VULNERABILITATE, 

DEPENDENȚĂSAU RISC SOCIAL IDENTIFICATE 

Grupurile ţintă cu problemele identificate 

Conform Legii Nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale, cu modificările și completările 

ulterioare, “grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde 

capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, 

sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate 

economică şi socială.” La art. 30 al Legii nr. 292/2011 sunt specificate categoriile de beneficiari 

ai serviciilor sociale. 

Categoriile de beneficiari sunt: 

a) Copii şi familii aflate în dificultate; 

b) Persoanele cu dizabilităţi; 

c) Persoane defavorizate de etnie romă; 

d) Persoane fără adăpost; 

e) Persoane vârstnice 

f) Alte persoane în situaţii de risc social 

 

a)Persoane vârstnice: 

Grupa de vârstă 65+ 

Masculin 250 

Feminin 361 

TOTAL 611 

 Prelucrare date statistice INSSE 

    Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt: 

 sănătatea precară; 

 venituri mici în raport cu necesităţile; 

 izolare, singurătate;  

 capacitatea scăzută de autogospodărire; 

 absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent; 

 un număr insuficient de locuri în centrele de asistenţă medico-socială din judeţ; 

 nevoi spirituale; 
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    În sensul Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu 

modificările și completările ulterioare, sunt considerate persoane vârstnice, persoanele care au 

împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege. 

b) Persoane fără un loc de muncă 

Problemele sociale ale persoanelor fără loc de muncă: 

 situație locativă precară ; 

 resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor; 

 sărăcia; 

 

 dificultăţi în găsirea unui loc de muncă; 

 familii cu climat social defavorabil; 

 probleme de sănătate; 

 dificultăţi în obţinerea unor drepturi; 

 pierderea legăturilor sociale 

 

c) Persoane cu handicap (minori sau adulţi) 

Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt: 

 accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă; 

 lipsa locurilor de muncă protejate; 

 lipsa serviciilor specializate; 

 atitudinea discriminatorie a societăţii; 

 situaţia materială precară; 

 absenţa suportului pentru familia care are în intreţinere persoana cu handicap; 

 lipsa centrelor de zi, specializate pe tipuri de handicap. 

În sensul Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare “sunt acele persoane cărora 

mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le 

impiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitand măsuri de 

protecţie in sprijinul integrării şi incluziunii sociale.” 
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 Situația copiilor cu dizabilități, în funcție de încadrarea în grad de handicap, 

pentru perioada 2018-2021: 

 

Anul Nr persoane cu handicap grav cu 

 asistent personal 

2018 9 

2019 8 

2020 7 

2021 4 

Tabel: copii cu dizabilități, 2018-2021,  conform datelor oferite de U.A.T. Liebling 

 

      d)Alte persoane în situaţii de risc social 

Copiii şi familiile aflate în dificultate 

Populația de etnie romă 

Persoanele cu diferite adicţii 

Persoanele private de libertate  

Persoanele sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în 

supravegherea serviciilor de probaţiune  

Victimele violenței în familie 

Categoriile enumerate mai sus sunt foarte slab reprezentate în numărul total al 

persoanelor aflate în nevoie. 

 

6. ANALIZA CAPACITĂȚII INSTITUŢIONALE DE FURNIZARE 

BENEFICII ŞI SERVICII SOCIALE  LA NIVELUL COMUNEI LIEBLING 

      Compartimentul de Asistență Socială este o structură specializată în administrarea și 

acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, înființată cu scopul de a 

asigura, la nivelul comunei, aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, 

familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri 

sau comunităţi aflate în nevoie socială. 

6.1.Atribuţiile compartimentului de asistență socială 

Atribuţiile Compartimentului în domeniul beneficiilor de asistenţă socială sunt 

următoarele: 
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a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile 

de asistenţă socială; 

b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează 

colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi 

inspecţie socială; 

c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă 

socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a 

consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la 

măsurile de asistenţă socială; 

d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de 

modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local 

şi le prezintă primarului pentru aprobare; 

e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la 

care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii; 

f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi 

persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială; 

g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de 

risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii 

comunităţii şi, în funcţie de situaţiile constatate, propune măsuri adecvate în vederea 

sprijinirii acestor persoane; 

h) realizează activitatea financiar - contabilă privind beneficiile de asistenţă 

socială administrate; 

i) participă la elaborarea şi fundamentarea propunerii de buget pentru finanţarea 

beneficiilor de asistenţă socială; 

j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

 

Atribuţiile Compartimentului în domeniul organizării, administrării şi acordării 

serviciilor sociale sunt următoarele: 

a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu 

nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen 

mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o propune spre 

aprobare consiliului local şi răspunde de aplicare acesteia; 

b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 

finanţate din bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local, care 

cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale 

existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a 

serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare; 
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c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor 

de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi; 

d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au 

generat situaţiile de risc de excluziune socială; 

e) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor 

sociale; 

f) propune primarului, în condiţiile legii, încheierea contractelor de parteneriat 

public - public şi public - privat pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale; 

g) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local; 

h) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind 

beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică 

serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii 

şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia; 

i) monitorizează şi evaluează serviciile sociale; 

j) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională 

în domeniul serviciilor sociale; 

k) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în 

conformitate cu planul anual de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora; 

l) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea 

populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile; 

m) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, 

persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de 

beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabil de calitatea serviciilor prestate; 

n) încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de 

asistenţi personali; evaluează şi monitorizează activitatea acestora în condiţiile legii; 

o) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, 

înfiinţat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în 

aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii; 

p) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare 

metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă 

servicii sociale; 

q) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă 

interesele diferitelor categorii de beneficiari. 
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În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi 

acordarea serviciilor sociale, Compartimentul are următoarele obligaţii principale: 

a) asigurarea informării comunităţii; 

b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a 

strategiei locale şi a planului anual de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării 

acestora; 

c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă 

socială de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind 

beneficiarii, furnizorii de servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum 

şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale; 

d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor 

beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de 

dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune; 

e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la 

dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării 

drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a 

oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor 

sociale şi, după caz, instituţiilor/ structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii, precum 

şi acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii. 

 

În administrarea şi acordarea serviciilor sociale Compartimentul realizează 

următoarele: 

a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare 

pentru serviciile sociale ale autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativ 

- teritorială respectivă; 

b) primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele 

beneficiare, de reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor 

persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de 

persoane aflate în dificultate; 

c) evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ - teritorială 

în vederea identificării familiilor şi persoanelor aflate în dificultate, precum şi a cauzelor 

care au generat situaţiile de risc de excluziune socială; 
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d) elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie care cuprind 

măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă 

socială la care persoana are dreptul; 

e) realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează 

planul de servicii comunitare; 

f) acordă servicii de asistenţă comunitară în baza măsurilor de asistenţă socială 

incluse de Compartiment în planul de acţiune; 

g) recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor 

beneficiare la serviciile sociale; 

h) acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine 

licenţa de funcţionare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 

292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a standardelor minime de calitate şi a 

standardelor de cost. 

Serviciile sociale acordate de Compartiment având drept scop exclusiv prevenirea şi 

combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială sunt adresate persoanelor şi familiilor 

fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de 

persoane, precum şi persoanelor private de libertate şi pot fi următoarele: 

a) servicii de consiliere şi informare, servicii de inserţie/reinserţie socială, 

servicii de reabilitare şi altele asemenea, pentru familiile şi persoanele singure, fără venituri 

sau cu venituri reduse; 

b) servicii sociale adecvate copiilor străzii, persoanelor vârstnice singure sau fără 

copii şi persoanelor cu dizabilităţi care trăiesc în stradă: adăposturi de urgenţă pe timp de 

iarnă, echipe mobile de intervenţie în stradă sau servicii de tip ambulanţă socială, adăposturi 

de noapte, centre rezidenţiale cu găzduire pe perioadă determinată; 

c) centre multifuncţionale care asigură condiţii de locuit şi de gospodărire pe 

perioadă determinată pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului; 

d) cantine sociale pentru persoanele fără venituri sau cu venituri reduse; 

e) servicii sociale în sistem integrat cu alte măsuri de protecţie prevăzute de 

legislaţia specială, acordate victimelor traficului de persoane pentru facilitarea 

reintegrării/reinserţiei sociale a acestora: centre de zi care asigură în principal informare, 

consiliere, sprijin emoţional şi social în scopul reabilitării şi reintegrării sociale, servicii 

acordate în comunitate care constau în servicii de asistenţă socială, suport emoţional, 

consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserţie socială etc.; 
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f) consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia 

sistemului penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta îşi 

va avea domiciliul sau reşedinţa după eliberare, precum şi servicii de consiliere acordate 

persoanei care a executat o măsură privativă de libertate în vederea susţinerii reinserţiei 

sociale a acesteia. 

Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate prevenirii şi combaterii 

violenţei domestice pot fi: centre de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei 

domestice, centre de recuperare pentru victimele violenţei domestice, locuinţe protejate, 

centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, centre pentru 

servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei şi centre de zi care au drept obiectiv 

reabilitarea şi reinserţia socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educaţie, 

consiliere şi mediere familială, precum şi centre destinate agresorilor. 

 

 Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor cu dizabilităţi pot fi: 

a) cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor cu 

dizabilităţi, precum şi centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuţiilor stabilite 

prin legile speciale; 

b) servicii de asistenţă şi suport. 

Complementar acordării serviciilor, în domeniul protecţiei persoanei cu dizabilităţi, 

Compartimentul: 

a) monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea 

administrativ - teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând 

centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante; 

b) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau 

beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi; 

c) creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare 

nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap; 

d) iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, 

în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private; 

e) asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de 

servicii sociale; 

f) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor; 

g) asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor 

acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

h) implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu 

handicap familia acesteia; 
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i) asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a 

personalului, inclusiv a asistenţilor personali; 

j) încurajează şi susţine activităţile de voluntariat; 

k) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în 

domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi 

informaţiile solicitate din acest domeniu. 

Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor vârstnice pot fi 

următoarele: 

a) servicii de îngrijire personală acordate cu prioritate la domiciliu sau în centre 

rezidenţiale pentru persoanele vârstnice dependente singure ori a căror familie nu poate să le 

asigure îngrijirea; 

b) servicii de consiliere, de acompaniere, precum şi servicii destinate amenajării 

sau adaptării locuinţei, în funcţie de natura şi gradul de afectare a autonomiei funcţionale. 

 

Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate protecţiei şi promovării 

drepturilor copilului sunt cele de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi 

cele menite să îi sprijine pe aceştia în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copiilor, inclusiv 

servicii de consiliere familială, organizate în condiţiile legii. 

Complementar acordării serviciilor, în domeniul protecţiei copilului, 

Compartimentul: 

a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ - 

teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi 

sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin 

ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale; 

b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa; 

c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau 

beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea separării copilului de familia sa; 

d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau 

prestaţiilor şi acordă aceste servicii şi/sau beneficii de asistenţă socială, în condiţiile legii; 

e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra 

drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor 

disponibile pe plan local; 

f) asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a 

consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi 

a comportamentului delincvent; 
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g) vizitează periodic la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi 

beneficii de asistenţă socială şi urmăreşte modul de utilizare a prestaţiilor, precum şi 

familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate; 

h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei 

măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii; 

i) urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi 

exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o 

măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa; 

j) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în 

domeniul protecţiei copilului şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din 

acest domeniu; 

k) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia 

copilului/instanţei de tutelă referitoare la prestarea de către părinţii apţi de muncă a 

acţiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială. 

 

6.2.Furnizarea de beneficii de asistență socială 

Situația beneficiilor de asistență socială pentru perioada 2018 – 2021 

Tip beneficiu Nr. persoane 

singure / 

familii 

2018 

Nr. persoane 

singure / 

familii 

2019 

Nr. persoane 

singure / 

familii 

2020 

Nr. persoane 

singure / 

familii 

2021 

Venit minim garantat 12 13 13 15 

Alocație pentru 

susținerea familiei 

14 12 20 20 

Ajutor pentru încălzirea 

locuinței 

12 13 13 15 

Ajutor de urgență - - - - 

Sursa: U.A.T. LIEBLING 

 

De venitul minim garantat (VMG) beneficiază persoanele singure și familiile fără venituri 

sau cu venituri până la nivelul lunar al venitului minim garantat stabilit conform Legii nr. 

416/2001, și care nu dețin în proprietate bunuri cuprinse în “lista bunurilor ce conduc la 

excluderea acordării ajutorului social”, prevăzută în anexa 4 la H.G. nr. 50/2011. 

De alocația pentru susținerea familiei (ASF) beneficiază familia care realizează un venit 

net mediu lunar pe membru de familie care se situează între 0,40 ISR și 1,06 și nu dețin în 

proprietate bunuri cuprinse în “lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului 

social”, prevăzută în anexa 4 la H.G. nr. 50/2011. 
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Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă diferențiat, persoanelor care folosesc pentru 

încălzirea locuinței lemne, energie electrică și energie termică. De la bugetul local primesc ajutor  

Beneficiarii de VMG care folosesc pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni, 

combustibili petrolieri, restul primesc subvenția de la bugetul de stat. 

 Situația privind numărul persoanelor cu handicap grav, copii și adulți, care au 

beneficiat de asistent personal,  de indemnizație lunară, pe anii 2018, 2019, 2010, 2021 

Potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, părinţii sau, după caz, reprezentanţii legali 

ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu 

handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu 

handicap 52ducat grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare.  

Pentru prevenirea excluziunii sociale, îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu 

handicap grav și prevenirea instituționalizării acestora, U.A.T. Liebling, prin persoana cu 

atribuții de Asistență Socială, în funcție de opțiunea exprimată, asigură angajarea și salarizarea 

asistentului personal al persoanei cu handicap grav, în condiţiile legii, sau după caz, plata 

indemnizației lunare, care este în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradaţia 0,  

potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din 

fonduri publice. 

 

Asistenți personali și indemnizații lunare 

 2019 2020 2021 2022 

Număr persoane cu handicap grav beneficiare 

de asistent personal 

54 52 45 37 

Număr persoane cu handicap grav beneficiare 

de indemnizație 

15 14 13 21 

TOTAL 69 66 58 58 

Asistenți personali și indemnizații lunare, ianuarie 2019 - iulie 2022- 

Sursa: U.A.T. Liebling, 

 

Privind situația relevată mai sus, se observă o ușoară scădere a numărului de persoane cu 

handicap grav beneficiare de indemnizație sau de asistent personal, în intervalul 2021-2022, față 

de perioada 2019-2020;  de asemenea, trebuie evidențiată creșterea numărului persoanelor cu 

handicap grav beneficiare de indemnizație, față de  numărul persoanelor cu handicap grav 

beneficiare de asistent personal, în condițiile păstrării aceluiași număr total de persoane cu 

handicap grav în anul 2021 și 2022 ( luna iulie). 
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Ceea ce trebuie scos în evidență este numărul relativ mare de persoane cu handicap 

grav, fie beneficiare de indemnizație, fie beneficiare de asistent personal , raportat la totalul 

populației comunei. 

 

 Situația comparativă privind numărul beneficiarilor de stimulente educaționale  sub 

formă de tichete sociale pentru grădiniță, în perioada 2018 – 2022: 

 

An școlar Număr copii 

2018 – 2019 - 

2019 – 2020 - 

2020 – 2021 - 

2021-2022 - 

Sursa: U.A.T. LIEBLING 

 

Analiza datelor din tabelele de mai sus indică faptul că în anul 2021 numărul de 

persoane/familii care au avut stabilit dreptul la beneficii de asistență socială nu s-a modificat 

semnificativ. 

 

  6.3. Servicii sociale furnizate în comunitae de furnizori publici sau privați 

acreditați: 

 U.A.T. Liebling nu este acreditat ca furnizor de servicii sociale, astfel că nu oferă în co-

munitate  servicii sociale destinate categoriilor de persoane defavorizate aflate în risc de margin-

alizare și excluziune socială. 

De asemenea, în cercetarea desfășurată, nu am identificat nici un alt furnizor public sau 

privat de servicii sociale care să ofere servicii sociale în Comuna Liebling. 

6.4.Harta nevoilor sociale la nivelul comunității locale din Comuna Liebling 

 Problemele sociale identificate la nivel comunitar sunt : 

- lipsa locurilor de muncă, 

- persoane cu resurse financiare şi materiale insuficiente, 

- un număr mare al persoanelor vârstnice, singure, cu resurse financiare extreme de limitate, 

   

 Nevoi  identificate la nivel comunitar: 

- creșterea standardului de viață; 

- creșterea numărului locurilor de muncă și a gradului de ocupare; 

- înființarea de servicii sociale; 
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- creșterea numărului de specialiști care deservesc serviciile sociale; 

- eficientizarea comunicării inter instituțională; 

- motivarea personalului din serviciile sociale; 

- dezvoltarea parteneriatului public privat; 

- responsabilizarea beneficiarilor și implicarea lor în rezolvarea problemelor sociale; 

- eficientizarea comunicării între beneficiari și angajații din sistemul de servicii sociale; 

- colaborarea și implicarea instituțiilor la nivel local; 

- sensibilizarea comunității locale în rezolvarea problemelor sociale. 

 

 

 7. ANALIZA SWOT 

Eficiența unui sistem este influențată în mare măsură de reziliența lui, de capacitatea de a 

înțelege și de a se adapta la schimbările din mediul ambiant, iar eficiența managementului 

presupune planificare, organizare, control, proceduri de lucru și o legislație adecvată. 

Analiza SWOT este cea mai simplă și cea mai relevantă tehnică managerială pentru 

înțelegerea poziției unei organizații. Scopul acesteia este de a recomanda strategiile care asigură 

cea mai bună aliniere între mediul intern și extern: alegerea strategiei corecte, astfel încât să fie 

adaptate punctele tari la oportunități, să reducă la minimum riscurile și să elimine punctele slabe.  

 

SWOT - prezentare:  

S - Strenght / punctele tari ale organizației – definesc valorile pozitive și condiționările 

interne care pot constitui surse pentru succesul organizației în atingerea obiectivului managerial 

W - Weaknesses / punctele slabe sau zonele de vulnerabilitate - elemente ce pot 

împiedica atingerea obiectivelor 

O - Opportunities / oportunitățile sau căile prin care pot fi influențate interesele 

organizației 

T - Threats – amenințări la adresa creșterii organizației respective, aspecte negative ce 

apar din supraexploatarea resurselor organizației, ori limitările care sunt impuse organizației din 

partea unui mediu extern aflat în schimbare. 
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ANALIZA SWOT – U.A.T. LIEBLING-Compartimentul de Asistență Socială  

 
Puncte tari 

 

 
Puncte slabe 

 

 

 Compartimentul de Asistență Socială este 

înființat și funcționează în condițiile legii 

 Este un serviciu în dezvoltare, care justifică 

alocarea de resurse umane şi materiale; 

 Deschiderea/disponibilitatea autorităților 

locale către identificarea de soluții în 

eficientizarea activității de asistență socială  

 Asistenţi personali pentru persoanele 

încadrate în grad de handicap bine instruiţi 

 Colaborare cu instituţii publice (DGASPC 

Timiș)  

 Posibilitatea contractării unor servicii sociale 

din mediul public către organizațiile 

nonguvernamentale 

 

 U.A.T. LIEBLING nu este acreditată, în 
condițiile legii, ca furnizor de servicii 
sociale 

 Compartimentul de Asistență Socială 
dispune de buget mic, comparativ cu 
nevoile 

 Lipsa organizăriia serviciilor de consiliere 
şi informare 

 Nu există colaborare cu instituţii publice 
(DGASPC Timiș) şi organizații 
nonguvernamentale pentru oferirea de 
servicii sociale 

 Inexistența unui compartiment cu 
atribuții în planificarea și implementarea 
proiectelor 

 Inexistența procedurilor de lucru clare şi 
coerente pentru buna desfăşurare a 
activităţii  

 Înclinarea balanței în favoarea  

prestațiilor sociale, în detrimentul 

dezvoltării de servicii sociale care să 

conducă la o incluziune activă a 

grupurilor vulnerabile 

 Investițiile locale în centre destinate 

persoanelor din grupuri defavorizate 

 Insuficientă identificare a beneficiarilor, 

care a determinat necuprinderea 

acestora în sistemul de asistenţă socială 

 Lipsa unei baze de date centralizată care 
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să conțină informații complete 

referitoare la totalul populației în nevoia 

de asistență și problematica în care se 

încadrează 

 Fonduri bugetare insuficiente pentru 

dezvoltarea sistemului de servicii sociale  

 Negativismul sau lipsă de implicare a 

beneficiarilor în rezolvarea problemelor 

sociale din comunitate. 

 Personal insuficient în acordarea 

serviciilor sociale. 

 Slabă informare cu privire la fondurile 

destinate dezvoltării/diversificării 

serviciilor sociale. 

 

  

Oportunități 

 

 

Amenințări 

 

  Existența legislației care reglementează 

standardele de cost pentru principalele 

tipuri de servicii sociale 

 Existența unor furnizori privați de servicii 

sociale la nivel județean care oferă 

servicii sociale licențiate 

 Existența unor modele de bună practică 

în furnizarea de servicii sociale 

 

 Insuficienţa resurselor financiare care să 

asigure o susţinere reală a măsurilor de 

prevenire şi combatere a marginalizării şi 

excluziunii sociale; 

 Creşterea gradului de sărăcie pentru 

anumite categorii de populaţie; 

 Creşterea nevoilor sociale care poate 

conduce la supraîncărcarea sistemului; 

 Penuria  de resursă umană specializată cu 

care se confruntă furnizorii publici și privați 

 Lipsa locurilor de muncă/plecarea forţei de 

muncă în străinătate; 

 Responsabilitate scăzută a actorilor sociali 

 Fenomenul de “îmbătrânire” al populației 

conduce la o creștere a dependenței 

demografice cu impact negativ asupra 

veniturilor sociale 

 Incertitudini privind deschiderea liniilor de 

finanțare nerambursabilă externă pentru 

derularea de proiecte în vederea 

dezvoltării/diversificării serviciilor sociale 
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8. MĂSURI  DE SOLUŢIONARE A PROBLEMELOR IDENTIFICATE : 

- identificarea şi evaluarea familiilor, persoanelor care solicită sprijin şi acordarea de servicii şi 

prestaţii sociale, 

- informarea, consilierea, sprijinirea ( acordarea de ajutoare financiare, sprijin pentru găsirea unui 

loc de muncă, înscrierea la medicii de familie, accesarea de servicii şi prestaţii sociale, înscrierea 

la cursuri de calificare/recalificare) persoanelor aflate în situaţii de risc de excluziune şi 

marginalizare socială, 

- acordarea de sprijin financiar, materiale de construcţii şi facilităţi în scopul introducerii de 

utilităţi pentru persoanele vulnerabile, 

- dezvoltarea unor programe care privesc educaţia formală, informală, nonformală şi medicală a 

copiilor / tinerilor, 

- dezvoltarea unor parteneriate, proiecte comune cu organizaţiile guvernamentale care au ca 

obiect de activitate soluţionarea problematicii sociale, 

- dezvoltarea de proiecte interinstituţionale şi mediere în scopul acordării unor servicii 

complementare (AJPIS, AJOFM, Filiala Timiș a CRR etc.) 

- pregătirea şi asistarea în vederea participării la burse ale locurilor de muncă,  

- atragerea de investitori pentru crearea de noi locuri de muncă, 

- suplimentarea fondurilor alocate asistenţei sociale, 

- stabilirea unor protocoale de colaborare cu instituţii şi autorităţi din domeniul asistenţei sociale, 

instituţii de învăţământ, medici de familie. 

 

9.PROPUNERI:    

 Colaborarea interinstituțională în vederea realizării unui parteneriat între furnizorii 

publici și cei privați de servicii sociale, având ca rezultat coagularea unei rețele funcționale 

de servicii sociale la nivel local; 

 Identificarea de voluntari, persoane calificate, care să fie la dispoziția serviciilor 

sociale și să aducă plus valoare calității serviciilo sociale; 

 Identificarea de surse alternative de finanțare (donații, sponsorizări) și care să nu aibă 

un caracter sporadic; 

 Alcătuirea unei baze de date, centralizată, care să conțină informații complete 

referitoare la totalul populației și nevoia individuală de asistență socială; 
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 Angajarea de specialiști în Compartimentul de Asistență Socială( asistent social, 

asistent medical comunitar, etc): 

 a) persoana/persoanele responsabilă/responsabile de evidenţa şi plata beneficiilor de 

asistenţă socială;  

 b) persoana/persoanele cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale, inclusiv monitorizarea 

asistenţilor personali;  

 c) persoana cu atribuţii în domeniul asistenţei medicale comunitare, după caz.  

  Promovarea imaginii serviciilor sociale, în scopul cointeresării principalilor actori 

sociali și a responsabilizării comunității locale; 

 Identificarea furnizorilor privați care au capacitatea de a oferi, în colaborare cu 

Compartimentul de asistență socială servicii sociale de tipul:  

- centru de zi în comunitate destinat persoanelor marginalizate sau aflate în risc de 

marginalizare, cu o capacitate de 10 locuri/zi.  Obiectiv : Reducerea numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin 

implementarea de măsuri integrate. 

- serviciu îngrijiri la domiciliu persoane vârstnice -  Obiectiv : Menținerea persoanele 

vârstnice în mediul familiar de viață , o perioada cât mai lungă posibil , prin oferirea unui set de 

servicii destinate asistării persoanei dependente la îndeplinirea actelor curente de vieții , 

menținerea stării de sănătate, asigurarea unei vieți decente și demne. 
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      CAPITOLUL III 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 

 

1.MISIUNEA 

Misiunea Compartimentului de asistență socială Liebling este de a fi permanent în slujba 

comunității locale pentru a satisface în mod legal, transparent, competent și eficient nevoile 

sociale, prin furnizarea serviciilor de înaltă calitate, asigurând astfel îmbunătățirea calității vieții 

cetățenilor comunei Liebling. 

 

2.VIZIUNEA 

Viziunea Compartimentului de asistență socială Liebling este de a dezvolta o comunitate 

multiculturală, incluzivă și solidară, cu o mare capacitate de evaluare, intervenție și prevenție a 

situațiilor de vulnerabilitate socială. 

 

3.VALORI ŞI PRINCIPII GENERALE 

La baza strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a UAT Liebling stau următoarele 

valori și principii generale: 

Solidaritatea socială: întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile 

care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de 

dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie  

Subsidiaritatea: în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral 

nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul  

Universalitatea: fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţii legale 

Respectarea demnităţii umane: fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi 

deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi 

protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic  

Abordarea individuală: măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei particulare 

de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de 

urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de 

integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv 

în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului 

Parteneriatul: autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private, 

organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii 
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comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare 

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

Participarea beneficiarilor: beneficiarii participă la formularea şi implementarea 

politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social 

şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin 

activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile  

Transparenţa: se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice 

locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de 

luare a deciziilor 

Nediscriminarea: persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie  

socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie,  

categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală  

cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată 

Eficacitatea: utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor 

programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul 

proiectat 

Eficienţa: utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-

beneficiu  

Respectarea dreptului la autodeterminare: fiecare persoană are dreptul de a face 

propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă  

drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi  

Activizarea: măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în 

scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului 

familial  

Caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială: pentru aceeaşi nevoie 

sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip 

Proximitatea: serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea 

accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă  

Complementaritatea şi abordarea integrată: pentru asigurarea întregului potenţial de 

funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, serviciile 

sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă largă de 

măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc. 
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Concurenţa şi competitivitatea: furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să  

se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de tratament  

egal pe piaţa serviciilor sociale 

Egalitatea de şanse: beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la 

oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie  

socială  

Confidenţialitatea: pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la păstrarea  

confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de 

dificultate în care se află  

Echitatea: toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru 

aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale 

Focalizarea: beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor mai 

vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora 

 Dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii: beneficiarul sau reprezentantul legal al 

acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi.  

 

3. PLAN OPERAŢIONAL GENERAL  

3.1.  OBIECTIVE OPERAȚIONALE GENERALE ȘI SPECIFICE 

 

Obiectiv general 1. - Creşterea capacităţii instituţionale a furnizorului public de servicii  

sociale   

Obiectiv specific 1.1- Obținerea de către U.A.T. Liebling a statutului de furnizor public de 

servicii sociale 

Obiectiv specific 1.2. -  Încadrarea, profesionalizarea și perfecționarea resurselor umane 

Obiectiv specific 1.3. – Înființare centru de zi în comunitate destinat persoanelor marginalizate 

sau aflate în risc de marginalizare, cu o capacitate de 10 locuri/zi 

Obiectiv general 2.-Evaluarea permanentă a nevoii de servicii sociale  

Obiectiv specific 2.1 - Analizarea nevoilor sociale şi resurselor existente pe plan local 

Obiectiv general 3.-  Creșterea calității serviciilor de asistență socială în comuna Liebling 

Obiectiv specific 3.1- Simplificare administrativă  

 

3.2.     OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE 

 

I. COPIII AFLAŢI ÎN DIFICULTATE 

Obiectiv general 1.- Protecţia copilului aflat în risc/dificultate  

Obiectiv specific 1.1.- Integrarea/ reintegrarea copilului în familie, pevenirea separării copilului 

de familie sau luărea unei măsuri de protecţie a acestuia 

Obiectiv specific 1.2 - Protecția copilului cu handicap 
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Obiectiv specific 1.3.- Protecția copilului aflat în situație de risc de abandon școlar, separate de 

părinți sau instituționalizat  

Obiectiv specific 1.4.- Protecția copilul consummator de droguri, HIV-SIDA sau boli cronice/ 

terminale 

Obiectiv specific 1.5.- Protecția copilului abuzat,exploatat, neglijat,părăsit în unități sanitare 

Obiectiv specific 1.6.- Protecţia copilului cu comportament deviant 

Obiectiv specific 1.7. - Reducerea risculuide excludere socială acopiilor aflaţi în situaţie de 

vulnerabilitate și cei de etnie rommă  

Obiectiv specific 1.8.- Întărirea capacității de intervenție şi dezvoltarea programelor de prevenire 

în situația copilului victimă a violenței, abuzului, neglijenţei, exploatării 

 

II. ADULȚI ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE 

a) Persoane cu dizabilităţi 

Obiectiv general 1.- Adecvarea răspunsului administrației publice locale la  nevoilor 

individuale identificate 

Obiectiv specific 1.1.- Diversificarea prestaţiilor sociale acordate persoanelor cu dizabilităţi sau  

familiilor acestora 

Obiectiv specific 1.2.- Încurajarea participării persoanelor cu dizabilităţi la activităţi cultural-

sportive şi de petrecere a timpului liber în comunitate. 

 

b) Persoane și familii cu risc de excluziune socială inclusiv persoanele de etnie romă 

/situaţii de urgenţă. 

Obiectiv general 1. - Incluziune socială pentru familiile expuse riscurilor de marginalizare  

/excluziune socială și a persoanelor de etnie romă  

Obiectiv specific 1.1.- Dezvoltarea serviciilor sociale pentru familiile expuse riscurilor de 

marginalizare şi excluziune socială  

Obiectiv specific 1.2.- Derularea de campanii de informare şi conştientizare  

Obiectiv general  2. -  Dezvoltarea serviciilor pentru familiile expuse riscurilor de 

marginalizare şi excluziune socială 

Obiectiv specific 2.1.-  Ajutoare materiale 

Obiectiv specific 2.2.-  Ajutoare financiare de urgenţă 

Obiectiv general  3. – Participarea comunităţii la soluționarea urgenţelor sociale. 

Obiectiv specific 3.1.- Limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă socială  

Obiectiv specific 3.2. - Implicarea comunităţii în procesul de limitare a efectelor situaţiilor de 

urgenţă socială.  

 

             c ) Violenţa în familie 

Obiectiv general  1.- Prevenirea şi combaterea violenţei domestic 

Obiectiv specific 1.1.-  Protecţia persoanelor victime ale violenţei domestice 

Obiectiv specific 1.2.- Prevenirea violenţei domestic 
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d)Consumatorii de droguri 

 Obiectiv general  1.- Prevenirea și combaterea consumului de droguri 

Obiectiv specific 1.1.- Promovarea de bune practici validate pentru prevenirea consumului de 

alcool, droguri, tutun. 

 

III.  PERSOANE VÂRSTNICE 

Obiectiv general  1.- Protecția socială a persoanelor vârstnice 

Obiectiv specific 1.1- Responsabilizarea aparţinătorilor pentru îngrijirea vârstnicului în familie 

Obiectiv specific 1.2.- Promovarea serviciilor de prevenire a marginalizării sociale a persoanelor  

vârstnice 

Obiectiv specific 1.3.- Crearea serviciilor alternative pentru persoane vârstnice 

Obiectiv general  2.- Promovarea participării persoanelor vârstnice la viaţa socială  

Obiectiv specific 2.1- Susţinerea implicării active a persoanelor vârstnice în viaţa societăţii 

  

 

 

IV. ÎMBUNĂTĂŢIREA STĂRII DE SĂNĂTATE A CETĂŢENILOR  

 

Obiectiv general 1.- Creșterea accesului persoanelor vulnerabile la serviciile medicale 

esențiale 

Obiectiv specific 1.1- Facilitarea și îmbunătățirea accesului populației, în special a grupurilor 

vulnerabile, la serviciile medicale esențiale  

Obiectiv specific 1.2. - Programe de preventive 

 

  

V. COMUNICARE, INFORMARE ŞI PROMOVARE 

Obiectiv general 1.- Respectarea dreptului la informare  

Obiectiv specific 1.1.- Îmbunătăţirea procesului de informare a membrilor comunităţii cu privire 

la serviciile oferite de instituţie  

Obiectiv general 2. - Comunicare și transparență decizională 

Obiectiv specific 2.1.- Promovarea comunicării în relaţia cu alte instituţii, parteneri publici şi 

private 

Obiectiv general 1.3.- Promovare comunitară 

Obiectiv specific 3.1. - Sensibilizarea opiniei publice cu privire  la problemele cu care  se  

confruntă categoriile sociale      defavorizate     sau vulnerabile,stimularea implicării cetăţenilor  

din LIEBLING, inclusiv prin donaţii sau voluntariat, în activităţi cu impact social la nivelul 

comunităţii.  

 

 

 

 

 

  VI. SUSŢINEREA ŞI ATRAGEREA DE PARTENERIATE PUBLIC-PRIVATE 
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Obiectiv general 1.-Promovarea parteneriatului cu mediul privat  

Obiectiv specific 3.1. - Încheierea de parteneriate în beneficiul persoanelor şi categoriilor  

defavorizate 

  

VII. ELABORAREA DE PROIECTE ŞI DEZVOLTAREA SERVICIILOR 

PRIN ACCESAREA DE FONDURI NERAMBURSABILE  

Obiectiv general 1.- Identificarea și accesarea surselor de finanțare nerambursabilă  

Obiectiv specific 1.1.- Elaborarea de noi proiecte sociale în beneficiul comunităţii 

Obiectiv specific 1.2. - Atragerea de  finanţare din fonduri nerambursabile  

  

 VIII. ÎNCURAJAREA PARTICIPĂRII ŞI A VOLUNTARIATULUI 

Obiectiv general 1 - Promovarea spiritului comunitar 

Obiectiv specific 1.1.- Implicarea cetăţenilor în programe şi servicii destinate categoriilor sociale 

defavorizate 

Obiectiv general 2. - Promovarea voluntaraiatului  

Obiectiv specific 2.1 - .Dezvolare  rețea voluntari 

 

 

5. SURSE DE FINANȚARE 

        Conform Legii nr. 292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și completările  

ulterioare, asistenţa socială se finanţează din fonduri alocate de la bugetul de stat, de la bugetele 

locale, din donaţii, sponsorizări sau din alte contribuţii din partea unor persoane fizice ori 

juridice, din ţară şi din străinătate, din contribuţii ale beneficiarilor, precum şi din alte surse, cu 

respectarea legislaţiei în domeniu şi în limita resurselor financiare disponibile.  

       Serviciile sociale se finanţează din următoarele surse: 

a) bugetul de stat; 

b) bugetul local al judeţului;  

c) bugetul local al comunei; 

d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi 

din străinătate; 

e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

f) contribuţia persoanelor beneficiare; 

g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

        De la bugetul de stat se alocă fonduri pentru: 
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a) finanţarea programelor de interes naţional, elaborate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale,  

precum şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor  

sociale şi aprobate prin hotărâre a Guvernului;  

b) finanţarea programelor de subvenţionare a furnizorilor privaţi de servicii sociale, derulate de 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale; 

c) finanţarea înfiinţării unor instituţii de asistenţă socială-pilot; 

d) finanţarea serviciilor sociale acordate prin structurile publice aflate în subordinea-coordonarea 

autorităţilor administraţiei publice centrale; 

e) finanţarea serviciilor sociale acordate de autorităţile administraţiei publice locale şi a altor 

furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, în condiţiile legii;  

f) finanţarea programelor de educaţie permanentă a personalului de specialitate şi a programelor 

de cercetare din domeniul serviciilor sociale; 

g) cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale, în condiţiile  

legii;  

h) cofinanţarea serviciilor sociale, în baza memorandumurilor, protocoalelor, convenţiilor de 

parteneriat, încheiate conform legii.  

           Alocarea fondurilor de la bugetul de stat destinate susţinerii funcţionării serviciilor sociale 

organizate la nivelul UAT se realizează în baza fundamentărilor transmise de AAPL. 

Fundamentarea sumelor solicitate de la bugetul de stat de către AAPL se realizează în baza 

costurilor standard în vigoare pentru serviciile sociale administrate, contractate sau subvenţionate  

în condiţiile legii, precum şi în baza estimării costurilor necesare funcţionării serviciilor nou-

înfiinţate în anul bugetar respectiv. 

         Din bugetul local al judeţului se alocă fonduri pentru: 

a) finanţarea serviciilor sociale aflate în administrare proprie, contractate sau subvenţionate în 

condiţiile legii, ori cofinanţate în baza contractelor de parteneriat; 

b) finanţarea sau cofinanţarea înfiinţării, organizării şi funcţionării unor noi servicii sociale; 

c) cofinanţarea serviciilor sociale care funcţionează în mediul rural şi în localităţi defavorizate, în 

baza unor contracte de parteneriat încheiate bianual; 

d) finanţarea cheltuielilor de funcţionare a comisiilor de evaluare şi a serviciilor de evaluare 

complexă, prevăzute de lege, până la intrarea în vigoare a noului sistem de evaluare prevăzut la 

art. 110 din Legea nr. 292/2011; 
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e) finanţarea sau, după caz, cofinanţarea în parteneriat cu AAPL a cheltuielilor necesare formării 

continue a personalului cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale şi care activează la nivelul 

judeţului respectiv; 

f) finanţarea şi cofinanţarea în parteneriat cu AAPL a acţiunilor de sensibilizare a comunităţii 

privind nevoile şi riscurile sociale de la nivelul judeţului;  

g) cofinanţarea proiectelor susţinute din fonduri structurale şi alte fonduri internaţionale pentru 

proiecte din domeniul serviciilor sociale; 

h) finanţarea subvenţiilor destinate serviciilor sociale acordate de furnizorii privaţi; 

i) alte finanţări sau cofinanţări prevăzute de lege.  

Din bugetul local se alocă fonduri pentru: 

a) finanţarea serviciilor sociale aflate în administrare proprie, contractate sau subvenţionate în 

condiţiile legii, ori co-finanţate în baza contractelor de parteneriat; 

b) finanţarea sau cofinanţarea înfiinţării, organizării şi funcţionării unor noi servicii sociale; 

c) finanţarea sau, după caz, cofinanţarea în parteneriat cu consiliul judeţean a cheltuielilor  

necesare formării continue a personalului cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale şi care 

activează la nivelul comunităţii respective; 

d) finanţarea şi cofinanţarea în parteneriat cu consiliul judeţean a acţiunilor de sensibilizare a 

populaţiei privind nevoile şi riscurile sociale de la nivelul comunităţii;  

e) cofinanţarea proiectelor susţinute din fonduri structurale şi alte fonduri internaţionale pentru 

proiecte din domeniul serviciilor sociale; 

f) alte finanţări sau cofinanţări prevăzute de lege.  

        AAPL are obligaţia să asigure sumele din bugetul propriu şi alte venituri extrabugetare, în 

completarea celor alocate din bugetul de stat. 

         Pentru finanţarea serviciilor sociale se pot utiliza veniturile obţinute din sponsorizările şi 

donaţiile în bani sau în natură, acordate de persoane fizice şi juridice, române şi străine,  

furnizorilor de servicii.  

       Serviciile sociale pot fi finanţate din fonduri internaţionale, stabilite prin memorandumurile 

sau protocoalele de finanţare încheiate de statul român cu donatorii, precum şi din fondurile 

structurale pentru proiectele selectate în cadrul programelor operaţionale regionale.  

          În funcţie de venituri, persoanele beneficiare contribuie la finanţarea acordării serviciilor  

sociale, conform legii.  
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           Asociaţiile şi fundaţiile, precum şi cultele recunoscute de lege, în calitate de furnizori 

privaţi de servicii sociale, pot primi subvenţii alocate de la bugetul de stat şi de la bugetele 

judeţene, ca formă de sprijin în vederea înfiinţării, dezvoltării, diversificării şi asigurării 

continuităţii serviciilor sociale acordate de aceştia.  

          Sursele de finanțare pentru dezvoltarea serviciilor în domeniul asistenței sociale la nivelul 

UAT Liebling: 

 Bugetul local 

 Bugetul de stat 

 Finanțare din surse externe 

 Fonduri.nerambursabile 
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6.PLAN OPERAŢIONAL GENERAL 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

1. Creşterea capaci-
tăţii instituţionale a 
furnizorului public 
de servicii sociale 

Profesionalizarea și 
perecționarea 
resurselor umane 

- Formarea profesională 
continuă a specialiştilor implicaţi 
în procesul de planificare şi 
acordare a serviciilor sociale 
 
- Încadrarea de personal calificat , suficient, 
în serviciile ce se vor înființa 
 
- Obținerea de către U.A.T. Liebling a statu-
tului de furnizor public de servicii sociale 

Anual 
 
 
 
 
2022-
2023 
 
 
2022 

 
 
 
U.A.T. Liebling 

 
 
 
 
Buget local 

2. Evaluarea per-
manentă a nevoii 
de servicii sociale 
din Liebling 

Analizarea nevoilor 
sociale şi resurselor 
existente pe plan 
municipal 

Elaborarea de rapoarte anuale pentru fiec-
are categorie de beneficiari ai sistemului de 
asistenţă socială 

perma-
nent 

CAS Liebling Buget local 

3. Creșterea cali-
tății serviciilor so-
ciale  

Simplificare admin-
istrativă 

Standardizarea proceselor la nivelul CAS 
Liebling 
 

 
2022-
2024 

 
CAS Liebling 

Buget local 
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 I. COPIII AFLAŢI ÎN DIFICULTATE 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

 1.Protecţia 
copilului aflat în 
risc/dificultate 

1.1. Integrarea/ rein-
tegrarea copilului în 
familie, pevenirea 
separării copilului de 
familie sau luărea unei 
măsuri de protecţie a 
acestuia 

- Asigurarea intervenției și asistenței speci-
fice pentru copii din familiile cu risc de sep-
arare 
- Identificarea și monitorizarea familiilor cu 
copii și cu risc de separare a copilului 
de familie 
- Derularea unor programe destinate 
promovării valorilor familiale şi asumării 
responsabilităţilor parentale, în colaborare 
cu partenerii locali: școală, biserică 
- Facilitarea accesului la infrastructura 
județeană de servicii de prevenire a 
separării  cum ar fi: locuințe sociale pentru 
familii numeroase/familii 
 sărace cu locuire precară/familii fără locui-
nță etc 
 

 
2022-
2027 

 
CL, Primăria 
Liebling , CAS 
Liebling 

 
Buget local 
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 1.2.Protecția copilului 
cu handicap 

-  Sprijinirea familiilor copiilor cu dizabilități 
pentru a se implica în accesarea serviciilor 
specializate de la nivel județean 
- Sprijin în vederea evaluarii multidiscipli-
nare pentru copiii nedeplasabili 
- Dezvoltarea sistemului de creștere a mo-
bilității și capacității de transport a CAS 
Liebling pentru deplasarea copiilor cu diza-
bilități către instituțiile de învățământ sau 
serviciile sociale adecvate. 
 

 
 
 
 
2022-
2027 

 
CL, Primăria 
Liebling , CAS 
Liebling 

Buget local 
Finanțări ne-
rambursabile 

1.3.Protecția copilului 
aflat în situație de risc 
de abandon școlar, 
separate de părinți sau 
instituționalizat 

- Sprijinirea familiilor naturale în asumarea 
responsabilităţilor părintești privind preve-
nirea abandonului copiilor la naștere 
-  Dezvoltarea de activități de prevenire a 
abandonului școlar,  în parteneriat cu in-
stituțiile de învățământ din comună și  
ONG-uri (consiliere psihopedagogică, pro-
grame de  remediere, implicare în activităţi 
extraşcolare, activități  școală după școală, 
colaborare cu familia) 
 

 
 
 
 
2022-
2027 

 
CL, Primăria 
Liebling , CAS 
Liebling 

Buget local 
Finanțări ne-
rambursabile 

 1.4.Protecția copilul 
consummator de 
droguri, HIV-SIDA sau 
boli cronice/ terminale 

- Încheierea de parteneriate cu actori din 
domeniul consumului de droguri (poliție, 
medici, psihologi, ONG) 
- Informarea, prevenirea, conștientizarea în 
școală,familie, comunitate a riscului și 
efectului consumului de substanțe care 
crează ependență 

 
 
 
 
2022-
2027 

 
Primăria 
Liebling , CAS 
Liebling 

Buget local 
 

1.5.Protecția copilului 
abuzat,exploatat, 
neglijat,părăsit în 

- Identificarea copiilor abuzați, neglijați, 
părăsiți în unități sanitare și lipsiți de 
supraveghere 

 
2022-
2027 

DGASPC 
Timiș, CAS 
Liebling 

Buget local 
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unități sanitare - Susținerea echipei intersectoriale locale 
privind combaterea exploatării prin muncă 
a copiilor 

1.6.Protecţia copilului 
cu comportament de-
viant 

-Campanii de informare în școli pentru pre-
venirea şi combaterea violenţei în interiorul 
şi în afara şcolii, conșientizarea fe-
nomenului de bullyng și a efectelor lui în 
rândul populației școlare, cu participarea 
partenerilor locali: poliție, unități școlare 
-  Campanii de informare pentru com-
baterea cosumului de      droguri și alte sub-
stanțe de abuz în rândul elevilor, tinerilor, 
în colaborare cu partenerii locali: poliție, 
școli, structura locală a Agenției Naționale 
Antidrog 
-Realizarea unor parteneriate funcționale 
cu instituțiile locale cu atribuții de inter-
venție pentru soluționarea situațiilor de 
abandon școlar: poliția, școala, instituțiile 
de protecție a copilului 
- Consiliere și asistență psihologică și so-
cială pentru copii/tineri cu comportament 
pre/delicvent și pentru famlia sa 

 
 
 
 
2022-
2027 

 
Primăria 
Liebling , CAS 
Liebling 

Buget local 
 

 1.7.Reducerea riscului 
de excludere socială a 
copiilor aflaţi în situ-
aţie de vulnerabilitate 
și cei 
de etnie rommă 

- Acordarea ajutoarelor de urgență pentru 
depășirea situațiilor de dificultate în care se 
află persoanele singure/familiile care au în 
întreținere mai mulți copii 

- Înființarea în parteneriat cu ONG-uri de 
servicii în comunitate care să răspundă ne-
voilor aceste categorii  

 
 
 
2022-
2027 

 
CL, Primăria 
Liebling , CAS 
Liebling 

Buget local 
Finanțări ne-
rambursabile 

1.8.Întărirea capaci-
tății de intervenție şi 

-Implementarea unui mecanism eficient de 
semnalare, intervenție și monitorizare a 

 
 

 
 

Buget local 
Finanțări ne-
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dezvoltarea pro-
gramelor de prevenire 
în situația copilului 
victimă a violenței, 
abuzului, neglijenţei, 
exploatării 

cazurilor de violență, indiferent  de locul de 
producere; 

- Dezvoltarea parteneriatelor interin-
stituționale în scopul prevenirii expunerii 
copiilor la formele de violență și protejarea 
siguranței acestuia 
-Derularea unor campanii de prevenire 
primară a violenței în unitățile de 
învățământ din comuna Liebling 
-Inițierea unui program-pilot de prevenire 
secundară a violenței, prin limitarea im-
pactului factorilor de risc, de tipul 
grupurilor de sprijin pentru părinți 
-Facilitarea structurării rețelei comuni-
tare de interes  în domeniul protecției 
copilului victimă a    violenței, atât la nivel 
instituțional (autoritățile    locale cu 
atribuții în domeniu), cât și la nivel  infor-
mal (al profesioniștilor) 

 
 
2022-
2027 

 
 
CL, Primăria 
Liebling , CAS 
Liebling 

rambursabile 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

                 II . ADULȚI ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE 

a) Persoane cu dizabilităţi: 

 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

1.Furnizarea  
de servicii sociale  
integrate, adecvate  
nevoilor  
individuale  
identificate 

1.1.Adecvarea 

răspunsului admin-

istrației publice lo-

cale la  nevoilor indi-

viduale identificate 
 

Facilitarea accesului la servicii medicale din 
cadrul componentei de recuperare 

2022-
2027 

U.A.T. Liebling 
CAS Liebling 

Buget local 
 

Dezvoltarea sistemului de creștere a mobil-
ității și capacității de transport a CAS 
Liebling pentru deplasarea persoanelor cu 
dizabilități către instituțiile de învățământ 
sau serviciile sociale adecvate. 

2022-
2027 

 
CL, Primăria 
Liebling , CAS 
Liebling 

Buget local 
 

Dezvoltarea de programe de incluziune so-
cială si menținere în viața socială a perso-
nelor cu handicap 

2022-
2027 

CAS Liebling Buget local 
 

Realizarea unei rețele funcționale, îm-
preună cu furnizorii de formare profesion-
ală, agenții economici și furnizorii de servicii 
sociale pentru inserția/reinserția per-
soanelor cu dizabilități pe piața muncii. 

2022-
2027 

Primăria 
Liebling 
CAS Liebling 

Buget local 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Sprijin în vederea evaluarii multidisciplinare 
pentru persoanele nedeplasabile 

2022-
2027 

Primăria 
Liebling 
CAS Liebling 

Buget local 
 

Proiect de prevenire și combatere a  
prejudecăţilor și discriminării în societate și 
la locul de muncă 

2022-
2027 

 
CAS Liebling 

Buget local 
 

1.2.Diversificarea  
prestaţiilor sociale  

Acordarea de sprijin financiar sau  
material persoanelor cu dizabilităţi pentru 

2022-
2027 

 
CL, Primăria 

Buget local 
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acordate per-
soanelor cu dizabil-
ităţi sau familiilor 
acestora 

situaţii de evacuare, inundaţii,  
stare de sănătate, etc, stabilite în baza HCL 

Liebling, CAS 
Liebling 

1.3.Încurajarea  
participării per-
soanelor cu dizabil-
ităţi la activităţi cul-
turalsportive şi de 
petrecere a tim-
pului liber în co-
munitate 

Participarea la activităţi cultural-sportive  
organizate la nivel local. 
 

2022-
2027 

 
CAS Liebling 

Buget local 
 

Creşterea gradului de vizibilitate a per-
soanelor cu dizabilităţi ca membri cu drep-
turi depline în societate. 

           

 

b) Persoane și familii cu risc de excluziune socială inclusiv persoanele de etnie romă /situaţii de urgenţă: 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

1.Incluziune  
socială pentru  
familiile expuse  
riscurilor de  
marginalizare  
/excluziune socială 
și a persoanelor de  
etnie romă 

1.1.Dezvoltarea  
serviciilor  
sociale pentru  
familiile expuse  
riscurilor de  
marginalizare şi  
excluziune socială 

Încheierea de parteneriate public- private 
în vederea asigurării de servicii specializate 
multidisciplinare  grupurilor defavorizate 
 
 
 
 
 
 

2022-
2027 

 
CL, Primăria 
Liebling, CAS 
Liebling 

Buget local 
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  Înființarea unui centru de zi în comunitate 
destinat persoanelor marginalizate sau 
aflate în risc de marginalizare 

2022-
2023 

CL, Primăria 
Liebling, CAS 
Liebling 

Buget local 
Fonduri ne-
rambursabile 

1.2.Derularea  
de campanii de  
informare şi  
conştientizare 

Derularea de campanii de informare cu 
privire la serviciile integrate din domeniul 
asistenţei sociale în vederea creşterii ac-
cesului persoanelor de etnie  
romă la serviciile sociale,medicale,etc 

2022-
2027 

 
CAS Liebling 

Buget local 
 

Campanii pentru combaterea cerșetoriei și 
a exploatării copilului prin muncă 

2.Dezvoltarea  
serviciilor  
pentru familiile  
expuse  
riscurilor de 
marginalizare  
şi excluziune  
socială 

2.1.Ajutoare  
materiale 

Asigurarea venitului minim garantat, 
tichete sociale 
Asigurarea hranei la cantinele sociale 
 

2022-
2027 

 
CL, Primăria 
Liebling, CAS 
Liebling 

Buget local 
 

2.2.Ajutoare  
financiare de  
urgenţă 

Pentru utilităţi (lumina, chirie, etc.); 
 Ajutoare financiare pentru diverse inter-
venţii medicale , etc. 

3.Participarea 
comunităţii la  
soluționarea 
urgenţelor  
sociale. 

3.1.Limitarea  
efectelor 
situaţiilor de  
urgenţă socială 

Informarea comunității locale cu  
privire la nevoile apărute în situaţiile de ur-
genţă precum şi a modalităţilor în care se 
pot soluţiona acestea 
 
Instituirea parteneriatului public 
-privat în vederea eficientizării ser-
viciilor/prestaţiilor oferite în situaţii de ur-
genţă socială 

2022-
2027 

 
CL, Primăria 
Liebling, CAS 
Liebling 

Buget local 
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 3.2.Implicarea  
comunităţii în  
procesul de limitare 
a efectelor  
situaţiilor de  
urgenţă socială 

Programe de informare pentru implicarea şi  
responsabilizarea comunităţii locale, cu 
privire la nevoile concrete/practice apărute 
în situaţiile de urgenţă 

2022-
2027 

 
CAS Liebling 

Buget local 
 

 

c ) Violenţa în familie: 

 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

1.Prevenirea şi 
combaterea vio-
lenţei domestice 

1.1.Protecţia per-
soanelor victime ale 
violenţei domestice 

Dezvoltarea de parteneriate cu furnizori 
specializați,privați pentru găzduirea tempo-
rară a victimelor 

2022-
2027 

 
Primăria 
Liebling, CAS 
Liebling 

Buget local 
 

1.2.Prevenirea vio-
lenţei domestice 

Asigurarea accesului la consiliere  
psihologică și juridică, pentru victimă și 
agresor 
Sprijin emoțional 

2022-
2027 

 
CAS Liebling 

Buget local 
 

Furnizarea de informații și programe de 
educație despre modalitățile în care se pot 
preveni, evita, recunoaște și raporta cazur-
ile de violență 

2022-
2027 

 
CAS Liebling 

Buget local 
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d) Consumatorii de droguri: 

 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

1.Prevenirea și 
combaterea con-
sumului de droguri 

1.1.Promovarea de 
bune practici  
validate pentru pre-
venirea consumului  
de alcool, droguri, 
tutun  

Campanii de informare, prevenire şi  
conştientizare în şcoală, familie,  
comunitate a riscului şi efectelor  
consumului de droguri 
 

2022-
2027 

 
CAS Liebling 

Buget local 
 

Educaţie pentru prevenirea răspândirii bo-
lilor transmisibile şi depistarea precoce a 
hepatitei B, C şi a viruslui HIV SIDA 
 

 

III. PERSOANE VÂRSTNICE 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

1.Protecția socială 
a persoanelor 
vârstnice 

1.1.Responsabilizar
ea aparţinătorilor 
pentru îngrijirea 
vârstnicului  
în familie 

Campanii de informare şi sensibilizare 
asupra vulnerabilității persoanelor  
vârstnice 
 

2022-
2027 

 
CAS Liebling 

Buget local 
 

Programe de sprijin socio-economic pentru 
vârstnici 
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 1.2.Promovarea  
serviciilor de  
prevenire a  
marginalizării so-
ciale a persoanelor  
vârstnice 

Amenajarea de structuri rezidenţiale  
pentru vârstnici într-un centru rezidențial , 
în parteneriat ONG 
 

2022-
2027 
 

 
CL, Primăria 
Liebling, CAS 
Liebling  
 

Buget local 
Fonduri ne-
rambursabile 

Dezvoltarea de programe de intervenție în 
situații de criză pentru persoanele vârstnice 

 1.3.Facilitarea ac-
cesuluila  servicii 
alternative  
pentru persoane  
vârstnice 

Facilitarea accesului la servicii  
de îngrijire la domiciliu şi specializarea în-
grijitorilor la domiciliu pe grade de  
dependenţă ale beneficiarilor 
 

2022-
2027 

 
CL, Primăria 
Liebling, CAS 
Liebling 

Buget local 
Fonduri ne-
rambursabile 

 

2.Promovarea  
participării per-
soanelor  
vârstnice la  
viaţa socială 

2.1.Susţinerea  
implicării active a  
persoanelor vârst-
nice în viaţa so-
cietăţii 

Promovarea mişcării de voluntariat în rân-
dul persoanelor vârstnice 
 
Facilitarea implicării de către comunitate a 
persoanelor vârstnice în luarea deciziilor cu 
privire la acţiunile şi măsurile ce le sunt 
destinate 
 
Dezvoltarea de parteneriate în vederea  
susţinerii accesului persoanelor vârstnice la 
toate aspectele vieţii socio-economice 

2022-
2027 

Primăria 
Liebling, CAS 
Liebling 

Buget local 
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IV . ÎMBUNĂTĂŢIREA STĂRII DE SĂNĂTATE A CETĂŢENILOR 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

1.Creșterea ac-
cesului per-
soanelor vulnerabi-
le la serviciile med-
icale esențiale 

1.1.Facilitarea și 
îmbunătățirea ac-
cesului populației, 
în special a 
grupurilor vul-
nerabile, la ser-
viciile medicale 
esențiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificarea problemelor medico-sociale 
ale comunității, în special a persoanelor 
care aparțin grupurilor vulnerabile 
 
Campanii de informare privind dreptul la 
asistență medicală și serviciile medicale ce 
pot fi accesate pe plan local 
 
Facilitarea accesului persoanelor-în special 
al celor vulnerabileă la serviciile medicale 
 
Identificarea persoanelor neînscrise la med-
ic de familie luarea în evidență și consil-
ierea lor 
 
Supravegherea stării de sănătate a 
familiilor/persoanelor cu risc medico-social 
 
Participarea, în echipă, la diferite acțiuni 
colective desfășurate în comunitate : vac-
cinare, screening populațional, implemen-
tarea programelor naționale de sănătate. 
 
 

2022-
2027 

 
Primăria 
Liebling, CAS 
Liebling 
ONG-uri, 
medici de 
familie 

Buget local 
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1.2.Programe de 
prevenţie 
 

Colaborarea cu ONG- urile și instituțiile 
medicale pentru promovarea și protecția 
sănătații 
 
Activități de educație sanitară privind 
adoptarea unui stil de viață sănătos 
 
Desfășurarea de campanii de informare 
privind planificarea familială și contracepția 
 
Formarea obișnuinței de a efectua con-
troale preventive pentru prevenirea 
apariției unor boli sau tratarea lor, dacă 
sunt descoperite în stadiu incipient 

2022-
2027 

CAS Liebling, 
ONG-uri, 
medici de 
familie 

Buget local 
 

 

 

V. COMUNICARE, INFORMARE ŞI PROMOVARE 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

1.Respectarea 
dreptului la infor-
mare 
 
 
 
 

1.1.Îmbunătăţirea 
procesului de in-
formare a mem-
brilor comunităţii cu 
privire la serviciile 
oferite de instituţie 

Publicarea și actualizarea permanentă a 
informaţiilor pe toate canalele de co-
municare existente 
 

2022-
2027 

Primăria 
Liebling, CAS 
Liebling 

Buget local 
 

Asigurarea accesului la informații a benefi-
ciarilor de servicii sociale și a comunității 
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Respectarea drep-
tului la informare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promovarea respectării drepturilor per-
soanelor care aparțin grupurilor vulnerabile 
în cadrul comunităţii şi în procesul de furni-
zare a serviciilor de care acestea pot bene-
ficia. 
 

Îmbunătăţirea accesului la informare di-
rectă prin multiplicarea şi accesibilizarea 
mijloacelor de informare (telefon, ghişeu, 
la(telefon, ghişeu, la sedii) 

 
Elaborarea periodică de materiale informa-
tive (publicaţii, afişe, pliante, broşuri etc) 
 

2.Comunicare și 
transparență 
decizională 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.Promovarea 
comunicării în 
relaţia cu alte in-
stituţii, parteneri 
publici şi private 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicarea permanentă cu partenerii so-
ciali în vederea implementării și monitor-
izării strategiilor naționale și locale în do-
meniul drepturilor copilului 

2022-
2027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Primăria 
Liebling, CAS 
Liebling 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buget local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promovarea colaborării interinstituționale 
pentru realizarea unor planuri de servicii 
adecvate diferitelor tipuri de grupuri vul-
nerabile 
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3.Promovare co-
munitară 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.Sensibilizarea 
opiniei publice cu 
privire  la 
problemele cu care  
se  confruntă cate-
goriile sociale      
defavorizate     sau 
vulnerabi-
le,stimularea 
implicării 
cetăţenilor din 
Liebling, inclusiv 
prin donaţii sau 
voluntariat, în activ-
ităţi cu impact so-
cial la nivelul co-
munităţii. 
 

Organizarea permanentă de module și 
campanii de informare, focus-grupuri cu 
partenerii privaţi, pe diferite tematici so-
ciale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022-
2027 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primăria 
Liebling, CAS 

Liebling  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buget local 

Eficientizarea metodelor de comunicare 
între furnizorii privaţi de servicii sociale și 
autoritățile locale 
Întărirea legăturii şi promovarea con-
tactelor cu instituţiile de presă şi liderii de  
opinie, în special cu cei care activează în 
domeniul online 
Iniţierea unui demers privind selectarea şi 
organizarea unei reţele de bloggeri care să 
promoveze domeniul social şi să contribuie 
la informarea cetăţenilor cu privire la activi-
tatea instituţiei 
Realizarea de campanii de informare a 
cetățenilor cu privire la serviciile sociale și 
responsabilitățile autorităților locale, și ob-
ligațiile beneficiarilor. 
Campanii de prevenire primară, inclusiv în 
mediul stradal 
Organizarea permanentă de module și 
campanii de informare, focus-grupuri cu 
membrii comunității pe diferite tematici 
sociale 
Organizarea de evenimente caritabile 
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VI. SUSŢINEREA ŞI ATRAGEREA DE PARTENERIATE PUBLIC-PRIVATE 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

1.Promovarea 
parteneriatului cu 
mediul privat 

1.1.Încheierea de 
parteneriate în 
beneficiul per-
soanelor şi catego-
riilor defavorizate 

Consultarea permanentă a partenerilor so-
ciali în vederea adecvării serviciilor la ne-
voile comunității și a sistemului de 
asistență socială 

Per
man
ent 

CL, Primăria 
Liebling, 
CAS Liebling 

Buget local 

 
Promovarea bunelor practici și a 
îmbunătățirii sistemului de asistență socială 
prin comunicarea propunerilor de optimi-
zare către partenerii sociali de la nivel 
decizional 
 

Dezvoltarea de parteneriate durabile care 
să răspundă în cel mai eficient mod nevoii 
de asistență socială a beneficiarilor 
 

Dezvoltarea unor parteneriate durabile cu 
actorii sociali implicați în integrarea socială 
și profesională a copiilor și tinerilor din evi-
dențe  
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VII. ELABORAREA DE PROIECTE ŞI DEZVOLTAREA SERVICIILOR PRIN ACCESAREA DE FONDURI NERAMBURSA-

BILE 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

1.Identificarea și 
accesarea surselor 
de finanțare ne-
rambursabilă 

1.1.Elaborarea de 
proiecte sociale în 
beneficiul comuni-
tăţii 

Iniţierea de consultări la nivelul comunităţii 
pentru determinarea nevoilor unor catego-
rii sociale, în vederea identificării de pro-
grame de finanțare 
 
Elaborarea de proiecte cu finanțare euro-
peană (nerambursabilă), pentru programe 
de interes național și/sau din alte surse 

2022-
2027 

 
CL, Primăria 
Liebling, CAS 
Liebling 

Buget local 
 

 1.2.Atragerea de 
 finanţare din fon-
duri nerambursabile 

Identificarea liniilor de finanțare externă în 
vederea implementării măsurilor propuse, 
precum și atragerea de parteneri 
 
Accesarea de fonduri europene structurale 
sau fonduri extracomunitare pentru dezvol-
tarea sistemului de asistenţă socială la nivel 
local 
 
Conceperea de aplicații pentru accesarea 
Fondurilor Structurale în parteneriat public-
privat 

2022-
2027 

 
CL, Primăria 
Liebling, CAS 
Liebling 

Buget local 
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VIII. ÎNCURAJAREA PARTICIPĂRII ŞI A VOLUNTARIATULUI 

Obiectiv general Obiectiv specific Activități Termen Responsabili Buget 

1.Promovarea spir-
itului comunitar 

1.1.Implicarea 
cetăţenilor în pro-
grame şi servicii 
destinate catego-
riilor sociale defa-
vorizate 

Implicarea comunității locale în procesul de 
dezbatere publică a actelor normative, 
strategiilor locale, propunerilor de servicii 
 
  

perma-
nent 

Primăria 
Liebling, CAS 
Liebling 

Buget local 
Donații 
sponsorizări 

2. Promovarea 
voluntaraiatului 

2.1.Dezvolare  rețea 
voluntari 

Recrutarea si pregatirea unei rețele de 
mentorat pentru potențialii voluntari 
 
Dezvoltarea unei strategii de recrutare, 
formare și supervizare a voluntarilor 
 
Atragerea unor parteneriate cu asociații 
active în domeniul voluntariatului 
 
Recunoașterea valorilor promovate de 
către voluntari în comunitate prin oferirea 
unor certificate, diplome, adeverințe nomi-
nale 
 
Creșterea capacității organizaționale în a 
primi un număr mai mare de voluntari. 
 
Creşterea vizibilităţii voluntariatului în co-
munitate 

2022-
2027 

Primăria 
Liebling, CAS 
Liebling 

Buget local 
Donații 
sponsorizări 
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7 .MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A 

SERVICIILOR SOCIALE 

 

   Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei, respectiv a planurilor anuale de acţiune 

constă, în principal, în verificarea atingerii obiectivelor propuse. În acest sens se vor elabora 

intrumente de monitorizare și evaluare a planurilor anuale de acţiune, precum şi a atingerii 

obiectivelor generale prevăzute în Strategie. Acestea vor avea în vedere indicatorii, în termeni 

cantitativi şi/sau calitativi.  

 

Monitorizarea strategiei 

 Implementarea Strategiei va fi monitorizată de către personalul desemnati din cadrul 

Compartimentului de Asistență Socială 

 

Evaluarea strategiei 

Strategia va fi evaluată anual prin intermediul rapoartelor de monitorizare, întocmite ori de 

câte ori intervin modificări legislative sau de altă natură, care impun elaborarea acestora, vor fi date 

publicității prin afișare la sediul U.A.T. Liebling și aduse la cunoștința tuturor celor interesați. 

Implementarea strategiei se va face cu participarea Compartimentului de Asistență Socială, a 

partenerilor, a beneficiarilor și a altor factori interesați din comunitate. 

În funcție de rezultatele evaluării și monitorizării și în accord cu modificările legislative sau 

cu modificările intervenite în contextual social, economic, cultural, strategia poate fi revizuită sau 

completată ori de câte ori este necesar. 
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8.PROIECTE PRIORITARE PROPUSE 

 

Nr. 

Crt 

Denumire Proiect Cod serviciu 

social 

Capacitate 

locuri 

Obiective urmărite 

1 Înființare Serviciu de 

asistență comunitară – 

Centru de zi 

8899CZ-PN-V 10/ZI Reducerea numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială din comunitățile marginalizate 

(roma, non-roma), prin implementarea 

de măsuri integrate 

2. Înființare- în parteneriat 

cu ONG/ 

Achiziționarea-  

Serviciu îngrijiri la 

domiciliu persoane 

vârstnice 

8810ID-I 12/zi Menținerea persoanele vârstnice în 

mediul familiar de viață , o perioada cât 

mai lungă posibil , prin oferirea unui 

set de servicii destinate asistării 

persoanei dependente la îndeplinirea 

actelor curente de vieții , menținerea 

stării de sănătate , asigurarea unei vieți 

decente și demne 
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CAPITOLUL IV 

 

ANEXA 1 

CADRUL LEGISLATIV 

 

Prezenta Strategie este elaborate cu respectarea legislaţiei în vigoare:  

 Declarația Universală a Drepturilor Omului;  

 Convenția Europeană a Drepturilor Omului (1950);  

 Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului (1989);  

 Declarația Națiunilor Unite cu privire la eliminarea violenței împotriva femeilor, adoptată în 

anul 1993;  

 Carta socială europeană revizuită, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată prin Legea nr. 

74/1999;  

 Convenția de la Haga privind protecția copiilor și cooperării în materia adopției internaționale 

 Carta Socială a Organizației Națiunilor Unite privind egalizarea șanselor pentru persoanele cu 

handicap (art. 15-partea a doua);  

 Recomandarea Consiliului Europei nr. R (92) pentru o politică coerentă pentru egalizarea 

șanselor pentru persoanele cu handicap, 1992;  

 Strategia Europa 2020; 

 Strategia Consiliului Europei pentru Promovarea Drepturilor Copilului 2012-2015; 

 Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități 2010 – 2020;  

 Convenția cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, cu 

modificările ulterioare;  

 Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a protocoalelor 

adiționale la această convenție, ratificată prin Legea nr. 30/1994, cu modificările ulterioare; 

 Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 

privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane; 

 Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decem-

brie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii 

generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 

coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului; 
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 Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu eparate personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);  

 Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020; 

 Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

 Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea personaelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 7/2007 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind 

susținerea familiei în vederea creșterii copilului; 

 Legea nr. 174/2008 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/2007 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii; 

 Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2019; 
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 Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, în vigoare de la 1 aprilie 2021, cu 

excepția art. 95, în vigoare de la 1 februarie 2021, conform OUG nr. 96/2018; 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 

pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de eparate socială în perioada 

sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, aprobată 

cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2017; 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2002, republicată, cu modificările 

ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a 

săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal; 

 Hotărârea Guvernului nr. 522/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătățire a situației romilor;  

 Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

Legii 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și 

funcționarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 577/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

Legii 61/1993 privind acordarea alocației de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea 

modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii, cu modificările ulterioare; 
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 Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a pre-

vederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială 

în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de 

incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, cu 

modificările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului 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; 

 Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu 

modificările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru 

grădiniţă, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia 

copilului; 

 Hotărârea Guvernului nr. 559/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
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 Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de eparate socială în perioada sezonului rece, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011; 

 Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară; 

 Ordinul secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 

288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în 

domeniul protecției drepturilor copilului;  

 Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1474/2011 pentru aprobarea 

Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 

pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 

familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi din Normele metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 50/2011; 

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 424/2014 

privind aprobarea criteriilor specific care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale; 

 Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1733/2015 

privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament; 

 Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor 

vârstnice nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor 

cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului afacerilor interne și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 

146/2578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către 

polițiști; 

 Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii 

violenței domestice 

 Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 

specific minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu 

dizabilități. 
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ANEXA 2. 

RAPORTUL FOCUS GRUPULUI 

”Direcții strategice de dezvoltare a serviciilor sociale în Comuna Liebling” 

             În vederea realizării Strategie de dezvoltare a serviciilor sociale, Compartimentul de 

Asistență Socială Liebling, a organizat un focus grup cu tema “Direcții strategice de dezvoltare a 

serviciilor sociale în Comuna Liebling”, eveniment la care au fost invitați reprezentanți ai 

Autorității Publice Locale, ai instituțiilor de interes public și privat din oraș și beneficiari ai 

serviciilor sociale. 

           În cadrul întâlnirii:  

        - au fost prezentate și analizate modificările / noutățile legislative în domeniul serviciilor 

sociale;  

        - s-au purtat discuții referitoare la drepturile și obligațiile beneficiarilor de servicii sociale, 

gradul de satisfacție; 

        - s-a pus accent pe nevoia de colaborare strânsă între toți actorii sociali implicați în furnizarea 

de servicii sociale precum și pe nevoiea de o mai bună colaborare interinstituțională și 

intrainstituțională;  

        - stimularea participării tuturor cetățenilor la viață comunității, organizarea de evenimente și 

acțiuni în care să fie implicate toate categoriile sociale, a reprezentat un subiect interesant;  

         - dezvoltarea economică a zonei, dezvoltarea mediului de afaceri și atragerea de investitori în 

vederea creșterii nivelului de trai al populației au fost teme puternic dezbătute;  

     - valorificarea potențialului (istoric) turistic și agroturistic al zonei a trezit interesul 

participanților;  

                 În urma dezbaterilor, au fost făcute propuneri de dezvoltare de servicii sociale la nivelul 

U.A.T. Liebling:  

          - Soluționarea problemelor sociale ale persoanelor vârstnice prin înființarea unor servicii 

adresate acestora;  

         - Soluționarea problemelor sociale ale altor categorii de persoane aflate în nevoie prin 

înființarea unui centru de zi în comunitate, adresat acestora; 
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ANEXA 3 
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REPERE METODOLOGICE 

 ale 

studiului sociologic privind evaluarea nevoilor sociale din Comuna Liebling 

 

       Prezenta metodologie a fost structurată în vederea realizării unui studiu sociologic privind 

evaluarea nevoilor sociale, conform specificațiilor transmise de către beneficiar. 

       Cercetarea sociologică pe bază de chestionar se va realiza în Comuna Liebling. 

       Dimensiunea eșantionului respectă strict cerințele beneficiarului, astfel, se va aplica un 

chestionar validat de către beneficiar, în comuna Liebling. 

       Grupul țintă 

      Grupul țintă este reprezentat de către persoane cu vârste cuprinse 14 și 65+ ani, intervievate 

în funcție de luna de naștere. 

       Culegerea datelor din teren 

      Tehnica de cercetare: Anchetă pe bază de chestionar. 

      Metodele de culegere a datelor din teren: se va realiza selectarea aleatorie a entităților din 

listele existente; se va aplica selecţia respondenţilor prin metoda itinerariilor (random route), cu 

pasul statistic de 5 realizat prin metoda door-to-door, chestionarul aplicandu-se prin metoda față-în-

față în gospodăria respondentului. 

       Metoda de ponderare 

      Sursa datelor de ponderare o constituie Institutul Național de Statistică. 

      Prin ponderare se compensează eventualele abateri ce au avut loc în structura eșantionului, 

ca urmare a realizarii interviurilor în teren. 

      Variabilele de ponderare sunt: sex, vârstă, mărimea localității, regiunea istorică, județul, 

naționalitatea, ziua săptămânii în care a fost efectuat interviul, trimestrul în care a fost efectuat 

interviul, iar metoda utilizată pentru ponderare este cea încrucișată. 

       Marja maxima de eroare este +/- 3%. 

       Prevenirea erorilor se face prin: verificarea și testarea tehnicilor și a formularelor de 

înregistrare; selectarea, pe principiul competenței și al pregătirii profesionale, a persoanelor care 

efectuează înregistrarea; controlul corectitudinii înregistrării datelor;  
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C H E S T I O N A R 

DE EVALUARE A NEVOILOR SOCIALE DIN COMUNA LIEBLING 

 
1. Aveți vârsta între          14 - 18 □         19 - 25 □        26 ani- 45 □      46 ani- 60 □          60+ □ 

 

2. În caz că aveți nevoie de sprijin știți cui să vă adresați pentru depașirea situației de dificultate? 

                                             DA □               NU □    

 

3.Care sunt cele mai importante 3 probleme generale, de rezolvat, în LIEBLING? 

Acordaţi numere după prioritate – 1 prima prioritate, 2-a doua,ş.a.s.m.d .)? 

...... o problemă de infrastructură (drumuri, reţea de apă, poduri etc.) 

. ...... o afacere care să creeze locuri de muncă 

........un serviciu social pentru grupuri dezavantajate 

........altceva (ce anume? 

 

4. Ce categorii de posibili beneficiari de servicii sociale vi se par mai vulnerabile? 

copii □ 

varstnici □ 

persoane cu dizabilitati □ 

persoane în risc de saracie □ 

persoane traficate □ 

persoane toxico-dependente □ 

victimele violentei □ 

persoane eliberate din penitenciar □ 

persoane fara adapost □ 

altele .............................................................. 

 

5.Ce tipuri de servicii sociale ar fi prioritare în comunitate? 

( specificaţi cui s-ar adresa: bătrâni, disponibilizaţi, copii, someri, persoane cu handicap, etc. şi 

faceţi şi evaluări desprefiecare ) 

Prioritate 1………… 

Prioritate 2………… 

 

6. Informația privind serviciile sociale de la nivel local o gasiți:  

- SEDIU CAS LIEBLING ?        DA □     NU □ 

- PE INTERNET ?                     DA □     NU  □ 

- ZIAR sau PLIANT ?               DA □      NU □ 

 

7. Considerați că serviciile sociale au un rol pozitiv în integrarea persoanelor aflate în nevoie ? 

                                                     Da □           Nu □ 

 

 

9. Ce sugestii aveți pentru îmbunătățirea activității  CAS LIEBLING? 

…………………………………………………………………………………………..... 

 

 

 
 
 



97 

 

 
 

 

 

ANALIZA EVALUĂRII NEVOILOR SOCIALE DIN COMUNA LIEBLING 

 

  
1. Aveți vârsta între      

   14 - 18                     5 % 

   19 - 25                    10% 

   26 ani- 45               25% 

   46 ani- 60               35% 

    60+                        25% 

 

2. În caz că aveți nevoie de sprijin știți cui să vă adresați pentru depașirea situației de dificultate? 

              DA                   80% 

              NU                   20%      

 

3.Care sunt cele mai importante 3 probleme generale, de rezolvat, în Liebling? 

Acordaţi numere după prioritate – 1 prima prioritate, 2-a doua,ş.a.s.m.d .)? 

 

2- o problemă de infrastructură (drumuri, reţea de apă, poduri etc.) 

1- o afacere care să creeze locuri de muncă                  

3- un serviciu social pentru grupuri dezavantajate 

4- altceva  

 

4. Ce categorii de posibili beneficiari de servicii sociale vi se par mai vulnerabile? 

copii                                                       15% 

varstnici                                                  25 % 

persoane cu dizabilitati                           15 % 

persoane în risc de saracie                      24% 

persoane traficate                                    0% 

persoane toxico-dependente                   1% 

victimele violentei                                  5% 

persoane eliberate din penitenciar           0% 

persoane fara adapost                              0% 

altele _                                                    15% 

 

5.Ce tipuri de servicii sociale ar fi prioritare în comunitate? 

( specificaţi cui s-ar adresa: bătrâni, disponibilizaţi, copii, someri, persoane cu handicap, etc. şi 

faceţi şi evaluări desprefiecare ) 

Prioritate 1               servicii de zi pentru persoanele aflate în nevoie  50% 

Prioritate 2  servicii de îngrijire pentru bătrâni  45% 

Nu știu   5% 

 

6. Informația privind serviciile sociale de la nivel local o gasiți:  

- SEDIU CAS LIEBLING ?     DA     80%                NU      20% 

- PE INTERNET ?                     DA     15%                NU       85% 

- ZIAR sau PLIANT ?               DA     5%                  NU       95% 

 

7. Considerați că serviciile sociale au un rol pozitiv în integrarea persoanelor aflate în nevoie ? 

                                                    Da    85%         Nu       15% 
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 Cele mai importante 3 probleme generale, de rezolvat, în Comuna Liebling sunt, în opinia 

respondențolor : 

1. o problemă de infrastructură (drumuri, reţea de apă, gaze, etc.) 

2. o afacere care să creeze locuri de muncă                  

3. un serviciu social pentru grupuri dezavantajate 

 

 În ceea ce privește identificarea grupurilor vulnerabile, în urma răspunsurilor primite, a 

rezultat că vărstnicii( 25%)  și persoanele aflate în risc de sărăcie( 24%) ocupă primele doua locuri 

ale clasamentului, urmate de copii( 15%) și persoanele cu dizabilități( 15%) , de victimele violentei 

(5%), în timp ce persoane toxico-dependente ocupă ultimul loc( 1%). Categoria persoanelor 

traficate și cea a persoanelor eliberate din penitenciar nu au fost considerate de interes la nivel local 

de către cei chestionați(0%). 

 Raportîndu-ne la aceste procente, putem afirma că se impune derularea de programe de 

informare și sensibilizare a opiniei publice pe cel puțin două teme de interes : 

- violența în familie 

- fenomenul consumului și comercializării drogurilor. 

 

 Înființarea de servicii rezidențiale/îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice și 

servicii de zi pentru persoanele aflate în nevoie sunt considerate priorități de către cei care au fost 

chestionați. 
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