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HOTĂRÂREA NR. …..........…… 

privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în 

judeţul MUREŞ în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 
şi a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie pentru anii 

2012 - 2013 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Având în vedere Expunerea de motive nr………, Hotărârea Colegiului 

Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş nr. 

2 din 18.04.2012 privind avizarea favorabilă a strategiei de dezvoltare a 
serviciilor sociale în judeţul MUREŞ în domeniul protecţiei şi promovării 
drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie 

pentru anii 2012 – 2013 precum şi avizele comisiilor de specialitate,  
Având în vedere dispoziţiile art.91 alin. (5) lit. "a" din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

hotărăşte: 

Art. 1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul 
MUREŞ în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a persoanelor 
adulte cu handicap sau aflate la nevoie pentru anii 2012 – 2013, conform Anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredinţează 

Aparatul Propriul al Consiliului Judeţean Mureş şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş. 
  

 

      PREŞEDINTE 
Lokodi Edita Emőke 

  

Avizat pentru legalitate 

        SECRETAR 
Aurelian Paul Cosma 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2010/expmot_hot076_2010.doc
pct%205%20anexa.doc
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           EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei  
de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Mureş 

în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte 
cu handicap sau aflate la nevoie 

2012 - 2013 

 
 

Gradul de civilizaţie şi dezvoltare a unei societăţi se măsoară în mod 
determinant şi prin sistemul de protecţie socială existent în societatea respectivă, 
prin măsura în care mecanismele de redistribuire a veniturilor şi sistemul 

serviciilor sociale reuşesc să asigure un nivel de trai acceptabil şi şanse egale de 
participare la viaţa socială pentru toţi cetăţenii. 

După 10 ani de schimbări, de încercări de dezvoltare şi progres a 

serviciilor sociale oferite persoanelor aflate în situaţii de risc, odată cu procesul 
de reformare a sistemului de pensii, a sistemului de asigurări de sănătate, 
apariţia legislaţiei cadru al asistenţei sociale şi al serviciilor sociale, revizuirea 

rolului comunităţii şi autorităţilor locale în implementarea acţiunilor sociale prin 
aducerea acestora cât mai aproape de comunitate, recunoaşterea rolului 
societăţii civile în asistenţa socială, toate sunt procese, care au presupus eforturi 

conjugate, dar ale căror rezultate pozitive sunt deja vizibile şi ele tind să devină 
evidente cu siguranţă în următorii ani. 

Evoluţia economică a României din ultima perioadă - influenţată puternic 

de criza economică mondială - a afectat profund societatea, scăderea veniturilor, 
disponibilizările, nivelul ridicat de stres, problemele cotidiene, creşterea violenţei 
în familii având repercusiuni asupra calităţii vieţii, astfel că se impune stabilirea 

măsurilor şi acţiunilor prioritare pentru următorii doi ani, în vederea acoperirii 
nevoilor sociale la nivelul judeţului Mureş. 
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Obiectivul general al strategiei este de a continua implementarea 
măsurilor şi acţiunilor sociale pentru garantarea dreptului fiecărei persoane/ 
colectivităţi aflate într-o situaţie de nevoie socială, determinată de motive de 

natură economică, fizică, psihică sau socială, de a beneficia de servicii sociale 
corespunzătoare şi nediscriminatorii. 

Realizarea scopului strategiei impune mobilizarea tuturor resurselor 
existente la nivelul comunităţii, responsabilizarea şi implicarea factorilor relevanţi 
prin dezvoltarea de parteneriate eficiente în vederea dezvoltării capacităţilor 

individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii 
vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială. 

Obiectivul specific al strategiei constă în a reafirma interesul special şi 

prioritatea acordată problematicii copiilor prin continuarea reformei pe un palier 
superior, trecând de la accentul pe protecţia copilului aflat în dificultate la 
protecţia drepturilor tuturor copiilor, aşa cum prevede Legea nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 

Strategia subliniază rolul primordial al familiei în creşterea, îngrijirea şi 
educarea copilului, în asistenţa persoanei cu handicap, a persoanei vârstnice sau 

a oricărei alte persoane aflată în situaţie de risc de excludere socială şi faptul că 
eforturile societăţii trebuie îndreptate în direcţia întăririi şi susţinerii familiei în 
asumarea responsabilităţilor. Totodată, se recunoaşte faptul că responsabilizarea 

familiei în spiritul noului pachet legislativ în domeniul asistenţei sociale nu se 
poate realiza fără o abordare sistematică a problemelor cu care se confruntă 

copiii şi familiile acestora. Astfel, resursele pentru depăşirea unor situaţii dificile 
trebuie căutate pe rând la familia extinsă, reţeaua socială a familiei, profesionişti 
care intervin la un moment dat, comunitatea prin intervenţia structurilor 

consultative, autorităţilor locale şi serviciilor sociale primare, de prevenire şi, în 
ultimă instanţă, în intervenţia specializată. 

Prin implementarea Strategiei se va asigura creşterea calităţii vieţii 

copilului şi a adultului aflat în situaţie de risc de excludere socială în judeţul 
Mureş, urmărindu-se ca toate serviciile pentru aceste categorii, din oricare din 
domeniile de interes pentru acesta, să respecte standarde minime prevăzute prin 

reglementări legale, care să fie verificate în mod periodic într-un sistem 
competent, coerent si unitar. 

Pe de alta parte, se subliniază importanţa tuturor instituţiilor care, prin 

activitatea lor, au legătură cu copiii şi adulţii aflaţi în situaţie de risc, de excludere 
socială, şi care trebuie să conştientizeze faptul că sunt deopotrivă responsabile 
pentru protejarea intereselor şi a drepturilor acestor persoane. 

Se va acţiona împreună cu autorităţile locale şi comunitatea locală pentru 
a dezvolta servicii care să se adreseze eficient copiilor şi familiilor acestora, aflate 

în situaţii de risc/ dificultate, asigurându-ne că fiecare copil trăieşte într-o familie. 

În paralel se va urmări: 
- sprijinirea autorităţilor locale în vederea prevenirii separării copilului de 

familia naturală, a identificării pârghiilor eficiente pentru ameliorarea 



problemelor cu care se confruntă persoanele adulte aflate în dificultate, a 
persoanelor cu dizabilităţi şi vârstnicilor; 

- dezvoltarea de servicii alternative de protecţie care se adresează copilului 

şi familiei acestuia aflaţi în situaţie de risc; 

- dezvoltarea de programe pentru integrarea socio–profesională a tinerilor 

care părăsesc sistemul judeţean de protecţie, a tinerilor cu deficienţe; 

- finalizarea procesului de închidere a tuturor centrelor de plasament de tip 
clasic; 

- asigurarea calităţii serviciilor din sistemul judeţean de protecţie a copilului, 
a serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi şi a centrelor de 
îngrijire şi asistenţă a persoanelor adulte în concordanţă cu standardele 

aprobate pe plan naţional; 

- sprijinirea, îndrumarea autorităţilor locale în vederea dezvoltării de servicii 
sociale pe plan local, care să acopere nevoile comunitare, prin accesarea 

de fonduri nerambursabile sau implicarea acestor instituţii în parteneriate 
de tip public-privat; 

- monitorizarea nevoilor sociale la nivel judeţean, identificarea zonele cu 

riscuri majore în ceea ce priveşte protecţia socială, cartografierea 
serviciilor sociale de la nivel judeţean furnizate de sectorul public sau 
privat şi propunerea de intervenţie specifică zonală prin dezvoltarea de 

parteneriate cu organizaţiile nonguvernamentale. 

 

În şedinţa din data de 18 aprilie 2012 Colegiul Director a avizat în mod 
favorabil strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Mureş în domeniul 
protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap 

sau aflate la nevoie pentru anii 2012 – 2013. 
 

 
Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului 

Judeţean Mureş proiectul de hotărâre prezenta. 
 

  
 

 
DIRECTOR GENERAL, 

 
Dr. SCHMIDT LORÁND 

 
 

 
 
  

 


