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Fișa comunității 

 

Numele comunității:  

Data și locația întâlnirii:  

Persoane participante la vizită 

Dezvoltarea economică a localității 

Rata ocupării în comunitate  

Rata șomajului  

Principalele activități economice dezvoltate   

Alte aspecte relevante cu privire la dezvoltarea economică a 

zonei  
 

Oportunități investiții (dacă este cazul)  

Aspecte sociale  

%  populație și nr. persoane care beneficiază de prestații sociale  

% și nr. populație de etnie roma (se vor culege informații cu 

privire la integrarea în comunitate a populației roma, inclusiv cu 

privire la dispersia geografică a populației) 

 

Principalele probleme sociale  identificate  (a se lista toate 

problemele identificate atât de către primar, cât și de către 

asistentul social, dar și de către alte persoane de pe plan local, 

în ordinea importanței acestora) 

 

Capacitatea instituțională a primăriei  

Prezența / absența unuia sau mai multor asistenți sociali (a se 

preciza nr. acestora, nivelul de studii, vechimea în funcție, 

domiciliul în comunitate sau în afara acesteia, tipul activităților 

derulate, precum și procentul de timp alocat acestora).  

A se menționa separat % de timp alocat activităților de teren, 

respectiv: identificare și monitorizare beneficiari, furnizare de 
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servicii. 

Percepția primarului cu privire la oportunitatea angajării unui 

asistent social / delegării de atribuții persoanelor angajate deja 

în primărie (a se explora disponibilitatea de a identifica o astfel 

de persoană din comunitate) 

 

Prezența / absența unuia sau mai multor asistenți medicali 

comunitari (a se preciza nr. acestora, nivelul de studii, 

domiciliul în comunitate sau în afara acesteia, tipul activităților 

derulate , precum și procentul de timp alocat acestora).  

A se menționa separat % de timp alocat activităților de teren, 

respectiv: identificare și monitorizare beneficiari, furnizare de 

servicii medicale. 

 

Percepția și preferința  primarului cu privire la oportunitatea 

angajării unui asistent medical  
 

Prezența / absența mediatorului școlar (a se preciza nr. acestora, 

nivelul de studii, domiciliul în comunitate sau în afara acesteia, 

tipul activităților derulate, precum și procentul alocat acestora).  

A se menționa separat % de timp alocat activităților de teren. 

 

Percepția cu privire la oportunitatea angajării unui mediator 

școlar de către primărie (corelat cu problemele de acces și 

participare școlară ale copiilor de etnie roma) 

 

Istoricul implementării de proiecte sociale (au existat proiecte 

sociale dezvoltate în comunitate?)  

Dacă da, a se verifica: instituția vizată, obiectivele asumate 

impactul obținut 

 

Proiecte de dezvoltare ale primăriei pentru următorii 3 ani  

(dacă este cazul) 
 

Prioritățile primarului pe perioada mandatului    

Nevoi de formare pentru dezvoltarea capacității instituționale a 

primăriei, așa cum sunt identificate de către APL 
 

Disponibilitatea de a crea un centru de resurse în cadrul 

primăriei pentru a facilita activitatea derulată de către asistentul 

social în sprijinul copiilor și familiilor vulnerabile  

 

Opinii și recomandări cu privire la convenția de colaborare   
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(dacă este cazul) 

Percepția primarului cu privire la riscurile adiacente ale 

proiectului și modalități de contracarare a acestora  
 

Consiliul Comunitar Consultativ  

Rol actual și modalități de funcționare (a se verifica dacă acesta 

există sau nu, care este frecvența consultărilor, care sunt temele 

discutate) 

 

Lideri informali in comunitate (care sunt aceștia, care este 

implicarea lor reală în rezolvarea problemelor din comunitate) 
 

Interesul manifestat de primar cu privire la revitalizarea acestei 

structuri de consultare  
 

Alte aspecte observate în cadrul vizitei 

Distanța față de cel mai apropiat oraș  

Aspectul interior și exterior al clădirii  

Deschiderea către colaborare în cadrul proiectului   

Valorile importante în comunitate, așa cum acestea au reieșit 

din discuțiile purtate  
 

Vechimea în funcție a primarului   

Colaborarea inter instituțională (a se explora potențialul de 

colaborare între primărie și școală, dar și relația cu autoritățile 

județene) 

 

Aspecte care favorizează activitatea de asistență socială și 

medicală la nivelul comunității 
 

Obstacole care îngreunează activitatea de asistență socială și 

medicală la nivelul comunității 
 

 


