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Sumar Executiv  

 

 

Context  

În contextul eforturilor de a rupe cercul inter-generaŃional al sărăciei, este esenŃial ca guvernul să 
adopte genul de politici de protecŃie socială, inclusiv servicii sociale, care permit abordarea 
simultană a sărăciei atât la copiii, cât şi la adulŃii unei aceleiaşi gospodării, oferind mai mult decât 
siguranŃă materială şi promovând egalitatea de şanse. AbsenŃa unor servicii sociale adecvate pune 
în pericol bunăstarea copiilor, incluziunea lor socială şi dreptul lor de a-şi dezvolta întregul 
potenŃial. 

Ca răspuns la aceste realităŃi, în cadrul acordurilor lor de parteneriat succesive (2010-12, 2013-
17), inclusiv la nivelul obiectivelor prioritare stabilite în Strategiile naŃionale pentru protecŃia şi 
promovarea drepturilor copilului 2008-2013 şi 2014-2020, Guvernul României şi UNICEF şi-au 
asumat angajamentul de a revizui şi ajusta politicile de promovare a bunăstării copiilor şi familiilor 
lor, vizând în mod special copiii cei mai defavorizaŃi şi copiii care sunt sau riscă să fie lipsiŃi de 
îngrijirea părintească. Totodată, UNICEF, în strânsă colaborare cu autorităŃile centrale, judeŃene şi 
locale, precum şi cu reprezentanŃii societăŃii civile, şi-au concentrat eforturile asupra testării unor 
modele de servicii inovatoare dezvoltate la nivelul comunităŃii, menite să asigure creşterea 
accesului tuturor copiilor la servicii de calitate (prin întărirea capacităŃii serviciilor comunitare de 
prevenire şi suport),  reducerea sărăciei şi promovarea realizării drepturilor şi incluziunii sociale.   

Ca atare, Ńinând cont de insuficienta dezvoltare a serviciilor de asistenŃă socială de la nivelul 
comunităŃilor din România, de dimensiunea şi natura nevoilor întâlnite în rândul copiilor celor mai 
defavorizaŃi şi a familiilor acestora, precum şi de principiul UNICEF conform căruia o protecŃie optimă 
a copilului începe cu prevenirea1, în perioada 2011-2015, UNICEF în parteneriat cu Ministerul 
Muncii2 a conceput, testat şi perfecŃionat un proiect de modelare axat pe întărirea capacităŃii 
sistemului românesc de protecŃie socială de a furniza servicii sociale preventive, în special în mediul 
rural (mai cu seamă în comunităŃile cele mai sărace). Prevăzut în programul UNICEF România 
dedicat serviciilor bazate pe comunitate (CBS), acest proiect pilot cu o durată de 4 ani a presupus 
testarea şi retestarea unui pachet minim de servicii sociale (PMS)3 axat pe prevenire, pornind de 
la teoria conform căreia bunăstarea copiilor din România va creşte numai dacă şi numai atunci când 
aceşti copii, în special cei mai nevoiaşi dintre ei (numiŃi şi ‚invizibili’), vor beneficia de acces sporit la 
servicii sociale de bază integrate (asistenŃă socială, sănătate şi educaŃie). Modelul inovator 
implementat la nivel local a presupus o trecere de la dependenŃa de stat în asigurarea protecŃiei 
copilului către o abordare proactivă şi preventivă mult mai eficientă (asigurată prin intermediul 
furnizării în teren a PMS) care vizează creşterea calităŃii vieŃii şi echităŃii în rândul copiilor, şi, 
totodată, dezvoltarea şi/sau întărirea capacităŃii autorităŃilor publice locale în vederea identificării şi 
intervenŃiei prompte şi eficiente în cazul riscurilor şi vulnerabilităŃilor cu care se confruntă copiii 
nevoiaşi şi familiile lor. În acest sens, proiectul de modelare s-a aliniat Strategiei naŃionale în 
domeniul protecŃiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013 a Guvernului, care evidenŃiază 
nevoia de dezvoltare a unor mecanisme de prevenire, plasând în plan secund intervenŃiile serviciilor 
specializate, dat fiind faptul că intervenŃiile ce conduc mai degrabă la menŃinerea copilului în familie 

                                                             
1 Strategia UNICEF privind protecŃia copilului http://www.unicef.org/protection/files/CP_Strategy_English.pdf    
2 DirecŃia Generală pentru ProtecŃia Copilului (devenită ulterior Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia Drepturilor 
Copilului şi AdopŃie - ANPDCA) la nivel naŃional; DirecŃia Generală JudeŃeană de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
(DGASPC) şi prefecturile, la nivel judeŃean; autorităŃi publice locale. 
3 În contextul promovării intervenŃiilor de protecŃie socială care Ńin cont de interesele copilului, precum şi a unei investiŃii 
adecvate în bunăstarea copilului, UNICEF pledează pentru conceptul de Pachet Minim de Servicii ca pachet universal 
obligatoriu de servicii sociale furnizate de autorităŃile publice locale la nivelul comunităŃii, prin activităŃi de teren, în 
vederea realizării dreptului la dezvoltare al fiecărui copil, combaterii sărăciei, prevenirii riscului de excluziune socială şi 
asistării familiilor vulnerabile cu copii.    

1 
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decât în sistemul de protecŃie s-au dovedit a fi mai eficiente, în mai mare concordanŃă cu abordarea 
din perspectiva echităŃii şi drepturilor copilului şi mai puŃin costisitoare.  

Proiectul pilot (intitulat iniŃial Sprijinirea copiilor ‚invizibili’, iar ulterior, Prima prioritate: niciun copil 
‚invizibil’! Dezvoltarea serviciilor sociale de bază la nivel comunitar) a demarat în 2011, odată cu 
recrutarea şi angajarea de asistenţi sociali în cadrul primăriilor locale (cu sprijin financiar din 
partea UNICEF) în 96 dintre cele mai vulnerabile comunităŃi rurale din opt judeŃe aparŃinând 
regiunii celei mai sărace a Ńării (Bacău, Botoşani, Buzău, Iaşi, NeamŃ, Suceava, Vaslui and 
Vrancea). La început, în baza unei scurte sesiuni de formare, aceşti asistenŃi sociali au avut ca 
misiune desfăşurarea unei activităŃi de teren în vederea identificării copiilor vulnerabili/‚invizibili’4 şi 
a familiilor acestora din cadrul comunităŃii, precum şi mobilizarea Structurilor Comunitare 
Consultative de la nivel local şi a comunităŃii în ansamblu (cadre didactice, medici de familie, 
reprezentanŃi ai poliŃiei, preoŃi, asistenŃi medicali comunitari, mediatori sanitari şi şcolari etc.) în 
sprijinul soluŃionării cazurilor de vulnerabilitate identificate. AsistenŃii sociali angajaŃi prin proiect şi-
au desfăşurat activitatea sub supervizarea, îndrumarea şi coordonarea tehnică şi metodologică a 
DGASPC-urilor de la nivelul judeŃelor vizate. 

În faza a doua (2012), în urma unei prime evaluări formative, proiectul a cunoscut o restrângere a 
acoperirii sale geografice (de la 96 la 64 de comunităŃi), şi, în acelaşi timp, o extindere a registrului 
său de activităŃi, odată cu introducerea pachetului minim de servicii sociale preventive comunitare 
(PMS), intervenŃiile asistenŃilor sociali trecând de la identificarea vulnerabilităŃilor la acordarea de 
servicii de asistenţă socială pentru copiii cei mai nevoiaşi (cei identificaŃi ca fiind ‚invizibili’) şi 
familiile acestora (servicii precum diagnosticarea nevoilor, informare şi educare, consiliere, 
acompaniere şi suport, referire, monitorizare şi evaluare).  

În perioada următoare (2013-2015), după o a doua evaluare formativă, dar şi după o serie de 
consultări la nivel naŃional, judeŃean şi local, teoria proiectului de modelare, precum şi obiectivele şi 
activităŃile sale specifice au suferit noi revizuiri şi adaptări, concretizate în metodologii, instrumente 
şi intervenŃii suplimentare, iar Pachetul Minim de Servicii (serviciile iniŃiale de asistenŃă socială 
asigurate de asistenŃii sociali) a fost completat cu o a doua componentă – servicii de sănătate 
furnizate de asistenţi medicali comunitari – în timp ce acoperirea geografică a proiectului s-a 
redus din nou la 32 de comunităŃi din cele 8 judeŃe. PMS astfel îmbunătăŃit şi testat în această 
ultimă fază a proiectului a presupus o abordare multisectorială mai puternică, prin identificarea şi 
sporirea conexiunilor dintre serviciile de protecŃie socială şi rezultatele vizate la nivel sectorial 
(precum sănătatea, educaŃia, nutriŃia, dezvoltarea şi îngrijirea timpurie a copilului, protecŃia 
copilului), asigurând în acest fel copiilor ‚invizibili’, dar şi celorlalte categorii vulnerabile, 
marginalizate şi excluse deja cunoscute, un sprijin integrat adecvat necesar soluŃionării 
vulnerabilităŃilor, combaterii inechităŃilor, şi prevenirii violenŃei împotriva copiilor, inclusiv separarea 
copilului de familia sa.   

Aşa cum reiese din cele două evaluări formative ale proiectului de modelare, în opinia diverşilor 
factori implicaŃi, a beneficiarilor şi a reprezentanŃilor comunităŃii, acordarea de servicii sociale în 
baza principiilor pachetului minim reprezintă un demers: 

- Extrem de relevant şi necesar în vederea identificării şi soluŃionării nevoilor categoriilor 
celor mai sărace ale comunităŃii, în special ale copiilor vulnerabili, reducerii inechităŃilor 
dintre categoriile cele mai nevoiaşe şi cele mai înstărite, prevenirii separării copilului de 
familie, şi abordării nevoilor de dezvoltare existente la nivel instituŃional;  

- Eficace – evidenŃele obŃinute prin implementarea pachetului minim de servicii au contribuit 
la creşterea impactului politicilor de protecŃie socială în rândul copiilor şi familiilor sărace şi 
excluse din punct de vedere social; 

- Eficient – din perspectiva utilizării resurselor, protecŃia copilului asigurată prin serviciile 
preventive comunitare este mai rentabilă (cost-eficientă) comparativ cu serviciile de 
protecŃie specializate.  

                                                             
4 Copiii ‚invizibili’ sunt consideraŃi copiii care „în familiile, comunităŃile şi societăŃile lor, ies din atenŃia guvernelor, 
donatorilor, societăŃii civile, mass-mediei şi chiar a altor copii” (Sprijinirea copiilor invizibili – Raport de evaluare a 
proiectului. UNICEF, 2011). 
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Proiectul demonstrează cât se poate de clar că problematica copiilor ‚invizibili’ deŃine o relevanŃă 
extrem de importantă pentru comunităŃile rurale din România şi reprezintă o problemă serioasă ce 
necesită un răspuns urgent şi ferm la nivel de politici. În acelaşi timp, proiectul a demonstrat că: (i) 
dezvoltarea serviciilor preventive comunitare este posibilă în ciuda resurselor umane limitate la 
nivel local şi a bugetelor locale insuficiente; (ii) activităŃile de teren sunt posibile şi esenŃiale pentru 
asigurarea dreptului la protecŃie socială al copiilor (şi altor categorii vulnerabile). Mai mult, prezintă 
evidenŃe clare ale faptului că serviciile preventive comunitare sunt mai eficace şi mult mai 
convenabile ca şi costuri nu doar în teorie, ci şi în realitate. Ca dovadă, într-un an şi jumătate 
(2011-2012), proiectul a identificat 5.758 de copii ‚invizibili’ care prezentau un cumul complex de 
vulnerabilităŃi. Folosind o abordare din perspectiva pachetului minim de servicii comunitare, peste 
3.400 de copii şi familiile lor, din 64 de comunităŃi rurale, au beneficiat de servicii variate, de la 
diagnosticarea nevoilor la informare, consiliere, acompaniere şi sprijin, referire către specialişti, dar 
şi monitorizare şi evaluare. Aşadar, pentru numeroşi copii aflaŃi în situaŃie de risc, s-a asigurat într-
o mai mare măsură accesul la sănătate, educaŃie, protecŃie socială, precum şi la şansa de a creşte 
în familia naturală. 

Prin definirea, redefinirea şi extinderea constantă a pachetului minim de servicii, proiectul de 
modelare a vizat şi îmbunătăŃirea accesului copiilor şi familiilor la servicii sociale integrate (cele 
două componente ale sale de sănătate şi asistenŃă socială), demonstrând faptul că furnizarea 
integrată a serviciilor poate spori atât eficacitatea, cât şi eficienŃa serviciilor sociale, facilitând 
totodată preluarea şi extinderea acestora în cât mai multe regiuni din Ńară, până la acoperirea 
geografică completă. 

Prin urmare, în baza argumentelor de mai sus, ambele evaluări formative ale proiectului au 
recomandat continuarea intervenŃiei şi concentrarea eforturilor asupra extinderii5 treptate, la scară 
judeŃeană şi naŃională, a modelului de servicii preventive comunitare integrate pilotat în cadrul 
acestui proiect, ca modalitate de soluŃionare a principalelor deficienŃe ale sistemului de protecŃie 
socială din perspectiva echităŃii şi intereselor copilului. 

LecŃiile învăŃate şi evidenŃele adunate în cadrul acestui proiect de modelare, dar şi în alte modele 
de intervenŃii realizate anterior sau în paralel cu acesta, prin care s-a testat abordarea preventivă, 
au evidenŃiat importanŃa hotărâtoare pe care o are furnizarea de servicii preventive integrate şi 
intersectoriale la nivelul comunităŃii (protecŃie socială-sănătate-educaŃie) pentru obŃinerea celor 
mai bune rezultate în abordarea tuturor vulnerabilităŃilor identificate. Din acest motiv, în baza 
experienŃei acumulate atât în proiectul de modelare descris anterior (componentele de asistenŃă 
socială şi sănătate), cât şi în cadrul altui model axat pe îmbunătăŃirea accesului la educaŃie şi 
calităŃii acesteia, UNICEF şi partenerii săi la nivel naŃional, judeŃean şi local au îmbogăŃit pachetul 
minim de servicii, adăugându-i o a treia componentă – servicii de educaţie furnizate de consilieri 
şcolari – iar, la finele anului 2014, au lansat modelul optim de servicii comunitare în 45 de 
comunităŃi ale judeŃului Bacău, în cadrul unui nou proiect pilot intitulat „Incluziune socială prin 
furnizarea de servicii integrate la nivelul comunităŃii”.  
 

Scop / Obiective   

Ca urmare a recomandării evaluatorilor externi ai proiectului de modelare, Ministerul Muncii, 
Familiei, ProtecŃiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul SănătăŃii şi-au exprimat 
angajamentul de a continua intervenŃia pilotată în proiect şi de a participa la eforturile de 
promovare şi susŃinere a modelului de servicii preventive comunitare/pachetului minim de servicii 
astfel încât să fie preluat de către toŃi factorii relevanŃi şi extins la nivel naŃional. Ca atare, demersul 
de pledare în favoarea alocării corespunzătoare de resurse pentru replicare şi extindere reprezintă 
o condiŃie obligatorie. Bugetul aferent ar trebui să prevadă atât costurile efective ale pilotării 
iniŃiativei, cât şi costurile estimate asociate extinderii acesteia (în diverse variante şi la diverse 
niveluri) şi asigurării sustenabilităŃii sale pe termen lung, inclusiv în ce priveşte necesarul de 

                                                             
5 Extindere (în engleză scaling up) în sensul de replicare şi multiplicare la scară cât mai mare a intervenŃiilor de tip pilot, 
şi totodată de transfer în seama autorităŃilor statului, a responsabilităŃii preluării şi continuării pe termen lung a 
respectivelor intervenŃii, vizând, în esenŃă, un impact pozitiv în rândul unui număr cât mai mare de copii şi femei 
(UNICEF Programme Policy and Procedure electronic manual). 
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resurse umane şi de finanŃare, provenită de la bugetul de stat (la nivel central, judeŃean şi local), 
dar şi din alte surse.  

Ca atare, scopul raportului de faŃă este acela de a prezenta o estimare a costurilor pe care le 
presupune extinderea, la nivel naŃional, a modelului de servicii comunitare/pachetului minim de 
servicii (PMS), mai precis:  

- costurile PMS-ului în sine – calculate pe componentă a pachetului (servicii de asistenŃă 
socială/asistent social, servicii de sănătate/asistent medical comunitar [cele două 
componente deja testate în proiectul de modelare prezentat anterior], servicii de 
educaŃie/consilier şcolar [componentă care nu a făcut parte din proiectul de modelare şi 
care, în analiza de faţă, a fost calculată estimativ având ca referinţă cheltuielile cu asistenţii 
sociali şi asistenţii medicali comunitari din cadrul celorlalte două componente ale 
proiectului]) 

- costurile extinderii la nivel naţional a PMS-ului – calculate în diferite variante (varianta 
de bază a pachetului - cu o componentă, varianta extinsă - cu două componente, şi 
varianta optimă - toate cele trei componente; varianta implementării progresive a 
pachetului) şi în funcŃie de diverşi indicatori primari şi secundari (comunitate rurală/urbană, 
ponderea copiilor în totalul populaŃiei comunităŃii, rata medie a şomajului etc.)  

calculate în baza: 

- cheltuielilor efective suportate în cadrul proiectului de modelare, în special pentru PMS şi cele 
două componente ale sale (asistenŃă socială/asistent social, respectiv sănătate/asistent 
medical comunitar); 

- costurilor modelate pentru asistentul social şi asistentul medical comunitar, respectiv 
estimate pentru consilierul şcolar;   

- noii metodologii pentru normarea teoretică a personalului, în ce priveşte asistentul social şi 
asistentul medical comunitar, respectiv prevederilor legislaŃiei actuale, pentru consilierul 
şcolar;  

- modelării costurilor necesare acoperirii naŃionale.  

În contextul economic actual al Ńării, date fiind constrângerile bugetare şi capacitatea limitată de 
furnizare a serviciilor sociale, acoperirea naŃională a pachetului minim de servicii sociale ar trebui 
să urmeze un plan de implementare progresivă, pe o perioadă de 3-5 ani, asigurată printr-un 
mix de fonduri, din surse atât naŃionale, cât şi externe (precum Fondurile Structurale Europene, 
Granturile Norvegiene etc.).   

Extinderea unei intervenŃii poate avea loc şi sub forma efectului de multiplicare, prin care aria 
geografică a unei intervenŃii este extinsă într-o anumită regiune prin introducerea treptată a unui 
număr tot mai mare de comunităŃi, judeŃe, regiuni, până când iniŃiativa acoperă întreaga Ńară.  

În acest context, compania PwC a fost selectată în vederea realizării unei analize detaliate a 
impactului financiar pe care îl presupune extinderea, la nivel naŃional, a modelului de servicii 
bazate pe comunitate, în special a pachetului minim de servicii. Analiza s-a derulat în perioada mai 
2014 - iulie 2015, în strânsă colaborare cu Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia Drepturilor 
Copilului şi AdopŃie (ANPDCA). Scopul acestei analize a fost acela de a obŃine o estimare 
bugetară realistă şi validă care să ofere autorităŃilor publice relevante toate informaŃiile necesare 
referitoare la implicaŃiile de ordin financiar şi uman asociate extinderii modelului, astfel încât 
demersul de extindere să decurgă fără piedici precum greşeli de calcul sau lipsă de fonduri.  

În acest sens, analiza impactului financiar al extinderii modelului de servicii bazate pe 
comunitate/PMS s-a axat în special pe costurile şi aspectele conexe asociate unei implementări 
progresive a modelului la nivel naŃional, asigurând următoarele: 

- O prezentare complexă a contextului economic şi social din România; 
- O analiză a evoluŃiei cheltuielilor asociate asistenŃei şi protecŃiei sociale, precum şi o 

prognoză a posibilelor scenarii/tendinŃe pentru perioada 2014-2020;  
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- O analiză a proceselor şi termenelor bugetare actuale (şi, după caz, preconizate) şi 
identificarea punctelor de plecare în iniŃierea extinderii modelului; 
- O imagine realistă a costurilor la zi ale modelului de intervenŃie, precum şi a costurilor 

estimate prevăzute pentru extinderea şi continuarea pe termen lung a intervenŃiei (inclusiv 
aspecte legate de necesarul de resurse umane);  
- Elaborarea mai multor scenarii/variante de extindere a modelului. 

 

Metodologie 

Primul pas în analiza noastră privind costurile necesare extinderii la nivel naŃional a modelului de 
servicii bazate pe comunitate/pachetului minim de servicii (PMS) a fost acela de a stabili costurile 
suportate până în prezent în cadrul diverselor faze ale proiectului de modelare, ca sursă extrem de 
relevantă a principalelor implicaŃii financiare şi determinanŃi ai costurilor unei astfel de intervenŃii.   

Analiza are la bază cheltuielile reale suportate în cadrul proiectului şi calculate în funcŃie de 
numărul efectiv de luni în care s-au desfăşurat activităŃile de proiect. Costul bugetat s-a calculat pe 
baza costurilor lunare pe o perioadă de 12 luni. În unele cazuri, costurile efective nu au fost 
aceleaşi cu costurile bugetate, dar bugetul nu a fost depăşit în niciuna din cele două situaŃii, 
sumele disponibile înaintea finalului respectivei perioade fiind realocate altor segmente din proiect, 
de la caz la caz. Analiza vizează costurile bugetate şi efective pentru serviciile de asistenŃă socială 
pentru fiecare dintre cei patru ani de proiect, precum şi pentru componenta de sănătate adăugată 
în ultima fază a proiectului de modelare, la nivel comunitar şi judeŃean.  

Abordarea aplicată în calculul costurilor extinderii, la nivel naŃional, a modelului de servicii 
comunitare/PMS are la bază doi piloni care presupun:  

(a) Definirea conŃinutului pachetului de servicii comunitare/PMS asigurat în cadrul proiectului de 
modelare, respectiv 

(b) Determinarea nevoilor populaŃiei Ńintă.  

Pentru o abordare progresivă a alocării fondurilor necesare, cu luarea în calcul a constrângerilor 
de ordin bugetar, conŃinutul pachetului de servicii comunitare poate fi împărŃit în şase 
variante/scenarii de diferite complexităŃi, în funcŃie de tipul comunităŃilor (rurale şi urbane) şi de 
numărul de componente ale pachetului care ar urma să fie implementate (asistenŃă socială/ 
sănătate/ educaŃie).  

În ce priveşte cel de-al doilea pilon al metodei de calcul, şi anume nevoile populaŃiei Ńintă, am 
utilizat un set de indicatori derivaŃi din informaŃiile de proiect avute la dispoziŃie cu ajutorul cărora 
am estimat volumul de efort necesar implementării, la nivel naŃional, a modelului propus.   

În mod firesc, analiza noastră are şi o serie de limitări derivate din implementarea proiectului de 
modelare, care trebuie avute în vedere în momentul utilizării datelor în scopul estimării cerinŃelor 
financiare ale extinderii modelului de intervenŃie. Limitarea principală se referă la faptul că proiectul 
a fost implementat într-un număr restrâns de comunităŃi situate într-o anumită zonă geografică a 
Ńării, eşantion considerat nereprezentativ pentru întreaga Ńară. Prin urmare, analiza noastră a 
prevăzut mai mulŃi factori sociali şi economici cu impact direct asupra eforturilor de implementare a 
modelului, tocmai pentru a realiza o evaluare cât mai realistă a nivelului de efort necesar în cazul 
extinderii acestuia la nivel naŃional. Ne-am oprit asupra unei categorii de indicatori primari (numărul 
copiilor din comunitate) şi a cinci categorii de indicatori secundari (tipul comunităŃii – urban/rural, 
ponderea copiilor în totalul populaŃiei, densitatea populaŃiei, venitul minim garantat, şi media ratei 
şomajului), cărora li s-a aplicat o ponderare corespunzătoare înaintea trecerii la modelarea propriu-
zisă a costurilor. 
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Principalele constatări şi recomandări privind costurile aferente extinderii, la nivel 
naŃional, a pachetului minim de servicii 

Potrivit analizei noastre privind distribuŃia populaŃiei totale (rurale şi urbane), în funcŃie de 
combinaŃia de indicatori calculaŃi şi de gradul de risc socio-economic la care sunt expuse 
comunităŃile respective (mai multe detalii în capitolul 4 al Raportului), rezultă că 842 de comunităŃi 
se înscriu în categoria de risc scăzut (26,4%), 1.231 de comunităŃi în categoria de risc mediu 
(38,6%), iar 1.113 de comunităŃi fac parte din categoria de risc ridicat (34,9%). În acest context şi 
Ńinând cont de faptul că 2.861 dintre aceste comunităŃi sunt rurale şi 325 sunt urbane, am dezvoltat 
6 posibile scenarii/variante de implementare progresivă a modelului de servicii comunitare/ 
pachetului minim de servicii, efectuând o modelare a costurilor pentru fiecare scenariu/variantă în 
parte.  

Estimările de cost pentru fiecare variantă sunt prezentate în cele de mai jos. 

1. Scenariul de bază în rural: Implementarea pachetului minim de servicii, varianta de bază 
(componenta de asistenţă socială/asistent social) în comunităţile rurale. 
Scenariul de bază în rural vizează extinderea modelului în toate cele 2.861 de comunităŃi 
rurale de la nivel naŃional. Modelarea noastră a avut ca rezultat un cost anual total estimat, 
asociat angajării numărului necesar de asistenŃi sociali în toate comunităŃile rurale, de 108 
milioane lei (circa 24 de milioane de euro), în timp ce costurile anuale asociate angajării 
supervizorilor DGASPC aferenŃi au fost estimate la peste 5,5 milioane lei (circa 1,2 milioane 
euro). 
 

2. Scenariul de bază în urban: Implementarea pachetului minim de servicii, varianta de bază 
(componenta de asistenţă socială/asistent social) în comunităţile urbane. 
Modelarea noastră a avut ca rezultat un cost anual total estimat, asociat angajării numărului 
necesar de asistenŃi sociali în toate cele 325 de comunităŃi urbane, de peste 26,6 milioane lei 
(circa 5,9 milioane euro), în timp ce costurile anuale asociate angajării supervizorilor DGASPC 
aferenŃi au fost estimate la peste 1,3 milioane lei (circa 0,3 milioane euro).  

3. Scenariul extins în rural: Implementarea pachetului minim de servicii, varianta extinsă 
(componenta de asistenţă socială/asistent social şi componenta de asistenţă 
medicală/asistent medical comunitar) în comunităţile rurale. 
Modelarea noastră a avut ca rezultat un cost anual total estimat, asociat angajării numărului 
necesar de asistenŃi sociali şi asistenŃi medicali comunitari în toate cele 2.861 de comunităŃi 
rurale, de aproximativ 232 milioane lei (circa 52 milioane euro), în timp ce costurile anuale 
asociate angajării supervizorilor DGASPC / DSP6 aferenŃi au fost estimate la peste 11 
milioane lei (circa 2,5 milioane euro). 

4. Scenariul extins în urban: Implementarea pachetului minim de servicii, varianta extinsă 
(componenta de asistenţă socială/asistent social şi componenta de asistenţă medicală/ 
asistent medical comunitar) în comunităţile urbane. 
Modelarea noastră a avut ca rezultat un cost anual total estimat, asociat angajării numărului 
necesar de asistenŃi sociali şi asistenŃi medicali comunitari în toate cele 325 de comunităŃi 
urbane, de 54,2 milioane lei (circa 12,1 milioane euro), în timp ce costurile anuale asociate 
angajării supervizorilor DGASPC / DSP aferenŃi au fost estimate la peste 2,5 milioane lei (circa 
0,55 milioane euro). 

5. Scenariul optim în rural: Implementarea pachetului minim de servicii, varianta optimă 
(componenta de asistenţă socială/asistent social, componenta de asistenţă medicală/asistent 
medical comunitar, şi componenta de educaţie/consilier şcolar) în comunităţile rurale. 

                                                             
6 DSP – DirecŃia de Sănătate Publică (la nivel judeŃean) 
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Modelarea noastră a avut ca rezultat un cost anual total estimat, asociat angajării numărului 
necesar de asistenŃi sociali, asistenŃi medicali comunitari şi consilieri şcolari7 în toate cele 
2.861 de comunităŃi rurale, de peste 420,5 milioane lei (circa 93,3 milioane euro), în timp ce 
costurile anuale asociate angajării supervizorilor DGASPC / DSP / CJRAE8 aferenŃi au fost 
estimate la peste 20,3 milioane lei (circa 4,5 milioane euro). 

6. Scenariul optim în urban: Implementarea pachetului minim de servicii, varianta optimă 
(componenta de asistenţă socială/asistent social, componenta de asistenţă medicală/asistent 
medical comunitar, şi componenta de educaţie/consilier şcolar) în comunităţile urbane. 
Modelarea noastră a avut ca rezultat un cost anual total estimat, asociat angajării numărului 
necesar de asistenŃi sociali, asistenŃi medicali comunitari şi consilieri şcolari în toate cele 325 
de comunităŃi urbane, de peste 137 milioane lei (circa 30,5 milioane euro), în timp ce costurile 
anuale asociate angajării supervizorilor DGASPC / DSP / CJRAE aferenŃi au fost estimate la 
peste 6,1 milioane lei (circa 1,3 milioane euro). 
 

Cele 6 scenarii de implementare progresivă a modelului de servicii comunitare/pachetului minim de 
servicii prezentate mai sus reprezintă o sugestie, o posibilă variantă de abordare a demersului de 
extindere a modelului de intervenŃie. Dezvoltarea celor mai potrivite scenarii de implementare 
progresivă a modelului CBS/PMS, respectiv planificarea implementării propriu-zise (calendar, faze, 
surse de finanŃare) a oricăruia dintre respectivele scenarii, sau a unei combinaŃii a lor, poate fi 
analizată, detaliată şi decisă în funcŃie de opŃiunile şi priorităŃile decidenŃilor, de resursele 
disponibile, şi de politicile şi prevederile legislative aferente valabile în momentul respectiv.      

Diverşii factori şi indicatori (primari şi secundari) care au stat la baza formulei noastre de calcul 
asociate acestor scenarii de extindere (vezi capitolul 4 din prezentul raport), sunt la rândul lor, o 
sugestie, coeficientul de risc propus putând fi ajustat (prin adăugarea sau înlocuirea indicatorului 
compus rezultat prin înmulŃirea indicatorilor secundari) sau înlocuit cu un altul, în funcŃie de 
opŃiunile decidenŃilor şi de modificările existente la nivelul politicilor aferente. Prin urmare, putem 
vorbi de un grad ridicat de flexibilitate în ce priveşte variantele de implementare progresivă a 
modelului şi formulele de calcul aferente, având de-a face cu un cadru care permite multiple 
combinaŃii de factori/indicatori, componente şi faze de implementare, atât în ce priveşte 
comunităŃile vizate, cât şi pachetul minim de servicii: 

- Urban (325 comunităŃi) / rural (2.861 comunităŃi); 
- ComunităŃi cu risc ridicat (1.113), cu risc mediu (1.231), cu risc scăzut (842). Într-o primă 

fază, s-ar putea selecta comunităŃile cu cea  mai mare probabilitate de a avea nevoie de 
serviciile oferite prin modelul CBS/PMS, apoi în faza a doua, cele cu probabilitate medie, 
respectiv în faza a treia, cele cu probabilitate scăzută; 

- Componente ale pachetului minim de servicii cu varianta de bază, extinsă şi optimă. Într-o 
primă fază, s-ar putea efectua o implementare a componentei de asistenŃă social/asistent 
social din cadrul pachetulului minim de servicii, apoi, în faza a doua, s-ar adăuga 
componenta de asistenŃă medicală/asistent medical comunitar, iar în faza a treia, 
componenta de educaŃie/consilier şcolar.  

Principalele constatări şi recomandări privind sursele şi mecanismele financiare  

łinând cont de actualul proces bugetar la nivel naŃional şi local, o primă abordare în atragerea de 
resurse financiare în vederea extinderii modelului de servicii comunitare/pachetului minim de 
servicii este aceea de a asigura o alocare bugetară la nivel central din TVA-ul şi impozitele pe venit 
încasate, alocare apoi repartizată instituŃiilor publice locale în vederea echilibrării bugetelor locale 
destinate furnizării de servicii sociale (pentru componentele de asistenŃă socială şi de educaŃie), 

                                                             
7 Deoarece componenta de educaŃie/consilier şcolar nu a făcut parte din PMS-ul testat în cadrul proiectului de servicii 
comunitare, şi ca atare nu au fost disponibile costurile efective pentru această componentă aşa cum au fost în cazul 
celorlalte două componente ale pachetului (asistenŃă socială/asistent social, respectiv sănătate/asistent medical 
comunitar), modelarea costurilor pentru consilierul şcolar a prevăzut un nivel de cheltuieli similare celor estimate pentru 
asistenŃii sociali şi asistenŃii medicali comunitari din cadrul proiectului.  
8 CJRAE - Centrul JudeŃean de Resurse şi AsistenŃă EducaŃională 
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fondului special de asigurări de sănătate (pentru componenta de sănătate) şi bugetului consolidat 
cu cheltuielile sociale şi culturale aferente (pentru toate componentele). 

Există mai multe puncte potenŃiale de intervenŃie pe parcursul procesului bugetar anual în vederea 
asigurării fondurilor necesare, începând cu elaborarea iniŃială a bugetului la nivel local desfăşurată 
în perioada mai-iunie, şi continuând cu revizuirile şi amendamentele efectuate la nivel central în 
lunile iulie şi septembrie. 

Pentru o alocare bugetară eficientă, ‚proprietarii’ programului/modelului de intervenŃie ar trebui să 
participe activ în derularea activităŃilor de elaborare bugetară la nivel local, oferind asistenŃă în 
identificarea şi prioritizarea nevoilor bugetare, respectiv în planificarea bugetară, fiind astfel în 
poziŃia de a putea semnala categoriile de cheltuieli cu potenŃial în acoperirea unor secŃiuni mari din 
elementele bugetare necesare extinderii modelului (cum ar fi salariile, cheltuielile indirecte/ 
administrative, echipamentele).   

Elementele bugetare care sunt mai probabil a fi abordate la nivel central sunt cele legate de 
sumele limită generale ale programului şi articolele bugetare specifice identificate la nivel local, 
eligibile şi angajate în vederea acoperirii anumitor categorii de cheltuieli din cadrul programului. 

Un element important în această etapă a elaborării bugetare îl reprezintă graficul de planificare, 
ministerele fiind solicitate în mod expres să prezinte Ministerului FinanŃelor Publice (MFP) o 
estimare de buget pe 3 ani. Astfel, activitatea de promovare, pledare (advocacy) şi asistenŃă 
orientată către asigurarea unei planificări, bugetări, finanŃări şi cheltuiri eficiente şi a unei alocări 
bugetare pentru temele de interes agreate poate îmbunătăŃi calitatea prognozei bugetare pe 
termen mediu şi ridica nivelul de integrare intersectorială, lărgind sfera potenŃialelor surse de 
bugetare pentru anii următori.  

Pe lângă bugetul de stat şi bugetele locale, pot fi avute în vedere şi alte opŃiuni de finanŃare în 
sprijinul extinderii modelului de servicii bazate pe comunitate. Dată fiind rata scăzută de absorbŃie 
a fondurilor europene disponibile (o medie de 51% în 7 ani), acestea ar constitui cea mai fezabilă 
sursă de luat în considerare. Principalele oportunităŃi de finanŃare care ar putea fi accesată sunt 
următoarele:  

- Fondul Social European/Programul OperaŃional Dezvoltarea CapacităŃii Administrative 
(POCA) – pentru finanŃarea componentei de asistenŃă socială din cadrul PMS - activităŃile 
de formare şi echipamente (în vederea îmbunătăŃirii serviciilor de asistenŃă socială); 

- Fondul Social European/Programul OperaŃional Capital Uman (POCU) – pentru finanŃarea 
componentelor de asistenŃă socială şi de sănătate ale PMS - activităŃile de formare şi 
cheltuielile materiale (de ex. în vederea îmbunătăŃirii accesului la serviciile de asistenŃă 
socială şi de sănătate); 

- Fondul Social European/Programul OperaŃional Regional (POR) – pentru finanŃarea tuturor 
componentelor PMS (de ex. în vederea îmbunătăŃirii accesului la serviciile de asistenŃă 
socială, educaŃie şi sănătate); 

- Fondul Social European/Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală (PNDR) – pentru 
finanŃarea activităŃilor de formare la nivelul tuturor componentelor PMS implementate în 
comunităŃile rurale, precum şi pentru cheltuielile materiale de pe componenta socială 
implementată în comunităŃile rurale (de ex. educaŃie şi formare pentru angajaŃii din 
economia rurală şi îmbunătăŃirea accesului la serviciile de asistenŃă socială); 

- Împrumut al Băncii Mondiale – Reforma Sectorului Sanitar (fonduri rambursabile) – pentru 
finanŃarea componentei de sănătate a PMS; 

- Granturi Norvegiene, Granturi SEE şi Granturi ElveŃiene – pentru finanŃarea tuturor 
componentelor PMS. 



 

 

Modelul de servicii bazate pe comunitate /  

Pachetul minim de servicii  

 

 
Asigurarea unor servicii sociale de calitate accesibile tuturor, în special în zonele rurale în care se 
ajunge mai greu şi în comunităŃile izolate sau defavorizate, reprezintă o mare provocare. Criza 
economică din ultimii ani a pus presiune asupra bugetului Guvernului într-un context în care 
măsurile de protecŃie adresate copiilor aflaŃi în grija statului presupun în general sume însemnate 
de bani. Pe lângă faptul că este mai accesibilă din punct de vedere al costurilor, prevenirea 
prezintă şi mai multe avantaje sociale pentru copii. Aşa cum susŃine şi demonstrează UNICEF, 
serviciile bazate pe comunitate, în special pachetul minim de servicii sociale preventive la nivel 
comunitar asigură faptul că toate categoriile, dar în special familiile şi copiii vulnerabili au acces 
garantat la servicii de sănătate, de educaŃie şi de asistenŃă socială esenŃiale şi cost-eficiente. Într-
un astfel de context, drepturile copilului au mai multe şanse să fie respectate, iar sistemul de 
îngrijire şi protecŃie socială este mai eficient în ceea ce priveşte costurile.  
 
Cercetările evidenŃiază foarte clar faptul că soluŃiile de prevenire identificate la nivel comunitar se 
dovedesc eficace în creşterea gradului de preluare a serviciilor. Aceasta presupune o realocare a 
responsabilităŃilor asistenŃilor sociali înspre activitatea de teren şi de diagnostic al nevoilor 
grupurilor Ńintă, în vederea promovării incluziunii sociale, drepturilor copiilor, coeziunii familiale, 
serviciilor accesibile, precum şi a reducerii presiunii asupra sistemului de stat. Totodată, implicarea 
autorităŃilor locale şi mobilizarea mecanismelor de participare a comunităŃii reprezintă un lucru 
esenŃial în soluŃionarea problemelor familiilor şi comunităŃii fără ajutorul sistemului public de 
îngrijire instituŃională. Succesul asistenŃei sociale Ńine de colaborarea şi coordonarea cât mai 
sistematică dintre liderii locali şi servicii, pe de o parte, respectiv dintre autorităŃile din diferite 
sectoare de la nivel central, pe de altă parte.   
 
În sensul celor de mai sus, în cadrul asistenŃei tehnice şi activităŃii sale de advocacy desfăşurate în 
România de-a lungul anilor, UNICEF împreună cu autorităŃile relevante de la nivel central, judeŃean 
şi local, dar şi cu reprezentanŃii societăŃii civile şi ai comunităŃilor locale, au conceput şi derulat un 
program de Servicii bazate pe comunitate (CBS) care a vizat schimbarea direcŃiei urmate la nivel 
naŃional în domeniul asistenŃei sociale, de la reacŃie şi protecŃie (asigurarea bunăstării copiilor 
odată intraŃi în sistemul de protecŃie al statului) la implicarea proactivă şi prevenŃie (încercarea de a 
proteja copiii, atunci când este posibil, de abuz şi neglijare sau de separarea de familiile lor). 
Programul CBS presupune pilotarea sau modelarea de servicii inovatoare (precum PMS – 
pachetul minim de servicii sociale) dezvoltate la nivelul comunităŃii care au ca scop îmbunătăŃirea 
accesului tuturor copiilor la servicii integrate de calitate, reducerea sărăciei şi promovarea 
incluziunii sociale, precum şi întărirea capacităŃii autorităŃilor locale de a răspunde prompt şi 
eficient la nevoile copiilor vulnerabili sau excluşi social şi ale familiilor lor, degrevând astfel sistemul 
de protecŃie specială. Proiectele pilot şi de modelare reprezintă o strategie centrală a UNICEF căci, 
prin intermediul acestora, pot demonstra rezultate concrete la scară redusă, pe baza cărora 
pledează pentru mobilizarea de fonduri la nivel central şi local şi implementarea progresivă a 
respectivelor intervenŃii la nivel naŃional, în beneficiul tuturor copiilor, mai cu seamă al celor 
vulnerabili. 
 
Un astfel de proiect pilot sau ‚demonstrativ’ care vizează dezvoltarea, la nivelul comunităŃii, a unui 
model de servicii preventive integrate, în particular a unui Pachet Minim de Servicii Sociale (PMS), 
a fost cel intitulat iniŃial Sprijinirea copiilor ‚invizibili’9, iar ulterior, Prima prioritate: niciun copil 

                                                             
9 Copiii ‚invizibili’ sunt consideraŃi copiii care „în familiile, comunităŃile şi societăŃile lor, ies din atenŃia guvernelor, 
donatorilor, societăŃii civile, mass-mediei şi chiar a altor copii” (Sprijinirea copiilor invizibili – Raport de evaluare a 
proiectului. UNICEF, 2011). 
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‚invizibil’! Dezvoltarea serviciilor sociale de bază la nivel comunitar, derulat în perioada aprilie 2011 
- septembrie 2015. Conceput şi implementat de UNICEF în parteneriat cu autorităŃile centrale, 
judeŃene şi locale10, proiectul a urmărit creşterea impactului politicilor de protecŃie socială asupra 
celor mai săraci şi mai vulnerabili copii din România şi a familiilor lor, prin modelarea unui pachet 
minim de servicii sociale11 axate pe prevenire, ca modalitate de a demonstra avantajele abordării 
furnizării de servicii sociale de bază dintr-o perspectivă mai cuprinzătoare, echitabilă şi integrată în 
care familiile şi copiii beneficiază mai curând de un continuum de servicii preventive decât de 
intervenŃii specializate separate. Un accent deosebit s-a pus pe prevenirea separării copilului de 
familia sa, a abuzului, neglijării, exploatării copilului sau a oricărei forme de violenŃă asupra 
acestuia. 
 
Proiectul a pornit de la ipoteza conform căreia bunăstarea copiilor din România va creşte numai 
dacă şi numai atunci când aceşti copii, în special cei mai nevoiaşi dintre ei (numiŃi şi ‚invizibili’), vor 
beneficia de acces sporit la servicii sociale de bază integrate (asistenŃă socială, sănătate şi 
educaŃie). În acest scop, în mediul rural (cu precădere în comunităŃile cele mai sărace), 
capacitatea autorităŃilor locale se cerea a fi dezvoltată şi/sau întărită, inclusiv prin angajarea şi 
formarea de lucrători comunitari (de ex. asistent social, asistent medical comunitar etc.) care să 
desfăşoare mai ales activităŃi de teren, precum evaluarea nevoilor, informare şi consiliere, 
monitorizare, dar şi să furnizeze un pachet minim de servicii copiilor celor mai nevoiaşi şi familiilor 
acestora.   
 
În acest scop, în 2011, cu sprijinul UNICEF, în cadrul primăriilor locale au fost recrutaŃi şi angajaŃi 
asistenţi sociali în 96 de comunităŃi din opt judeŃe (Bacău, Botoşani, Buzău, Iaşi, NeamŃ, 
Suceava, Vaslui and Vrancea). SelecŃia a vizat o populaŃie totală de 656 de comune din cele opt 
judeŃe, axându-se pe comunele cu:  

- O pondere ridicată a copiilor în totalul populaŃiei comunei,  
- O primărie preocupată de problemele sociale, şi  
- Un indice ridicat al factorilor de risc social şi, implicit, un nivel scăzut de dezvoltare 

economică şi socială. 
 
Validarea practică a selecŃiei teoretice s-a realizat prin interviuri cu actorii cheie de la nivel 
judeŃean (DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului – DGASPC şi Prefectura) 
din toate cele opt judeŃe, principalele criterii urmărite fiind numărul de cazuri de copii în dificultate 
înregistrat de DGASPC, precum şi nivelul de resurse umane disponibile în vederea soluŃionării 
problemelor sociale în fiecare comunitate. 
 
În continuare, liderii comunitari şi/sau consiliul local au analizat rapoartele prezentate de asistenŃii 
sociali şi au stabilit soluŃii concrete la problemele semnalate. În fiecare comună s-au înfiinŃat 
Structuri Comunitare Consultative (SCC), formate din profesionişti în domeniul educaŃiei şi 
sănătăŃii, asistenŃi sociali, reprezentanŃi ai primăriei, consiliului local, poliŃiei, sectorului privat, 
bisericii. În cele mai multe cazuri, soluŃiile adoptate au fost relativ simple, reduse ca şi costuri, nu 
au necesitat intervenŃii specializate şi au putut fi implementate local, cu ajutorul asistenŃilor sociali 
sau cu participarea comunităŃii. 
 
IniŃial, principala misiune a asistenŃilor sociali angajaŃi prin proiect a fost aceea de a desfăşura 
activităŃi de teren şi a identifica copiii vulnerabili şi familiile acestora. În acest scop, în urma unei 
scurte sesiuni de formare organizate de UNICEF, aceşti asistenŃi sociali au efectuat un 
recensământ în comunitate pentru identificarea copiilor ‚invizibili’ din comună şi mobilizarea 

                                                             
10 Ministerul Muncii, Familiei, ProtecŃiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) şi DirecŃia Generală pentru 
ProtecŃia Copilului (devenită ulterior Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului şi AdopŃie - ANPDCA) la 
nivel naŃional; DirecŃia Generală JudeŃeană de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului (DGASPC) şi prefecturile, la nivel 
judeŃean; autorităŃi publice locale. 
11 În contextul promovării intervenŃiilor de protecŃie socială care Ńin cont de interesele copilului, precum şi a unei investiŃii 
adecvate în bunăstarea copilului, UNICEF pledează pentru conceptul de Pachet Minim de Servicii ca pachet universal 
obligatoriu de servicii sociale furnizate de autorităŃile publice locale la nivelul comunităŃii, prin activităŃi de teren, în 
vederea realizării dreptului la dezvoltare al fiecărui copil, combaterii sărăciei, prevenirii riscului de excluziune socială şi 
asistării familiilor vulnerabile cu copii.    
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membrilor SCC-urilor locale (asistente medicale comunitare, medici de familie, profesori, poliŃişti, 
preoŃi etc.), activităŃi desfăşurate sub îndrumarea şi supervizarea tehnică şi metodologică a 
DGASPC-urilor respective.  

La finele anului 2011, rezultatele proiectului au făcut obiectul unei prime evaluări formative, în 
urma căreia obiectivele, activităŃile şi acoperirea geografică a proiectului au fost revizuite astfel 
încât, în cea de-a doua etapă (derulată în 2012), să crească eficienŃa şi eficacitatea intervenŃiei din 
perspectiva impactului asupra grupurilor vulnerabile de copii şi a familiilor acestora. Ca atare, doar 
64 de comunităŃi (8 comune per judeŃ) au fost selectate pentru a merge mai departe în faza 
următoare, în cadrul căreia s-a introdus modelul de pachet minim de servicii, ceea ce a condus 
la o schimbare a misiunii asistenŃilor sociali, de la identificarea vulnerabilităŃilor la acordarea de 
servicii de asistenţă socială, servicii de bază cu caracter preventiv, asigurate la nivelul 
comunităŃii şi cu resurse disponibile în comunitate (de ex. diagnosticul nevoilor grupurilor Ńintă, 
informare şi educare, consiliere, acompaniere şi sprijin, referire, monitorizare şi evaluare). Criteriile 
selecŃiei comunităŃilor participante în această etapă au vizat: 

- numărul copiilor ‚invizibili’ şi proporŃia acestora în populaŃia totală de copii;  
- performanŃele asistentului social angajat în cadrul proiectului în 2011;  
- participarea primăriei în cursul anului 2011 şi sprijinul preconizat pentru următoarele faze.  

 
Tot în cadrul celei de-a doua faze a proiectului, 25 de centre comunitare din cele 64 comunităŃi 
participante au beneficiat de fonduri suplimentare de tip microgranturi în vederea realizării unor 
proiecte concrete în beneficiul copiilor ‚invizibili’. Scopul iniŃiativei a fost acela de a compensa lipsa 
acută a serviciilor sociale de bază de la nivelul comunităŃii prin introducerea de activităŃi sociale şi 
acŃiuni care să răspundă nevoilor comunităŃilor rurale. Printre activităŃile desfăşurate în cadrul 
proiectelor finanŃate prin microgranturi se numără: grupuri de suport pentru părinŃi, activităŃi de 
informare pentru părinŃi, activităŃi educative şi de sprijin pentru copii, excursii tematice, activităŃi 
recreative. 
 
IniŃiativa microgranturilor a presupus atât o extindere a responsabilităŃilor asistentului social (şi ale 
supervizorului său) căruia i-a revenit sarcina suplimentară de a acorda sprijin în dezvoltarea 
propunerilor de proiect înscrise pentru microgranturi, cât şi o modificare a bugetului în vederea 
asigurării finanŃării respectivelor proiecte.  
 
O a doua evaluare formativă efectuată la finele anului 2012 a analizat comunităŃile incluse în cea 
de-a două fază a proiectului comparativ cu cele eliminate la evaluarea precedentă (grupul de 
control), vizând următoarele aspecte: 

- copiii ‚invizibili’ din ambele tipuri de comune şi cum a evoluat situaŃia lor în 2012; 
- serviciile din ambele tipuri de comune, inclusiv sprijinul oferit în proiect la nivel judeŃean şi 

la nivelul comunei faŃă de lipsa oricărui suport în comunele neincluse în proiect;  
- rezultatele obŃinute în beneficiul copiilor în ambele tipuri de comune. 

 
În perioada următoare (2013-2015), numărul comunităŃilor participante în proiect a fost redus la 32 
de comune, selecŃie efectuată în funcŃie de concluziile celei de-a doua evaluări formative, de mai 
multe consultări susŃinute la nivel naŃional, judeŃean şi local, de disponibilitatea şi pregătirea 
profesioniştilor din domeniile sociale (asistentul social, asistentul medical comunitar, mediatorul 
sanitar, mediatorul şcolar), precum şi de evaluările supervizorilor referitoare la relaŃia cu primăria şi 
cu asistentul social din proiect. În ultima etapă, teoria, obiectivele şi activităŃile proiectului de 
modelare au fost din nou revizuite şi ajustate, noi metodologii, instrumente şi intervenŃii au fost 
dezvoltate, şi o a doua componentă a fost adăugată în Pachetul Minim de Servicii (alături de 
componenta iniŃială de asistenŃă socială asigurată de asistenŃii sociali) – servicii de sănătate 
acordate de asistenţi medicali comunitari, cu obiectivul de a creşte accesul la asistenŃa medicală 
de la nivelul comunităŃii. De asemenea, proiectul de modelare a prevăzut mai multe activităŃi care au 
vizat normele sociale legate de violenŃa împotriva copiilor, în special practicile folosite pentru 
disciplinarea copiilor, abilităŃile de viaŃă independentă şi comportamentele sănătoase în rândul 
adolescenŃilor, rezultând astfel un model de intervenŃie mult mai diversificat şi mai complex. 
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Aşa cum reiese din cele două evaluări formative ale proiectului efectuate până în prezent, 
furnizarea de servicii în baza principiilor pachetului minim reprezintă o dovadă clară a faptului că 
serviciile comunitare preventive sunt mult mai eficace şi mai convenabile ca şi costuri nu doar în 
teorie, ci şi în realitate, şi totodată că dezvoltarea unor astfel de servicii este posibilă în ciuda 
resurselor umane limitate la nivel local şi a bugetelor locale insuficiente. Modelul de servicii bazate 
pe comunitate/PMS a fost considerat de către diferiŃii factori implicaŃi, beneficiari şi reprezentanŃi ai 
comunităŃii ca fiind extrem de relevant şi de necesar în identificarea şi soluŃionarea nevoilor 
categoriilor celor mai nevoiaşe ale comunităŃii, mai cu seamă copiii vulnerabili, în reducerea 
inechităŃilor dintre cei mai înstăriŃi şi cei mai nevoiaşi, în prevenirea separării copilului de familie, 
precum şi în abordarea nevoilor de dezvoltare instituŃională. 
 
Prin definirea, redefinirea şi dezvoltarea constantă a pachetului minim de servicii, proiectul de 
modelare a vizat şi îmbunătăŃirea accesului copiilor şi familiilor la servicii sociale integrate (cele 
două componente ale sale de sănătate şi asistenŃă socială), demonstrând faptul că furnizarea 
integrată a serviciilor poate spori atât eficacitatea, cât şi eficienŃa serviciilor sociale, facilitând 
totodată preluarea şi extinderea acestora în cât mai multe regiuni din Ńară, până la acoperirea 
geografică completă.  
 
În lumina rezultatelor şi impactului de până acum ale modelului de intervenŃie şi a contextului 
actual privind nevoile de protecŃie socială şi prevenire la nivel naŃional, recomandările vizează 
extinderea12 modelului la scară naŃională, cu scopul de a soluŃiona, în mod progresiv, principalele 
deficienŃe ale sistemului de protecŃie socială din perspectiva echităŃii şi intereselor copilului. 

LecŃiile învăŃate şi evidenŃele adunate în cadrul acestui proiect de modelare, dar şi în alte modele de 
intervenŃii realizate anterior sau în paralel cu acesta, prin care s-a testat abordarea preventivă, au 
evidenŃiat importanŃa hotărâtoare pe care o are furnizarea de servicii preventive integrate şi 
intersectoriale la nivelul comunităŃii (protecŃie socială-sănătate-educaŃie) pentru obŃinerea celor mai 
bune rezultate în abordarea tuturor vulnerabilităŃilor identificate. Din acest motiv, în baza experienŃei 
acumulate atât în proiectul de modelare descris anterior (componentele de asistenŃă socială şi 
sănătate), cât şi în cadrul altui model axat pe îmbunătăŃirea accesului la educaŃie şi a calităŃii 
acesteia, UNICEF şi partenerii săi la nivel naŃional, judeŃean şi local au îmbogăŃit pachetul minim de 
servicii, adăugându-i o a treia componentă – servicii de educaţie furnizate de consilieri şcolari – 
iar, la finele anului 2014, au lansat modelul optim de servicii comunitare în 45 de comunităŃi ale 
judeŃului Bacău, în cadrul unui nou proiect pilot intitulat „Incluziune socială prin furnizarea de servicii 
integrate la nivelul comunităŃii”. Pachetul universal de servicii furnizat la nivelul comunităŃii prin 
intermediul profesioniştilor din domeniul protecŃiei sociale, sănătăŃii şi educaŃiei, în cadrul proiectului 
pilot din Bacău, va fi, la rândul său, supus unei evaluări independente, iar experienŃa PMS-ului testat 
astfel poate constitui baza necesară extinderii intervenŃiilor sociale la toate categoriile de populaŃii 
vulnerabile, inclusiv adulŃii cu dizabilităŃi şi vârstnicii.  

În acest sens, obiectivul raportului de faŃă este acela de a determina impactul financiar al 
extinderii, la nivel naŃional, a modelului de servicii comunitare, în special a pachetului minim de 
servicii (în diversele variante şi contexte deja testate în cadrul proiectului de modelare descris în 
acest capitol sau aflate în curs de testare în cadrul intervenŃiei din Bacău: o componentă a 
pachetului – asistenŃă socială/asistent social; două componente – asistenŃă socială/asistent social 
& sănătate/asistent medical comunitar; sau toate cele trei componente la un loc – asistenŃă 
socială/asistent social, sănătate/asistent medical comunitar & educaŃie/consilier şcolar), oferind 
autorităŃilor publice o estimare bugetară cât mai realistă a eforturilor necesare punerii în aplicare a 
unui astfel de demers.   

                                                             
12 Extindere (în engleză scaling up) în sensul de replicare şi multiplicare la scară cât mai mare a intervenŃiilor de tip pilot, 
şi totodată de transfer în seama autorităŃilor statului, a responsabilităŃii preluării şi continuării pe termen lung a 
respectivelor intervenŃii, vizând, în esenŃă, un impact pozitiv în rândul unui număr cât mai mare de copii şi femei 
(UNICEF Programme Policy and Procedure electronic manual). 



 

 

   Analiza costurilor suportate până în prezent  în 

cadrul proiectului de modelare, în funcţie de bugetul             

şi cheltuielile aferente perioadei 2011-2014 

 

 

Pentru a realiza o estimare a costurilor asociate extinderii, la nivel naŃional, a modelului de servicii 
bazate pe comunitate (CBS)/pachetului minim de servicii (PMS), am analizat costurile suportate 
până în prezent în cadrul diverselor faze ale proiectului de modelare, indicator relevant al 
implicaŃiilor financiare şi determinanŃilor costurilor unei astfel de intervenŃii. 
 
Analiza are la bază cheltuielile reale suportate în cadrul proiectului şi calculate în funcŃie de 
numărul efectiv de luni în care s-au desfăşurat activităŃile de proiect. Costul bugetat s-a calculat pe 
baza costurilor lunare pe o perioadă de 12 luni. În unele cazuri, costurile efective nu au fost 
aceleaşi cu costurile bugetate, dar bugetul nu a fost depăşit în niciuna din situaŃii, sumele 
disponibile înaintea finalului respectivei perioade fiind realocate altor segmente din proiect, de la 
caz la caz.  
 
Analiza vizează costurile bugetate şi efective pentru serviciile de asistenŃă socială pentru fiecare 
dintre cei patru ani de proiect, precum şi pentru componenta de sănătate/asistent medical 
comunitar adăugată la PMS în ultima fază a proiectului de modelare, la nivel comunitar şi judeŃean. 
 

3.1. Cheltuieli cu componenta PMS de asistenŃă socială/ asistent social   
 

3.1.1. Cheltuieli la nivel comunitar  
 
Acestea presupun costurile suportate de primărie cu angajarea asistenŃilor sociali, mai precis 
costurile aferente salariilor şi formării asistenŃilor sociali implicaŃi în proiect.  
 
În baza termenilor de referinŃă prevăzuŃi pentru întreaga perioada de implementare a proiectului de 
modelare, asistenŃilor sociali le-au revenit următoarele tipuri de responsabilităŃi la nivelul 
comunităŃii: 

- Să monitorizeze şi să analizeze situaŃia copiilor din unităŃile teritorial administrative, şi să 
observe modul în care sunt respectate drepturile copilului, asigurând o centralizare a 
datelor relevante; 

- Să desfăşoare activităŃi de prevenire a separării copilului de familie; 
- Să identifice şi să evalueze situaŃiile în care se cere acordarea de servicii de prevenire 

şi/sau prestaŃii sociale; 
- Să întocmească documentaŃia necesară în vederea acordării serviciilor de prevenire şi/sau 

prestaŃii sociale, şi să furnizeze respectivele servicii şi/sau prestaŃii sociale, conform legii; 
- Să ofere consiliere şi informaŃii familiilor cu copii în ce priveşte drepturile şi obligaŃiile 

acestora, inclusiv drepturile copilului, şi serviciile disponibile la nivel local; 
- Să iniŃieze acŃiuni de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, a violenŃei 

domestice şi comportamentului delincvent; 
- Să efectueze vizite periodice la domiciliul copiilor şi familiilor care beneficiază de servicii şi 

prestaŃii sociale;  
- Să prezinte primarului propuneri de măsuri speciale de protecŃie, acolo unde consideră 

necesar, în conformitate cu legea; 
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- Să urmărească dezvoltarea copiilor vizitaŃi şi modul în care părinŃii îşi exercită drepturile şi 
îşi îndeplinesc obligaŃiile faŃă de copiii reintegraŃi în familie, beneficiari ai unei măsuri de 
protecŃie specială;   

- Să colaboreze cu DGASPC pe probleme de protecŃia copilului şi să transmită toate datele 
şi informaŃiile necesare în acest domeniu. 

 
Principalele categorii de costuri sunt prezentate detaliat în cele de mai jos: 

Salarii asistenţi sociali  

Proiectul a pornit de la premisa angajării câte unui asistent social în fiecare comunitate. Dată 
fiind capacitatea redusă a administraŃiei locale de a angaja şi păstra specialişti în domeniul 
serviciilor de asistenŃă socială, resursele umane disponibile la nivel local şi judeŃean erau, de 
regulă, asistenŃi sociali cu mai puŃină experienŃă în domeniu, ale căror responsabilităŃi înainte 
de demararea proiectului de modelare erau în majoritate de natură administrativă (de ex. 
acordarea de prestaŃii sociale, Ńinerea evidenŃei plăŃilor lunare, întocmirea diverselor dosare şi 
rapoarte specifice etc). Aceştia au fost contractaŃi în cadrul proiectului şi pregătiŃi în vederea 
îndeplinirii noilor atribuŃii prevăzute în proiect. În funcŃie de dimensiunea comunităŃii vizate şi 
de resursele disponibile la bugetul local, unii asistenŃi sociali au fost angajaŃi cu normă 
întreagă, alŃii cu jumătate de normă.    

Luând în calcul aceşti parametri care au stat la baza primului buget al proiectului, precum şi 
valoarea salariului minim pe economie pentru un post de debutant în 2011, costurile cu 
salariile asistenŃilor sociali prevăzute în buget au fost de 750 lei/persoană/lună. Începând cu 
2012, salariile bugetate au crescut la 1.000 lei/persoană/lună, ca urmare a creşterii, la vremea 
respectivă, a salariilor din sectorul public, dar şi a realizării unei medii între salariul unui 
asistent social angajat cu jumătate de normă şi cel al unui asistent social cu normă întreagă.  

Formare asistenţi sociali  

Pentru a le asigura asistenŃilor sociali o pregătire adecvată rolului lor în cadrul proiectului, 
bugetul pentru primul an de proiect (2011) a prevăzut costuri asociate componentei de 
formare a acestora, respectiv organizarea unei sesiuni de formare, cu o durată de 20 de ore, 
la care au participat toŃi asistenŃii sociali la debutul proiectului, calculată la 1.400 lei/persoană 
(sumă compusă din costurile de deplasare şi cazare, costurile cu pregătirea materialelor şi 
alte aspecte logistice). 

În 2014, au fost organizate două sesiuni de formare, bugetate la 1.000 lei/persoană: o sesiune 
privind „ViolenŃa împotriva copiilor” şi o sesiune privind modul de utilizare a noilor instrumente 
de lucru (tabletele cu aplicaŃia AURORA). 

Schimburi de experienţă  

Pentru a asigura transferul de cunoştinŃe acumulate de asistenŃii sociali în primul an de 
proiect, bugetul pentru 2012 a prevăzut o sumă pentru organizarea unor schimburi de 
experienŃă, întâlniri în care asistenŃii sociali au împărtăşit unii altora din experienŃa lor în 
comunităŃile incluse în proiect. Bugetul aferent a fost estimat la 500 lei/întâlnire, iar întâlnirile 
au fost organizate de două ori pentru câte 4 comunităŃi. 

Centre comunitare 

Pentru înfiinŃarea centrelor comunitare în 2012, în urma unui concurs de proiecte, au fost 
alocaŃi 10.000 lei (microgranturi) pentru 24 din cele 64 de comunităŃi incluse în proiectul de 
modelare. Începând din 2013, toate cele 32 de comunităŃi participante în proiect la vremea 
respectivă au beneficiat de aceste microgranturi. Suma bugetată a fost stabilită luând ca 
referinŃă iniŃiativele similare implementate de ONG-uri (vezi World Vision etc.) şi/sau prin 
mecanisme de finanŃare de tipul proiectelor Phare etc. 

Echipamente 

Pentru a spori performanŃele proiectului, asistenŃii sociali au beneficiat de instrumente 
adecvate care să le permită monitorizarea şi evaluarea performanŃei în raport cu obiectivele 
proiectului. În 2014, au fost achiziŃionate tablete pentru fiecare asistent social, la preŃul de 
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1.400 lei/buc., pentru a le asigura acestora mobilitate în operarea aplicaŃiei AURORA 
(aplicaŃie concepută special pentru a servi scopurilor proiectului de modelare). 
 

În tabelele de mai jos, sunt prezentate pe scurt costurile (bugetate şi efective) aferente 
componentei de servicii de asistenŃă socială la nivel comunitar, pentru fiecare fază a proiectului de 
modelare, perioada 2011-2014. 
 

Bugetul pentru primul an de implementare (la nivelul comunităŃii) cuprinde salariile asistenŃilor 
sociali angajaŃi în cele 96 de comunităŃi implicate în proiect în acel an, şi costul formării acestora. 

Faza de proiect – anul 2011 – Costuri servicii de asistenţă socială la nivel comunitar 

Categorie de cheltuieli 
Suma 
(RON/ 
lună) 

Număr  
comunităŃi 

Număr luni 
bugetate 

Total bugetat  
(RON/an) 

Număr luni 
efective 

Total efectiv  
(RON/an) 

Salarii asistenŃi sociali 750 96 12 864.000 8 576.000 

Formare asistenŃi sociali 
1.400 96 1 134.400 1 134.400 

Total cheltuieli la nivel 
comunitar 

   998.400  710.400 

Sursa: UNICEF România   
 

În anul următor, bugetul a fost reconfigurat ca urmare a mai multor factori: numărul comunităŃilor 
implicate în proiect a scăzut de la 96 la 64, însă a crescut nivelul salariilor acordate asistenŃilor 
sociali, proporŃional cu volumul crescut de responsabilităŃi atribuite acestora, iar pentru o parte din 
comunităŃile din proiect a fost prevăzut un modul suplimentar pentru înfiinŃarea de centre 
comunitare, rezultat al lecŃiilor învăŃate în primul an de implementare. Bugetul prevăzut iniŃial 
pentru activităŃi de formare a fost înlocuit cu unul mai redus destinat schimburilor de experienŃă, 
având în vedere că asistenŃii sociali beneficiaseră deja de pregătire în primul an de proiect, iar 
noile cerinŃe de formare continuă erau legate mai mult de înŃelegerea modului în care abordează 
alte comunităŃi situaŃii similare. 

Faza de proiect – anul 2012 – Costuri servicii de asistenţă socială la nivel comunitar 

Categorie de cheltuieli 
Suma 
(RON/ 
lună) 

Număr 
comunităŃi 

Număr luni 
bugetate 

Total bugetat  
(RON/an) 

Număr 
luni  

efective 

Total efectiv  
(RON/an) 

Salarii asistenŃi sociali 1.000 64 12 768.000 10 640.000 

Centre comunitare 10.000 24 1 240.000 1 240,000 

Schimburi de experienŃă 500 8 4 16.000 2 8.000 

Total cheltuieli la nivel 
comunitar 

   1.024,000  888.000 

Sursa: UNICEF România   
 

În cel de-al treilea an de proiect, numărul comunităŃilor participante a scăzut din nou, de la 64 la 
32. Ca atare, bugetul aferent a fost redus la rândul său, corespunzător scăderii numărului de 
salariaŃi, respectiv a categoriei bugetare aferente salariilor. Pe de altă parte, a existat o creştere la 
categoria bugetară aferentă centrelor comunitare, deoarece, de această dată, toate cele 32 de 
comunităŃi incluse în proiect au beneficiat de finanŃare, aceeaşi sumă/centru comunitar ca în anul 
precedent. 
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Faza de proiect – anul 2013 – Costuri servicii de asistenţă socială la nivel comunitar 

Categorie de cheltuieli 
Suma 
(RON/  
lună) 

Număr  
comunităŃi 

Număr luni 
bugetate 

Total bugetat  
(RON/an) 

Număr luni 
efective 

Total efectiv  
(RON/an) 

Salarii asistenŃi sociali 1.000 32 12 384.000 9 288.000 

Centre comunitare 10.000 32 1 320.000 1 320.000 

Total cheltuieli la nivel 
comunitar 

   704.000  608.000 

Sursa: UNICEF România   
 

Cel de-al patrulea an de implementare a readus în buget modulul de formare, odată cu realizarea 
unui nou instrument de lucru, aplicaŃia electronică AURORA, şi dotarea asistenŃilor sociali cu 
tablete pe care să opereze această aplicaŃie în decursul activităŃilor lor de teren, lucru pentru care 
au avut nevoie de formarea aferentă. Creşterea bugetului a fost determinată şi de costurile 
asociate achiziŃionării tabletelor respective pentru fiecare asistent social. 

Faza de proiect – anul 2014 – Costuri servicii de asistenţă socială la nivel comunitar 

Categorie de cheltuieli 
Suma 
(RON/ 
lună) 

Număr 
comunităŃi 

Număr luni 
bugetate 

Total bugetat  
(RON/an) 

Număr luni 
efective 

Total efectiv  
(RON/an) 

Salarii asistenŃi sociali 1.000 32 12 384.000 10 320.000 

Formare asistenŃi sociali 1.000 32 2 64.000 2 64.000 

Centre comunitare 10.000 32 1 320.000 1 320.000 

Tablete 1.400 32 1 44.800 1 44.800 

Total cheltuieli la nivel 
comunitar 

   812.800  748.800 

Sursa: UNICEF România   
 

În graficul următor se poate observa evoluŃia costurilor aferente componentei de asistenŃă socială 
la nivel comunitar, în decursul celor patru faze ale proiectului descrise mai sus: 
 
Evoluţia costurilor efective aferente serviciilor de asistenţă socială la nivel comunitar, 2011-
2014 (mii lei) 

 

Cea mai mare pondere în cadrul bugetului este reprezentată de salariile asistenŃilor sociali. Chiar 
dacă nivelul salarial a rămas constant începând cu 2012, la 1.000 lei/lună, costurile salariale per 
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ansamblu au înregistrat o scădere substanŃială ca urmare a ajustării numărului de comunităŃi 
incluse în proiect, de la 96 în 2011 la 64 în 2012, respectiv 32 în perioada 2013-2014. Nivelul 
salarial prevăzut în proiect este în concordanŃă cu nivelul actual al salariilor în acest domeniu, 
astfel încât este un element sustenabil pe termen lung. 
 
Dat fiind faptul că, la nivel de sistem, resursele umane disponibile sunt insuficiente şi fără pregătire 
corespunzătoare, este mare nevoie ca personalul implicat în programele de prevenire să 
beneficieze de o formare adecvată şi de metodologii şi instrumente eficiente care să îi îndrume şi 
să le vină în ajutor în activitatea lor. În acest scop, proiectul a prevăzut organizarea mai multor 
sesiuni de formare şi schimburi de experienţă pentru asistenŃii sociali, astfel încât aceştia să îşi 
poată îndeplini atribuŃiile în mod eficient şi în concordanŃă cu obiectivele proiectului, reprezentând 
un factor esenŃial pentru succesul proiectului. În plus, în 2014 a fost achiziŃionat un instrument 
inteligent care să permită asistenŃilor sociali să asigure o calitate mai bună a datelor, şi s-au 
organizat cursuri de pregătire a asistenŃilor sociali pentru a-i învăŃa să utilizeze noul instrument şi a 
le dezvolta capacitatea de analiză şi utilizare a datelor. Instrumentele de lucru special concepute şi 
formarea resurselor umane implicate în proiect asigură sustenabilitatea proiectului de modelare pe 
termen mai lung, şi mijloacele necesare identificării şi înregistrării vulnerabilităŃilor avute în vedere, 
permiŃând menŃinerea unei baze de date corecte şi monitorizarea progreselor şi rezultatelor 
înregistrate. 
 
Totodată, comunităŃile care au dispus de capacitatea necesară implementării unor proiecte 
comunitare au beneficiat de microgranturi (bugetate ca „centre comunitare”) în valoare de 
10.000 lei/comunitate, sumă care a rămas constantă pe tot parcursul proiectului de modelare. În ce 
măsură această formă de sprijin este adecvată şi corespunde obiectivelor proiectului este un 
aspect aflat încă în dezbatere, însă impactul său asupra comunităŃilor din proiect este unul 
semnificativ şi incontestabil.  
 
Pe de altă parte, bugetul nu a acoperit costurile indirecte (administrative) necesare funcŃionării 
asistenŃilor sociali în cadrul primăriei locale. Premisa de la care s-a pornit a fost aceea că aceste 
costuri sunt acoperite oricum de către primărie, odată ce asistenŃii sociali erau deja angajaŃi ai 
primăriei. De asemenea, nu au au fost suportate costurile de transport, pe principiul că lucrătorii 
comunitari aveau să se deplaseze în comunitate, pe distanŃe scurte care nu implicau transportul 
public. 
 

3.1.2 Cheltuieli la nivel judeŃean 
 
Cheltuielile la nivel judeŃean au inclus costurile suportate de DGASPC pentru supervizarea 
asistenŃilor sociali angajaŃi prin proiect, în speŃă costurile asociate salariilor, formării şi transportului 
supervizorilor.  
 
Conform termenilor de referinŃă prevăzuŃi pentru întreaga perioada de implementare a proiectului 
de modelare, rolul supervizorului DGASPC a fost acela de:  

- Supervizare a activităŃilor asistenŃilor sociali la nivel local şi acordare a asistenŃei necesare 
integrării serviciilor;  

- Gestionare a centrului de resurse la nivel judeŃean; 
- Asigurare a asistenŃei tehnice necesare elaborării şi implementării proiectelor finanŃate prin 

microgranturi; 
- Organizare a activităŃilor de dezvoltare a capacităŃii centrelor de resurse de la nivel 

judeŃean; 
- Desfăşurare a activităŃilor de monitorizare şi sprijin în vederea generării de noi cunoştinŃe în 

cadrul proiectului de modelare; 
- Contribuire la creşterea vizibilităŃii şi sustenabilităŃii proiectului. 

 
Bugetul a fost conceput plecând de la premisa angajării câte unui supervizor – cu jumătate de 
normă în cadrul proiectului – în fiecare judeŃ pentru a superviza activitatea celor 12 asistenŃi sociali 
angajaŃi în comunităŃile din respectivul judeŃ, în total 8 supervizori pentru întregul proiect. 
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Implicarea supervizorilor a rămas la un nivel relativ constant în decursul proiectului de modelare, în 
ciuda scăderii numărului de comunităŃi participante, lucru explicat de creşterea complexităŃii 
sarcinilor supervizorilor care a compensat numărul descrescător al asistenŃilor sociali supervizaŃi. 
 
Principalele categorii de costuri sunt prezentate în detaliu mai jos: 

Salarii supervizori 

În 2011, salariile supervizorilor au fost estimate în medie la 800 lei/persoană/lună, valoare 
calculată în funcŃie de nivelul salariilor plătite supervizorilor de către DGASPC şi proporŃional cu 
volumul de timp necesar îndeplinirii responsabilităŃilor din proiect (aprox. 2,5 zile pe săptămână).  

În cel de-al doilea an de proiect (2012), salariile bugetate pentru supervizorii DGASPC au fost 
mărite de la 800 la 850 lei/persoană/lună, în concordanŃă cu creşterea volumului de muncă 
generată de atribuirea de responsabilităŃi suplimentare, conform termenilor de referinŃă 
revizuiŃi aferenŃi acelui an.  

În perioada 2013-2014, bugetul alocat salariilor supervizorilor DGASPC a rămas la acelaşi 
nivel ca în 2012, pe considerente similare celor din anii anteriori.  

Formare supervizori  

Formarea supervizorilor a presupus organizarea unei întâlniri de 2 zile a reŃelei de supervizori, 
bugetată cu 1.000 lei/persoană, în care sunt incluse costurile logistice aferente organizării 
întâlnirilor de acest fel. Aceste sesiuni de formare au fost organizate anual, iar sumele 
cheltuite efectiv au corespuns sumelor bugetate. 

În 2014, deşi suma a rămas la valoarea constantă de 1.000 lei/persoană, numărul sesiunilor 
de formare a crescut la 5: o sesiune de formare a formatorului, două sesiuni de formare 
împreună cu profesioniştii din comunitate, şi două întâlniri ale reŃelei de supervizori pentru 
fiecare din grupurile de supervizori (din DGASPC şi din DSP). 

Transport supervizori 

În 2011, costurile de transport au fost estimate la 350 lei/persoană/lună, sumă calculată în 
funcŃie de un număr mediu de km necesari realizării unei vizite lunare în fiecare comunitate din 
judeŃ, şi un cost mediu pe km echivalent unui consum de 8 litri de benzină la 100 de km.   

În urma unei analize a costurilor efective suportate în 2011, care nu au depăşit 300 lei în 
niciunul din judeŃele incluse în proiect, costurile de transport bugetate au fost reduse în 2012 
de la 350 la 300 lei/persoană/lună, şi menŃinute la acest nivel şi în anii 2013 şi 2014. 

Centre de resurse la nivel judeţean 

În 2012, la nivel judeŃean s-a alocat o sumă suplimentară în vederea finanŃării centrelor de 
resurse înfiinŃate în această fază a proiectului, sumă estimată la 1.000 lei/judeŃ pe trimestru 
(de 4 ori pe an, începând din 2012). Scopul acestor centre de resurse la nivel judeŃean (în 
cadrul DGASPC) a fost acela de a asigura suport metodologic reŃelei de asistenŃi sociali 
angajaŃi în comunităŃi. Aceeaşi sumă a fost alocată şi în perioada 2013-2014. 

Echipamente 

Pentru a spori performanŃele proiectului, supervizorii au beneficiat de instrumente adecvate 
care să le permită monitorizarea şi evaluarea performanŃei în raport cu obiectivele proiectului. 
În 2014, au fost achiziŃionate tablete pentru fiecare supervizor, la preŃul de 1.400 lei/buc., 
pentru a le asigura acestora mobilitate în operarea aplicaŃiei AURORA (aplicaŃie concepută 
special pentru a servi scopurilor proiectului de modelare). 

 
În tabelele de mai jos, sunt prezentate pe scurt costurile (bugetate şi efective) aferente 
componentei de servicii de asistenŃă socială la nivel judeŃean, pentru fiecare fază a proiectului de 
modelare, perioada 2011-2014. 
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Costurile pentru primul an de proiect au inclus salariile supervizorilor, care au corespuns 
responsabilităŃilor atribuite acestora conform termenilor de referinŃă aferenŃi, precum şi costurile 
legate de formarea supervizorilor şi de deplasarea acestora în comunităŃile supervizate. 

Faza de proiect – anul 2011 – Costuri servicii de asistenţă socială la nivel judeţean 

Categorie de cheltuieli Suma 
(RON/ lună) 

Număr 
judeŃe 

Număr luni 
bugetate 

Total bugetat  
(RON/an) 

Număr luni 
efective 

Total efectiv  
(RON/an) 

Salarii supervizori 800 8 12 76.800 10 64.000 

Formare supervizori 1.000 8 2 16.000 2 16.000 

Transport supervizori  350 8 12 33.600 8 22.400 

Total cheltuieli la nivel judeŃean   126.400  102.400 

Sursa: UNICEF România   
 

În cel de-al doilea an de implementare, nivelul salariilor supervizorilor a fost mărit în raport cu 
creşterea responsabilităŃilor atribuite acestora, iar bugetul alocat cheltuielilor de deplasare a fost 
redus, în concordanŃă cu sumele efective înregistrate în anul precedent. De asemenea, în buget s-
a adăugat o linie suplimentară aferentă centrelor de resurse, prevăzută pentru materialele de care 
supervizorii aveau nevoie pentru a asigura asistenŃilor sociali suportul metodologic corespunzător. 

Faza de proiect – anul 2012 – Costuri servicii de asistenţă socială la nivel judeţean 

Categorie de cheltuieli Suma 
(RON/ lună) 

Număr 
judeŃe 

Număr luni 
bugetate 

Total bugetat  
(RON/an) 

Număr 
luni 

efective 

Total efectiv  
(RON/an) 

Salarii supervizori 850 8 12 81.600 11 74.800 

Formare supervizori 1.000 8 2 16.000 2 16.000 

Transport supervizori  300 8 12 28.800 11 26.400 

Centre de resurse  1.000 8 4 32.000 4 32.000 

Total cheltuieli la nivel judeŃean   158.400  149.200 

Sursa: UNICEF România   
 

Bugetul destinat supervizorilor de la nivel judeŃean în cel de-al treilea an de proiect a rămas similar 
celui din anul precedent, acoperind cerinŃele identificate la momentul respectiv. 

Faza de proiect – anul 2013 – Costuri servicii de asistenţă socială la nivel judeţean 

Categorie de cheltuieli Suma 
(RON/ lună) 

Număr 
judeŃe 

Număr luni 
bugetate 

Total bugetat  
(RON/an) 

Număr luni 
efective 

Total efectiv  
(RON/an) 

Salarii supervizori 850 8 12 81.600 10 68.000 

Formare supervizori 1.000 8 2 16.000 2 16.000 

Transport supervizori  300 8 12 28.800 10 24.000 

Centre de resurse  1.000 8 4 32.000 4 32.000 

Total cheltuieli la nivel judeŃean   158.400  140.000 

Sursa: UNICEF România   
 

În cel de-al patrulea an de proiect, s-a introdus în buget o linie suplimentară pentru echipamente, 
pentru a permite achiziŃionarea tabletelor destinate supervizorilor de la nivel judeŃean. 

 

 



26 │ Analiza impactului financiar al extinderii la nivel naŃional a unui model de servicii bazate pe comunitate 
 

 

Faza de proiect – anul 2014 – Costuri servicii de asistenţă socială la nivel judeţean 

Categorie de cheltuieli Suma 
(RON/ lună) 

Număr 
judeŃe 

Număr luni 
bugetate 

Total bugetat  
(RON/an) 

Număr luni 
efective 

Total efectiv  
(RON/an) 

Salarii supervizori 850 8 12 81.600 11 74.800 

Formare supervizori 1.000 8 5 40.000 5 40.000 

Transport supervizori  300 8 12 28.800 10 24.000 

Centre de resurse  1.000 8 4 32.000 4 32.000 

Tablete 1.400 8 1 11.200 1 11.200 

Total cheltuieli la nivel judeŃean   193.600  182.000 

Sursa: UNICEF România   
 
În graficul următor se poate observa evoluŃia costurilor aferente componentei de asistenŃă socială 
la nivel judeŃean, în decursul celor patru faze ale proiectului descrise mai sus: 
 
Evoluţia costurilor efective aferente serviciilor de asistenţă socială la nivel judeţean, 2011-
2014 (mii lei) 

 

Ca şi în cazul asistenŃilor sociali angajaŃi la nivel comunitar, cea mai mare parte a bugetului la nivel 
judeŃean a fost alocată salariilor supervizorilor, care au fost plătiŃi la un nivel relativ constant pe tot 
parcursul proiectului, dat fiind faptul că scăderea numărului de comunităŃi incluse în proiect a fost 
compensată de creşterea responsabilităŃilor atribuite supervizorilor.  
 
Bugetul a prevăzut sume şi pentru formarea supervizorilor, costuri care au crescut simŃitor în cel 
de-al patrulea an de proiect odată cu introducerea noilor echipamente de lucru pentru a căror 
utilizare supervizorii au beneficiat de instruire.     
 
LecŃiile învăŃate în primul an de implementare au arătat că este nevoie de o suplimentare a 
bugetului pentru resursele materiale necesare supervizorilor în vederea desfăşurării adecvate a 
sarcinilor acestora, astfel că în următorii ani a fost alocată suma de 1.000 lei/judeŃ de care au 
beneficiat centrele de resurse.  
 
Ca şi în cazul asistenŃilor sociali angajaŃi la nivel comunitar, s-a considerat că supervizorii de la 
nivel judeŃean vor utiliza facilităŃile DGASPC aşa cum procedau de obicei în activitatea lor de zi cu 
zi, astfel încât nu au fost prevăzute costuri indirecte (administrative) pentru elemente precum 
chirie, utilităŃi, servicii de curăŃenie etc. Pe de altă parte, deoarece responsabilităŃile supervizorilor 
presupuneau realizarea de vizite în comunităŃile supervizate, bugetul a prevăzut şi costuri de 
transport, menŃinute la un nivel destul de constant de-a lungul proiectului, variaŃiile existente 
datorându-se diferitelor perioade din an în care s-a efectuat supervizarea. 
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Prin urmare, în termeni economici, proiectul este unul eficient, deşi există unele costuri pe care 
actuala configuraŃie bugetară nu le acoperă suficient. Pentru ca modelul de intervenŃie să fie 
sustenabil şi fezabil pe termen mai lung şi pe o arie geografică mai largă, finanŃarea sa trebuie să 
fie armonizată mai bine cu toate cerinŃele pe care le implică angajarea asistenŃilor sociali şi a 
supervizorilor, fără a se conta pe sprijin financiar din partea primăriei sau DGASPC în ce priveşte 
costurile indirecte.  
 

3.2. Cheltuieli cu componenta PMS de asistenŃă medicală/asistent medical 
comunitar   

 
Pentru a explora oportunitatea unei abordări integrate, în 2013-2014 a fost concepută o 
metodologie de corelare a diagnosticării vulnerabilităŃilor cu planul individual de intervenŃie, testată 
prin intermediul pachetului revizuit de servicii socio-medicale comunitare integrate. Pachetul minim 
de servicii (PMS) sociale comunitare preventive acordat în comunităŃile rurale incluse în proiectul 
de modelare a fost îmbogăŃit cu următoarele elemente: 

1) Servicii de sănătate, acordate de asistenŃi medicali comunitari şi mediatori sanitari, şi  
2) Microgranturi pentru toate comunităŃile participante în proiect în acea perioadă. 

 
În unele dintre comunităŃile rămase în proiect în anii trei şi patru de proiect (2013-2014), asistenŃii 
medicali comunitari şi mediatorii sanitari erau deja angajaŃi ai primăriei, salariile acestora fiind 
suportate de la bugetul Ministerului SănătăŃii. Aceste costuri erau acoperite de primării anterior 
lansării proiectului de modelare.   
 
Ca atare, creionarea bugetului pentru pachetul minim de servicii comunitare preventive testat în 
cadrul proiectului de modelare a urmat o logică similară, fiind prevăzute cheltuieli pentru servicii de 
sănătate atât la nivel local, cât şi judeŃean. 
 
Proiectul se confruntă însă cu o serie de dificultăŃi în implementarea componentei de asistenŃă 
medicală, din punct de vedere al finanŃării, resurselor umane şi cerinŃelor legislative.  
 
În 2008, a existat un curent politic puternic în favoarea unei reforme a sistemului sanitar, astfel că, 
în baza unui nou cadru legislativ (OUG nr. 162/2008), atribuŃiile şi competenŃele exercitate de 
Ministerul SănătăŃii au fost transferate autorităŃilor administraŃiei publice locale. Chiar dacă 
finanŃarea asistenŃilor medicali comunitari a continuat să fie asigurată de la bugetul de stat, decizia 
de descentralizare a îngreunat gestionarea serviciilor de asistenŃă medicală comunitară, ca urmare 
a unui circuit financiar complicat şi incomplet.  
 
În absenŃa unei structuri care să asigure coordonarea serviciilor de sănătate la nivelul autorităŃilor 
locale, şi dată fiind experienŃa limitată a acestor autorităŃi în ce priveşte gestionarea unor astfel de 
servicii, transferul responsabilităŃilor a condus la scăderea capacităŃii şi eficienŃei demersului de 
furnizare a serviciilor sanitare la nivel comunitar. În multe cazuri, sarcinile asistenŃilor medicali 
comunitari nu sunt clar definite, sau aceştia desfăşoară activităŃi mai degrabă administrative, 
capacitatea de monitorizare a rezultatelor activităŃii lor fiind una limitată.  
 
La acest capitol, putem vorbi de două categorii principale de cheltuieli: cheltuieli de funcŃionare şi 
cheltuieli de personal. De regulă, la nivelul autorităŃilor locale, alocarea de fonduri pentru 
cheltuielile de funcŃionare nu se face într-o manieră transparentă şi consecventă, astfel că există şi 
acum comunităŃi în care se lucrează cu truse medicale mai vechi de 2006 – donate în cadrul unor 
proiecte finanŃate la acea vreme de UNICEF şi alte organizaŃii internaŃionale. De asemenea, 
costurile de transport nu sunt acoperite din nicio sursă, mai ales în comunităŃile rurale în care 
satele sunt izolate sau la distanŃe mari unele de altele. 
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3.2.1. Cheltuieli la nivel comunitar 
 
Cheltuielile aferente serviciilor de sănătate la nivel comunitar sunt reprezentate de costurile 
suportate de primărie pentru angajarea asistenŃilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari.  
 
Printre responsabilităŃile atribuite asistenŃilor medicali comunitari în baza termenilor de referinŃă 
stabiliŃi în proiect, se numără: 

- Identificarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunităŃii; 
- Determinarea nevoilor medico-sociale ale populaŃiei de copii cu risc ridicat de vulnerabilitate; 
- Colectarea de date privind starea de sănătate a familiilor cu copii din teritoriul în care îşi 

desfăşoară activitatea; 
- Planificarea şi monitorizarea de programe de sănătate; 
- Identificarea, monitorizarea şi supravegherea medicală a gravidelor cu risc medico-social, 

în colaborare cu medicul de familie şi asistenta medicală din comunitate, în vederea 
asigurării în familie a condiŃiilor favorabile nou-născutului; 

- Efectuarea de vizite la domiciliul tinerelor mame, şi recomandarea măsurilor necesare de 
protecŃie a sănătăŃii mamei şi nou-născutului; 

- Acolo unde sunt probleme sociale, contactarea serviciului social din cadrul primăriei şi al 
altor structuri, precum şi colaborarea cu mediatorul sanitar în comunităŃile de romi pentru 
prevenirea cazurilor de abandon; 

- Supravegherea, în mod activ, a stării de sănătate a sugarilor şi copiilor mici; 
- Promovarea alăptării şi practicilor corecte de nutriŃie; 
- Efectuarea de vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social care urmează tratament la 

domiciu şi urmărirea aplicării măsurilor terapeutice recomandate de medic; 
- Urmărirea şi supravegherea activă a nou-născuŃilor ai căror mame nu sunt pe listele 

medicilor de familie sau provin din zone în care nu există medici de familie; 
- Identificarea persoanelor de vârstă fertilă; desfăşurarea de activităŃi de informare specifice 

domeniilor de planificare familială şi contracepŃie; 
- Identificarea cazurilor de violenŃă domestică, abuz, precum şi a persoanelor cu dizabilităŃi 

sau boli cronice din rândul familiilor vulnerabile. 
 

Pe lângă acestea, asistenŃii medicali comunitari au îndeplinit şi alte sarcini în comunitate, potrivit 
rolului lor iniŃial în slujba comunităŃii: 

- Urmărirea şi supravegherea în mod activ a copiilor din evidenŃa specială (TBC, HIV/SIDA, 
prematuri, anemici etc); 

- Informarea medicului de familie cu privire la cazurile suspecte de boli transmisibile 
constatate cu ocazia activităŃilor în teren; 

- Promovarea şi susŃinerea acŃiunilor destinate protejării sănătăŃii populaŃiei; 
- Participarea, în echipă, la desfăşurarea diferitelor acŃiuni colective: vaccinări, programe de 

screening populaŃional, implementarea programelor naŃionale de sănătate; 
- Organizarea de activităŃi de consiliere şi demonstraŃii practice pentru diferite categorii de 

populaŃie; 
- Colaborarea cu ONG-uri şi cu alte instituŃii pentru realizarea programelor ce se adresează 

unor grupuri Ńintă (vârstnici, alcoolici, consumatori de droguri, persoane cu tulburări mintale 
şi de comportament), în conformitate cu strategia naŃională; 

- Efectuarea activităŃilor de educaŃie pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viaŃă 
sănătos. 

 
Principalele categorii de costuri aferente componentei de asistenŃă medicală sunt prezentate în 
detaliu în cele de mai jos: 

Salarii asistenţi medicali comunitari 

Bugetul a fost configurat pornind de la premisa angajării câte unui asistent medical comunitar 
în fiecare comunitate, iar salariul acestuia a fost estimat în funcŃie de salariul mediu plătit de 
primărie pentru un astfel de post, în speŃă 1.500 lei/persoană/lună. Pe de altă parte, 
resursele umane necesare au fost disponibile în doar 25 din cele 32 de comunităŃi incluse în 
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proiect în acel moment, acolo unde asistenŃii medicali comunitari erau deja angajaŃi ai 
primăriei. În acest context, în cele din urmă, costurile suportate de la bugetul UNICEF au fost 
zero, deoarece fondurile pentru salariile asistenŃilor medicali comunitari au fost alocate de la 
bugetul DirecŃiei de Sănătate Publică (DSP).  

Formare asistenţi medicali comunitari  

Nu a existat un buget pentru formare pe componenta de asistenŃă medicală a proiectului, 
activităŃile de formare fiind deja prinse în bugetul componentei de servicii sociale. Centrele 
de resurse la nivel judeŃean şi centrele comunitare au presupus intervenŃii comune 
organizate de asistenŃii sociali împreună cu asistenŃii medicali comunitari, o dovadă în plus a 
abordării integrate specifice proiectului de modelare.  

În 2014, au fost organizate două sesiuni de formare, bugetate la 1.000 lei/persoană: o 
sesiune privind „ViolenŃa împotriva copiilor” şi o sesiune privind modul de utilizare a noilor 
instrumente de lucru (tabletele cu aplicaŃia AURORA). 

Truse medicale 

O cerinŃă minimă în vederea facilitării activităŃii în teren a asistenŃilor medicali comunitari este 
investiŃia iniŃială în truse medicale. Anterior transferului atribuŃiilor şi competenŃelor în 
domeniu de la Ministerul SănătăŃii la autorităŃile locale, trusele medicale erau finanŃate de 
Ministerul SănătăŃii. În urma reorganizării sistemului sanitar, nu s-a mai regăsit această 
alocare bugetară. 

Pentru activităŃile prevăzute în proiect, s-a bugetat o sumă medie de 970 lei/buc., bazată pe 
preŃul de piaŃă al articolelor absolut esenŃiale pe care o astfel de trusă trebuia să le conŃină. 
Cu toate acestea, până la urmă nu s-au înregistrat cheltuieli efective cu această trusă, 
deoarece asistenŃii medicali comunitari erau deja activi în comunitate şi nu a fost nevoie de 
truse noi.  

Tablete 

Pentru a spori performanŃele proiectului, asistenŃii medicali comunitari au beneficiat de 
instrumente adecvate care să le permită monitorizarea şi evaluarea performanŃei în raport cu 
obiectivele proiectului. În 2014, au fost achiziŃionate tablete pentru fiecare asistent medical 
comunitar, la preŃul de 1.400 lei/buc., pentru a le asigura acestora mobilitate în operarea 
aplicaŃiei AURORA (aplicaŃie concepută special pentru a servi scopurilor proiectului de 
modelare). 

 
În tabelele de mai jos, sunt prezentate pe scurt costurile (bugetate şi efective) aferente 
componentei de servicii de asistenŃă medicală la nivel comunitar, pentru fiecare fază a proiectului 
de modelare, perioada 2013-2014. 
 

După cum s-a menŃionat anterior, costurile bugetate pentru primul an de implementare a acestei 
componente (2013) au acoperit salariile asistenŃilor medicali comunitari/mediatorilor sanitari, şi 
trusele medicale necesare activităŃii acestora. În practică însă, costurile efective înregistrate în 
bugetul de proiect au fost zero, fondurile necesare fiind deja alocate de la bugetul primăriei.  

Faza de proiect – anul 2013 – Costuri servicii de asistenţă medicală la nivel comunitar 

Categorie de cheltuieli 
Suma 
(RON/ 
lună) 

Număr  
comunităŃi 

Număr luni  
bugetate 

Total bugetat  
(RON/an) 

Număr luni  
efective 

Total efectiv  
(RON/an) 

Salarii asistenŃi medicali 
comunitari 

1.500 32 12 576.000 0 0 

Truse medicale 970 32  31.040  0 

Total cheltuieli la nivel 
comunitar 

   607.040  0 

Sursa: UNICEF România   
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În bugetul pentru cel de-al doilea an (2014), s-au adăugat două linii suplimentare pentu formare şi 
pentru echipamente (tabletele), cheltuielile efective fiind la acelaşi nivel cu costurile bugetate. 
Salariile pentru asistenŃii medicali comunitari/mediatorii sanitari au fost suportate de la bugetele 
locale, la fel ca în anul anterior.   

Faza de proiect – anul 2014 – Costuri servicii de asistenţă medicală la nivel comunitar 

Categorie de cheltuieli 
Suma 
(RON/ 
lună) 

Număr  
comunităŃi 

Număr luni 
bugetate 

Total bugetat  
(RON/an) 

Număr luni 
efective 

Total 
efectiv  

(RON/an) 
Salarii asistenŃi medicali 
comunitari 

1.500 32 12 576.000 0 0 

Formare asistenŃi medicali 
comunitari  

1.000 25 2 50.000 2 50.000 

Tablete 1.400 25  35.000  35.000 

Total cheltuieli la nivel 
comunitar 

   661.000  85.000 

Sursa: UNICEF România   
 

În graficul următor se poate observa evoluŃia costurilor aferente componentei de asistenŃă 
medicală la nivel comunitar, în decursul celor două faze ale proiectului descrise mai sus: 
 
Evoluţia costurilor efective aferente serviciilor de asistenţă medicală la nivel comunitar, 
2013-2014 (mii lei) 

 

Ca şi în cazul asistenŃilor sociali, bugetul nu a acoperit costurile indirecte (administrative) necesare 
funcŃionării asistenŃilor medicali comunitari în cadrul primăriei locale, nici costurile de transport 
pentru deplasarea în comunitate. Premisa avută în vedere a fost aceea că aceste costuri sunt 
acoperite oricum de către primărie, iar distanŃele de deplasare în comunitate nu necesită transport 
public. 
 

3.2.2. Cheltuieli la nivel judeŃean 
 
Cheltuielile la nivel judeŃean pentru componenta de asistenŃă medicală au inclus costurile 
suportate de DSP pentru supervizarea asistenŃilor medicali comunitari angajaŃi prin proiect, în 
speŃă costurile asociate salariilor şi formării supervizorilor.  

Salarii supervizori 

Bugetul a fost conceput plecând de la premisa angajării câte unui supervizor în fiecare judeŃ 
pentru a superviza activitatea celor 3 sau 4 asistenŃi medicali comunitari angajaŃi în 
comunităŃile din respectivul judeŃ, în total  8 supervizori pe tot parcursul celor doi ani de 
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implementare a componentei de proiect. Salariul pentru supervizorii DSP a fost stabilit la un 
nivel mediu de 850 lei/persoană/lună, pe aceleaşi principii care au stat la baza bugetului 
alocat supervizorilor DGASPC. 

Formare supervizori 

Formarea supervizorilor a presupus organizarea unei sesiuni de 1 zi de formare a 
formatorului şi a unei întâlniri de 1 zi a reŃelei de supervizori, bugetate cu 1.000 lei/persoană, 
inclusiv costurile logistice aferente organizării întâlnirilor de acest fel. 

Transport 

Nu a existat un buget pentru transport, supervizorii DSP deplasându-se în teritoriu odată cu 
supervizorii DGASPC, costurile respective fiind suportate de la bugetul aferent componentei 
de servicii sociale. Acelaşi principiu este valabil şi în cazul costurilor aferente centrelor de 
resurse la nivel judeŃean. 

 
În tabelele de mai jos, sunt prezentate pe scurt costurile (bugetate şi efective) aferente 
componentei de servicii de asistenŃă medicală la nivel judeŃean, pentru fiecare fază a proiectului de 
modelare, perioada 2013-2014. 
 

Bugetul pentru primul an (2013) a prevăzut salariile supervizorilor DSP şi formarea acestora, 
respectiv costurile aferente planificării şi organizării celor două evenimente de formare. 

Faza de proiect – anul 2013 – Costuri servicii de asistenţă medicală la nivel judeţean 

Categorie de cheltuieli 
Suma 
(RON/  
lună) 

Număr  
judeŃe 

Număr luni 
bugetate 

Total  
bugetat  

(RON/an) 

Număr luni 
efective 

Total efectiv  
(RON/an) 

Salarii supervizori 850 8 12 81.600 10 68.000 

Formare supervizori 1.000 8 2 16.000 2 16.000 

Total cheltuieli la nivel judeŃean   97.600  84.000 

Sursa: UNICEF România   
 

În bugetul pentru următorul an (2014), s-a adăugat o linie suplimentară pentru echipamente 
(tabletele), iar bugetul prevăzut pentru formare s-a mărit pentru a permite organizarea unui curs de 
pregătire a supervizorilor în ce priveşte utilizarea noului echipament şi a aplicaŃiei special 
concepute. 

Faza de proiect – anul 2014 – Costuri servicii de asistenţă medicală la nivel judeţean 

Categorie de cheltuieli 
Suma 
(RON/  
lună) 

Număr 
judeŃe 

Număr luni 
bugetate 

Total  
bugetat  

(RON/an) 

Număr luni 
efective 

Total efectiv  
(RON/an) 

Salarii supervizori 850 8 12 81.600 11 74.800 

Formare supervizori 1.000 8 5 40.000 5 40.000 

Tablete 1.400 8  11.200  11.200 

Total cheltuieli la nivel judeŃean   132.800  126.000 

Sursa: UNICEF România   
 

În graficul următor se poate observa evoluŃia costurilor aferente componentei de asistenŃă 
medicală la nivel judeŃean, în decursul celor două faze ale proiectului descrise mai sus: 
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Evoluţia costurilor efective aferente serviciilor de asistenţă medicală la nivel judeţean, 2013-
2014 (mii lei) 

 

Ca şi în cazul componentei de servicii sociale analizate anterior, s-a considerat că supervizorii de 
la nivel judeŃean vor utiliza facilităŃile DSP aşa cum procedau în mod obişnuit în activitatea lor de zi 
cu zi, astfel încât nu au fost prevăzute costuri indirecte (administrative) pentru elemente precum 
chirie, utilităŃi, servicii de curăŃenie etc. Mai mult, costurile de transport au fost asigurate de la 
bugetul aferent componentei de asistenţă socială din cadrul proiectului, dat fiind că 
supervizorii DSP s-au deplasat în comunităŃile locale în acelaşi timp şi cu aceleaşi mijloace ca şi 
supervizorii DGASPC.  

Pe de altă parte, având în vedere că cele două componente de servicii au surse financiare diferite 
(Ministerul SănătăŃii, bugetul de asistenŃă socială etc.), bugetele lor ar trebui definite în mod clar, 
iar alocarea de costuri ar trebui efectuată în mod distinct pe fiecare componentă specifică în parte, 
astfel încât modelul să poată fi implementat cu succces.  



 

 

Estimarea costurilor pe care le implică                        

extinderea la nivel naţional a modelului CBS/PMS  

 

 
În demersul nostru de determinare a costurilor pe care le implică extinderea la nivel naŃional a 
modelului de servicii bazate pe comunitate (CBS)/pachetului minim de servicii (PMS), am pornit de 
la costurile suportate în cadrul proiectului de modelare, efectuând o serie de supoziŃii legate de 
posibilele implicaŃii ale implementării în comunităŃi de diferite tipuri şi dimensiuni, precum şi o 
estimare a anumitor costuri descrise în detaliu în cele ce urmează. 
 

4.1. Limitările informaŃiilor de cost furnizate de proiectul de modelare 
 
Cea mai important limitare a datelor furnizate de proiectul de modelare în ce priveşte costurile de 
implementare a modelului CBS este faptul că acestea se referă numai la comunităţile rurale.  

Având în vedere diferenŃele semnificative dintre localităŃile rurale şi cele urbane, există factori 
importanŃi, precum dimensiunea, riscurile şi nevoile, care influenŃează nivelul de servicii 
comunitare necesare în aceste comunităŃi, informaŃii pe care proiectul de modelare nu le oferă. 
Prin urmare, datele de care dispunem ne permit să realizăm un model financiar valid de extindere 
la nivel naŃional în comunităŃile rurale, la care adăugăm o serie de premise/supoziŃii în ce priveşte 
comunităŃile urbane, pentru a le putea include şi pe acestea în respectivul model.    

De menŃionat faptul că, la ora actuală, UNICEF a demarat un nou proiect pilot (în judeŃul Bacău) 
care include şi comunităŃi din mediul urban, o oportunitate de a testa implicaŃiile şi parametrii 
implementării modelului CBS/PMS şi în urban. Rezultatele acestui pilot ar putea fi utilizate ulterior 
pentru a redefini modelul financiar al extinderii serviciilor comunitare la nivel naŃional în 
comunităŃile urbane. 

O altă limitare care trebuie avută în vedere Ńine de faptul că proiectul de modelare a fost 
implementat în comunităŃi din zone geografice cu cel mai ridicat nivel de sărăcie, unde se 
înregistrează totodată risc mare de separare a copilului de familie, rate ridicate de abandon şcolar 
etc. EvidenŃele rezultatele în urma implementării proiectului de modelare arată că familiile copiilor 
‚invizibili’ au venituri extrem de scăzute: 80% trăiesc în sărăcie absolută, cu mai puŃin de 1 dolar de 
persoană pe zi, în timp ce restul de 20% trăiesc în gospodării cu un venit lunar/persoană aflat sub 
pragul naŃional al sărăciei relative13. 

De asemenea, am fost nevoiŃi să efectuăm o serie de supoziŃii acolo unde, din diverse motive, nu 
au fost disponibile suficiente informaţii. Mai precis, din cauza lipsei unei metodologii de 
evaluare şi înregistrare a vulnerabilităŃilor populaŃiei Ńintă şi a insuficientei pregătiri a asistenŃilor 
sociali, acurateŃea bazei de date a proiectului de modelare este destul de redusă, lucru care 
îngreunează evaluarea impactului pe care l-a avut acest proiect asupra comunităŃilor în care a fost 
implementat. 

Mai mult, în cadrul proiectului de modelare a serviciilor bazate pe comunitate, implementarea 
unora dintre serviciile prevăzute în pachetul minim de servicii (PMS), şi anume componenta 
de asistenŃă medicală/asistent medical comunitar şi componenta de educaŃie/consilier şcolar, s-a 
efectuat doar parŃial sau nu s-a efectuat deloc. 

Mai precis, componenta de educaŃie nu a fost inclusă deloc în acest proiect, ca atare, nu există 
date pe baza cărora să se poată realiza un scenariu de extindere la nivel naŃional, deşi este o 
componentă extrem de importantă a pachetului minim de servicii, în condiŃiile în care nivelul de 

                                                             
13 Sprijinirea copiilor „invizibili” – Al doilea raport de evaluare. UNICEF, 2013 
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educaŃie reprezintă unul dintre cei mai relevanŃi factori care pot conduce la reducerea sărăciei şi la 
prevenirea riscurilor asociate copiilor ‚invizibili’.  

În ce priveşte componenta de asistenŃă medicală, asistentul medical comunitar şi/sau mediatorul 
sanitar au fost disponibili numai în anumite comunităŃi, acolo unde erau deja angajaŃi ai primăriei, 
astfel încât informaŃiile furnizate de proiectul de modelare la acest capitol au fost, de asemenea, 
unele limitate. 
 

4.2. Scenarii de extindere 
 
Abordarea folosită în calculul costurilor pe care le implică extinderea la nivel naŃional a modelului 
CBS/PMS are la bază un cadru comun în funcŃie de care se estimează costurile suportate ca 
urmare a implementării unui „nou model de intervenŃie”14, cadru format din doi piloni: 

- Conţinutul modelului CBS/PMS furnizat în cadrul intervenŃiei – diferitele tipuri de 
componente/servicii prevăzute în model, şi  

- Nevoile concrete ale populaţiei ţintă – estimarea dimensiunii populaŃiei Ńintă şi a măsurii 
în care aceasta are nevoie de serviciile prevăzute în cadrul modelului CBS/PMS. 

Referitor la primul pilon – conţinutul modelului CBS/PMS furnizat – şi Ńinând cont de împărŃirea 
în mai multe faze a exerciŃiului de extindere astfel încât să existe o abordare progresivă a alocării 
fondurilor necesare, am creionat o serie de scenarii ce pot fi avute în vedere în implementarea la 
nivel naŃional a modelului de intervenŃie vizat (în funcŃie de componentele diferite ale modelului 
CBS/PMS), după cum urmează: 

1. Scenariul de bază în rural: Implementarea pachetului minim de servicii, varianta de bază 
(componenta de asistenŃă socială/asistent social) în comunităŃile rurale. 
Luând în calcul constrângerile de ordin bugetar, implementarea acestei variante se poate 
efectua în mai multe etape, asigurând o acoperire totală a comunităŃilor rurale în termen de 
trei ani. Astfel, scenariul a fost împărŃit în trei etape, în funcŃie de anumiŃi coeficienŃi de risc, 
după cum urmează:  
1.1 În primul an de implementare, intervenŃia poate viza comunităŃile cu cea mai mare 

probabilitate de a avea nevoie de serviciile respective (cele cotate cu risc ridicat conform 
unei analize de risc ce va fi descrisă în detaliu în acest capitol);  

1.2 În al doilea an de implementare, se pot adăuga comunităŃile cotate cu risc mediu;  
1.3 În al treilea an de implementare, intervenŃia poate fi extinsă la toate comunităŃile 

rurale.  
2. Scenariul de bază în urban: Implementarea pachetului minim de servicii, varianta de bază 

(componenta de asistenŃă socială/asistent social) în comunităŃile urbane. 
3. Scenariul extins în rural: Implementarea pachetului minim de servicii, varianta extinsă 

(componenta de asistenŃă socială/asistent social şi componenta de asistenŃă medicală/ 
asistent medical comunitar) în comunităŃile rurale. 

4. Scenariul extins în urban: Implementarea pachetului minim de servicii, varianta extinsă 
(componenta de asistenŃă socială/asistent social şi componenta de asistenŃă medicală/ 
asistent medical comunitar) în comunităŃile urbane. 

5. Scenariul optim în rural: Implementarea pachetului minim de servicii, varianta optimă 
(componenta de asistenŃă socială/asistent social, componenta de asistenŃă medicală/asistent 
medical comunitar, şi componenta de educaŃie/consilier şcolar) în comunităŃile rurale. 

6. Scenariul optim în urban: Implementarea pachetului minim de servicii, varianta optimă 
(componenta de asistenŃă socială/asistent social, componenta de asistenŃă medicală/asistent 
medical comunitar, şi componenta de educaŃie/consilier şcolar) în comunităŃile urbane. 

Cele 6 scenarii de implementare progresivă a modelului de servicii comunitare/pachetului minim de 
servicii prezentate mai sus reprezintă o sugestie, o posibilă variantă de abordare a demersului de 
extindere a modelului de intervenŃie. Dezvoltarea celor mai potrivite scenarii de implementare 

                                                             
14 Cost benefit analysis guidance for local partnerships. Public Service Transformation Network, 2014 (Ghid pentru 
analiza cost beneficiu în parteneriatele locale. Public Service Transformation Network, 2014)  
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progresivă a modelului CBS/PMS, respectiv planificarea implementării propriu-zise (calendar, faze, 
surse de finanŃare) a oricăruia dintre respectivele scenarii, sau a unei combinaŃii a lor, poate fi 
analizată, detaliată şi decisă în funcŃie de opŃiunile şi priorităŃile decidenŃilor, de resursele 
disponibile, şi de politicile şi prevederile legislative aferente valabile în momentul respectiv. 

Pachetul minim de servicii este definit pornind de la proiectul de modelare, constând în serviciile 
comunitare de bază necesare prevenirii separării copiilor de familiile lor şi protecŃiei copiilor 
împotriva diverselor riscuri şi vulnerabilităŃi, activităŃi desfăşurate sub supervizarea reprezentanŃilor 
DGASPC şi implementate împreună cu Structurile Comunitare Consultative de la nivel local. 

Pachetul minim de servicii comunitare combină două abordări complementare: (i) una care vizează 
incluziunea socială şi (ii) una care vizează drepturile copilului. Rezultă, astfel, şapte dimensiuni de 
incluziune socială şi realizare a drepturilor copilului. Pentru fiecare dimensiune, s-au identificat 
principalele grupuri vulnerabile şi nevoile lor concrete. De asemenea, s-au stabilit serviciile sociale 
care pot acoperi respectivele nevoi (serviciile deja existente în comunitate, cele care trebuie 
îmbunătăŃite, precum şi cele care trebuie înfiinŃate). Astfel, pentru fiecare dimensiune, a fost definit 
un pachet minim de servicii comunitare, format atât din serviciile existente, cât şi din cele care fie 
nu sunt furnizate deloc, fie sunt acordate sporadic.  

Prin urmare, pachetul minim de servicii comunitare este structurat pe şapte categorii de servicii, şi 
anume: identificare, evaluarea nevoilor, informare, consiliere, acompaniere şi sprijin, referire, şi 
monitorizare şi evaluare. 

În această fază, PMS nu include componenta de microgranturi, dar aceasta poate fi adăugată 
ulterior în buget, calculată în funcŃie de numărul comunităŃilor şi de sumele acordate. 
 

4.3. Modelarea costurilor  
 

În ce priveşte cel de-al doilea pilon al cadrului folosit în estimarea costurilor pe care le implică 
extinderea modelului CBS/PMS – nevoile populaţiei ţintă – am utilizat un set de indicatori derivaŃi 
din informaŃiile de proiect avute la dispoziŃie cu ajutorul cărora am estimat volumul de efort necesar 
implementării, la nivel naŃional, a modelului de intervenŃie propus. 

Dat fiind faptul că proiectul de modelare a fost implementat într-un număr restrâns de comunităŃi 
situate într-o anumită zonă geografică a Ńării, eşantion considerat nereprezentativ pentru întreaga 
Ńară, analiza noastră a prevăzut mai mulŃi factori sociali şi economici cu impact direct asupra 
eforturilor de implementare a modelului de intervenŃie, denumiŃi indicatori de volum, tocmai 
pentru a realiza o evaluare cât mai realistă a nivelului de efort necesar în cazul extinderii acestuia 
la nivel naŃional.  

Ca punct de plecare, am definit populaŃia Ńintă – „beneficiarii” serviciilor propuse – ca fiind copiii 
care se confruntă cu una sau mai multe vulnerabilităŃi15 şi care au diferite nevoi de asistenŃă 
socială, medicală şi educaŃională. 

Pentru a estima numărul de beneficiari per comunitate, am plecat de la indicatorul primar – 
numărul de copii (cu vârste între 0-18 ani) din comunitate. Acesta a fost considerat principalul 
factor care influenŃează numărul de asistenŃi sociali/asistenŃi medicali comunitari/consilieri şcolari 
necesari în fiecare comunitate (reprezentând un număr teoretic aflat la baza calculelor efectuate). 
Acest număr a fost apoi ajustat în funcŃie de indicatorii secundari prevăzuŃi în cadrul modelării 
costurilor, astfel încât să ia în calcul efectul diverşilor factori socio-economici, după cum se va 
vedea în cele ce urmează. 

                                                             
15 Proiectul de modelare a folosit următoarea listă de vulnerabilităŃi: (1) Copii ce trăiesc în familii numeroase, sărăcie şi 
locuinŃe precare; (2) Copii lăsaŃi acasă de părinŃii migranŃi, ce trăiesc în sărăcie sau în alte situaŃii dificile; (3) Copii ce 
prezintă risc de neglijare sau abuz; (4) Copii suspecŃi de boli grave; (5) Copii abandonaŃi sau cu risc de abandon; (6) 
Copii neşcolarizaŃi şi copii cu risc de abandon şcolar; (7) Mame adolescente ce au părăsit şcoala şi/sau prezintă risc de 
abandon al nou-născutului; (8) Copii fără acte sau documente de identitate; (9) Alte cazuri de copii vulnerabili. 
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Valorile indicatorilor utilizaŃi în modelarea costurilor au la bază cele mai recente statistici publicate 
de Institutul NaŃional de Statistică (INS), valabile la nivelul comunităŃii (acolo unde au fost 
disponibile) sau la nivel judeŃean. În unele cazuri, valorile au fost ajustate în funcŃie de diverse 
aspecte relevante, utilizându-se date din surse publice, specificate în fiecare caz în parte. 

Aşa cum am menŃionat, indicatorul primar prevăzut în modelarea costurilor este numărul de copii 
din comunitate – bazat pe statisticile INS (publicate în urma recensământului efectuat la sfârşitul 
anului 2011) pentru populaŃia cu vârste între 0-19 ani şi ajustat în funcŃie de datele statistice 
TransMonee.org, pentru a determina populaŃia cu vârste între 0-18 ani. Potrivit acestor cifre, 86% 
din populaŃia cu vârste între 0-19 ani este reprezentată de populaŃia 0-18 ani. Acest procent a fost 
aplicat în mod uniform la toate comunităŃile incluse în modelarea costurilor, rezultând populaŃia 
totală de copii cu vârste între 0-18 ani din fiecare comunitate.  

Pentru a determina numărul de asistenţi sociali necesari derulării intervenŃiei propuse, am avut în 
vedere prevederile legislative în vigoare, cuprinse în Legea 292/2011 a asistenŃei sociale, potrivit 
căreia se recomandă respectarea raportului de un asistent social la maximum 300 de beneficiari. Pe 
de altă parte, categoria de beneficiari la care se referă această lege diferă de cea vizată de modelul 
de intervenŃie propus, acesta concentrându-se asupra copiilor din comunitate confruntaŃi cu diverse 
vulnerabilităŃi, în timp ce legea se referă la întreaga populaŃie a unei comunităŃi. 

În acest sens, din experienŃa proiectului de modelare reiese că un asistent social poate acorda 
asistenŃă, în medie, unui număr de aproximativ 100 de copii ‚invizibili’, unele comunităŃi 
înregistrând un nivel de eficienŃă mai ridicat (dar şi de nevoi), altele mai scăzut. łinând cont de 
ambele extreme (100 de beneficiari la un asistent social, aşa cum a fost în proiectul de modelare, 
respectiv 300 de beneficiari la un asistent social, aşa cum prevede legea în vigoare), şi utilizând o 
abordare conservatoare, noi am luat în calcul, în modelarea costurilor, un volum de muncă 
plafonat la 200 de copii ‚invizibili’ per asistent social. Această estimare Ńine cont şi de limitările 
asociate unei normări teoretice, care nu poate pronostica ce nivel de eficienŃă ar fi atins în decursul 
derulării intervenŃiei. În plus, bazat tot pe nivelurile de eficienŃă înregistrate în proiectul de 
modelare, am considerat că orice comunitate cu mai puŃin de 50 de potenŃiali copii ‚invizibili’ ar 
avea nevoie de un asistent social angajat cu doar jumătate de normă.  

Pentru a stabili potenţialul număr de copii ‚invizibili’ din fiecare comunitate, am utilizat datele 
raportate în cadrul proiectului de modelare, potrivit cărora aproximativ 10% din populaŃia de copii a 
comunităŃii are nevoie de unul sau mai multe din serviciile prevăzute în modelul CBS/PMS. Prin 
urmare, într-o comunitate cu o populaŃie de 500 de copii sau mai puŃin, există posibilitatea 
identificării unui număr de până la 50 de copii ‚invizibili’. În mod similar, într-o comunitate cu 2000 
de copii sau mai puŃin, există posibilitatea identificării unui număr de până la 200 de copii ‚invizibili’, 
şi aşa mai departe. 

Pentru a cuantifica aceste supoziŃii şi ipoteze în modelarea costurilor, am utilizat un sistem de 
clasificare a comunităŃilor în funcŃie de dimensiunea populaŃiei de copii existente în acele 
comunităŃi, acordând punctaje astfel: 

- Comunitate cu o populaŃie de copii sub 500 – punctaj 0.5, respectiv tip de comunitate în 
care se presupune că este nevoie de 1 asistent social cu jumătate de normă (cealaltă 
jumătate de normă ar putea fi acoperită prin preluarea responsabilităŃilor unui alt post în 
cadrul administraŃiei locale, astfel încât per total să fie vorba de un post cu normă întreagă); 

- Comunitate cu o populaŃie de copii mai mare de 500 – punctaj 1, respectiv tip de comunitate 
în care se presupune că este nevoie de un asistent social cu normă întreagă, la care se mai 
adaugă unul pentru fiecare grup de 2000 de copii din comunitate (cifră rotunjită în sus). 

În scopul ajustării numărului teoretic de asistenŃi sociali astfel calculat, am utilizat indicatorii 
secundari pentru a nu pierde din vedere efectul diverşilor factori care ar putea influenŃa strategia 
de extindere la nivelul fiecărei comunităŃi prevăzute în modelarea costurilor. 

Potrivit datelor unei analize recent efectuate de Banca Mondială - „Furnizarea de contribuŃii pentru 
elaborarea unui proiect de strategie naŃională şi plan de acŃiuni privind incluziunea socială şi 
reducerea sărăciei (2014-2020)”, în România, localizarea unei gospodării în rural sau în urban 



 Analiza impactului financiar al extinderii la nivel naŃional a unui model de servicii bazate pe comunitate │ 37 

 

reprezintă un predictor important al nivelului de excluziune socială sau de sărăcie. Mai mult, 
aceeaşi sursă arată că mediul rural este de trei ori mai expus sărăciei decât mediul urban. 
DiferenŃele care caracterizează polaritatea urban/rural în societatea română se regăsesc în 
contrastul foarte mare al valorilor înregistrate de indicatorul AROP (persoane expuse riscului de 
sărăcie relativă, după primirea transferurilor sociale) în cele două medii de rezidenŃă. În 2012, în 
timp ce doar 11 la sută dintre persoanele din zonele dens populate şi zonele intermediare erau 
expuse riscului de sărăcie, 38 la sută dintre persoanele aflate în zone slab populate se confruntau 
cu acest risc, o diferenŃă de 3,5 puncte procentuale16. 

În cele de mai jos sunt prezentaŃi în detaliu indicatorii secundari utilizaŃi în modelarea costurilor, 
precum şi modul în care aceştia influenŃează nevoia estimată de servicii comunitare în fiecare 
dintre comunităŃi la nivel naŃional.    

Tipul comunităţii (urban/rural) 

Nevoia de diferenŃiere între cele două tipuri de comunităŃi provine din decalajul care există în 
nivelul actual de alocare a serviciilor de asistenŃă socială, favorabil comunităŃilor urbane, în 
special din cauza lipsei acute de resurse umane menite să acopere nevoile comunităŃilor din 
mediul rural, a lipsei de resurse financiare la nivel local, a îngheŃării posturilor şi reducerii 
salariilor în sectorul public care îngreunează recrutarea şi păstrarea unui personal 
specializat, toate acestea având ca rezultat un deficit însemnat de servicii sociale în mediul 
rural.  

Prin urmare, am considerat că este necesară alocarea mai multor resurse în mediul rural, 
pentru a compensa deficienŃele sistemului actual, acordând astfel o prioritate mai mare 
comunităŃilor rurale. Am cuantificat acest aspect în modelarea costurilor pe baza unui 
indicator cu două valori corespunzătoare celor două tipuri de comunităŃi, după cum urmează: 

- ComunităŃile urbane sunt considerate a avea o prioritate mai scăzută – coeficientul 
utilizat în cadrul modelării: 1 (în speŃă, nu influenŃează numărul teoretic al asistenŃilor 
sociali necesari într-o comunitate);  

- ComunităŃile rurale sunt considerate a avea o prioritate mai mare la alocarea resurselor 
financiare necesare acordării serviciilor propuse – coeficientul utilizat în cadrul 
modelării: 2 (în speŃă, creşterea cu 100% a numărului teoretic de asistenŃi sociali 
necesari într-o comunitate). 

Ponderea copiilor în totalul populaţiei 

Un indicator important utilizat în proiectul de modelare în faza de selecŃie a comunităŃilor Ńintă 
a fost acela al ponderii copiilor în totalul populaŃiei comunităŃii. Acesta a fost considerat un 
factor relevant, dat fiind faptul că familiile cu un număr mare de copii tind să aibă mai mare 
nevoie de servicii sociale. 

În scopurile modelării costurilor, aceasta a fost calculată ca fiind raportul dintre numărul 
copiilor cu vârste între 0-18 ani şi numărul total al populaŃiei comunităŃii (conform datelor 
publicate de INS în urma recensământului efectuat la sfârşitul anului 2011).  

Pentru a cuantifica acest factor în modelarea costurilor, am utilizat o clasificare a 
comunităŃilor pe acest criteriu, definit în baza unei comparaŃii între procentul rezultat şi media 
naŃională (21%), după cum urmează:  

- Pondere sub media naŃională – comunitate cu risc scăzut de generare a copiilor 
‚invizibili’ (coeficient 0.5);    

- Pondere între 21%-30% – comunitate considerată cu risc mediu de generare a copiilor 
‚invizibili’ (coeficient 1); 

- Pondere mai mare de 30% – comunitate considerată cu risc ridicat de generare a 
copiilor ‚invizibili’ (coeficient 2). 

 

                                                             
16 Furnizarea de contribuţii pentru elaborarea unui proiect de strategie naţională şi plan de acţiuni privind incluziunea 
socială şi reducerea sărăciei (2014-2020). Banca Mondială, 2014 
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Densitatea populaţiei  

Acest indicator oferă informaŃii relevante privind necesarul de asistenŃi sociali, în funcŃie de 
aria geografică ce urmează a fi acoperită şi timpul de deplasare necesar asistenŃilor sociali în 
vederea îndeplinirii atribuŃiilor în comunitate.  

Valorile indicatorului au la bază statisticile INS pentru 2012, la nivel judeŃean. Pragul 
densităŃii a fost stabilit la nivelul primelor 20% dintre judeŃe ca densitate a populaŃiei, care au 
sub 60 de locuitori/km2 şi care au fost considerate ca necesitând resurse suplimentare în 
vederea acoperirii atribuŃiilor asistentului social din comunitate. Restul judeŃelor au fost 
considerate a avea o densitate apropiată de media naŃională (85 locuitori pe km2), respectiv 
a nu necesita resurse suplimentare în vederea acoperirii atribuŃiilor asistentului social.  

Pentru o cuantificare a acestui factor în cadrul modelării costurilor, am utilizat o clasificare 
definită astfel: 

- Densitate sub 60 de locuitori/km2 – punctaj 2, respectiv tip de comunitate care necesită 
un număr mai mare de asistenŃi sociali, fiind o zonă geografică mai mare ce trebuie 
acoperită în scopul realizării de vizite la domiciliul familiilor din comunitate; 

- Densitate peste 60 de locuitori/km2 – punctaj 1, respectiv tip de comunitate care nu 
influenŃează numărul de asistenŃi sociali necesari (comunitate obişnuită). 

Venitul Minim Garantat (VMG)  

Venitul Minim Garantat reprezintă o măsură adoptată de Guvern prin care se urmăreşte 
eliminarea sărăciei, fiind sub forma unui ajutor social de natură financiară adresat populaŃiei 
celei mai expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială. Ca atare, acest factor a fost utilizat 
în diferenŃierea comunităŃilor din punct de vedere al nivelului de sărăcie, în funcŃie de 
numărul de beneficiari ai VMG în fiecare judeŃ. 

Valoarea indicatorului a fost calculată pe baza statisticilor INS pentru 2011, privind numărul 
de beneficiari ai VMG la nivel judeŃean. 

Pentru o cuantificare a impactului acestui factor în cadrul modelării costurilor, am utilizat o 
clasificare efectuată în funcŃie de ponderea beneficiarilor VMG ai unui judeŃ în totalul 
beneficiarilor la nivel naŃional, după cum urmează: 

- Rată între 3%-6% – comunitate considerată cu risc ridicat de generare a copiilor 
‚invizibili’, necesitând astfel un efort crescut de asigurare a serviciilor sociale (coeficient 
2). La nivel naŃional, aproape 43% dintre beneficiarii VMG se încadrează în această 
categorie; 

- Rată între 2%-2.99% – comunitate considerată cu risc mediu de generare a copiilor 
‚invizibili’, necesitând astfel un efort mediu de asigurare a serviciilor sociale (coeficient 
1). La nivel naŃional, aproape 32% dintre beneficiarii VMG se încadrează în această 
categorie; 

- Rată sub 1.99% – comunitate considerată cu risc scăzut de generare a copiilor ‚invizibili’, 
necesitând astfel un efort scăzut de asigurare a serviciilor sociale (coeficient 0.5). La 
nivel naŃional, aproape 25% dintre beneficiarii VMG se încadrează în această categorie. 

Media ratei şomajului  

Un factor suplimentar prevăzut în modelarea costurilor în vederea cuantificării nivelului de 
sărăcie generate de nivelul scăzut al veniturilor îl reprezintă rata şomajului. Valorile 
indicatorului au la bază statisticile INS pentru 2012, la nivel judeŃean.  

Acest factor a fost prins în modelarea costurilor prin utilizarea unei clasificări determinate în 
funcŃie de media naŃională (6,3%), astfel: 

- Rată a şomajului sub 5% – comunitate considerată cu risc scăzut de generare a 
copiilor ‚invizibili’, necesitând astfel un efort scăzut de asigurare a serviciilor sociale 
(coeficient 0.5); 
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- Rată a şomajului între 5-7% – comunitate considerată cu risc mediu de generare a 
copiilor ‚invizibili’, necesitând astfel un efort mediu de asigurare a serviciilor sociale 
(coeficient 1); 

- Rată a şomajului peste 7% – comunitate considerată cu risc ridicat de generare a 
copiilor ‚invizibili’, necesitând astfel un efort crescut de asigurare a serviciilor sociale 
(coeficient 2). 

 

Prezentare pe scurt a indicatorilor utilizaţi în modelarea costurilor 

Indicator Categorie Clasificare 

Numărul de copii din 
comunitate 

Primar 

<500 copii – 0.5  
(în speŃă, un asistent social cu jumătate de normă) 
>=500 children – 1  
(în speŃă, 1 asistent social cu normă întreagă, la care se mai 
adaugă unul pentru fiecare 2000 de copii sau orice fracŃie mai mare 
de un multiplu al lui 2000) 

Tipul comunităŃii 
(urban/rural) 

Secundar 
Urban – 1 
Rural  – 2 

Ponderea copiilor în totalul 
populaŃiei 

Secundar <21% risc scăzut – o.5 
>=21% şi <30% risc mediu – 1 
>=30% risc ridicat – 2 

Densitatea populaŃiei 
Secundar >60 locuitori/km2 – 1 

<60 locuitori/km2 – 2 

Venitul minim garantat 
Secundar 3%-6% risc ridicat – 2 

2%-3% risc mediu – 1 
<2% risc scăzut – 0.5 

Media ratei şomajului 
Secundar <5% risc scăzut – 0.5 

>=5% şi <7% risc mediu – 1 
>=7% risc ridicat – 2 

 
Coeficientul de risc asociat fiecărei comunităŃi este dat de indicatorul compus, calculat prin 
înmulŃirea tuturor punctajelor atribuite indicatorilor secundari descrişi mai sus.  
 
DistribuŃia populaŃiei totale (rurale şi urbane) în funcŃie de coeficientul de risc calculat astfel este 
următoarea: 

- 842 de comunităŃi fac parte din categoria de risc scăzut, cu un coeficient sub sau egal cu 0.5; 
- 1.231 de comunităŃi fac parte din categoria de risc mediu, cu un coeficient între 1 şi 2; 
- 1.113 de comunităŃi fac parte din categoria de risc ridicat, cu un coeficient între 4 şi 16. 

 
 
Distribuţia comunităţilor în funcţie de coeficientul de risc calculat 
 

 
 
 
 

26,4% 38,6% 34,9% 
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Pentru a realiza o hartă a distribuŃiei riscului la nivel judeŃean, am calculat ce procent revine 
fiecărei categorii de risc, în funcŃie de numărul de comunităŃi din fiecare categorie, identificate la 
nivelul unui judeŃ. Categoria de risc în care se încadrează judeŃul s-a stabilit în funcŃie de numărul 
cel mai mare de comunităŃi dintr-o categorie de risc.  
 
 
Harta distribuţiei riscului la nivel judeţean  

 

 

 
 
Acest coeficient a fost apoi aplicat numărului teoretic de asistenŃi sociali rezultat în baza 
indicatorului primar, în vederea ajustării (în sus sau în jos) a numărului de asistenŃi sociali necesari 
într-o comunitate, în funcŃie de dimensiunea şi de riscul asociat acesteia conform calculelor din 
modelarea costurilor. Ajustarea s-a efectuat după cum urmează: 

- În cazul comunităŃilor cu risc scăzut (coeficient sub sau egal cu 0.5), numărul de asistenŃi 
sociali a fost redus la jumătate din numărul teoretic, cu excepŃia comunităŃilor în care este 
nevoie de un asistent social cu jumătate de normă sau cu normă întreagă, unde numărul a 
rămas neschimbat; 

- În cazul comunităŃilor cu risc mediu (coeficient între 1 şi 2), numărul de asistenŃi sociali a 
rămas neschimbat (numărul rezultat din normarea teoretică); 

- În cazul comunităŃilor cu risc ridicat (coeficient între 4 şi 16), numărul de asistenŃi sociali a 
fost dublat faŃă de numărul teoretic. 

 
În cele din urmă, după aplicarea coeficientului compus la numărul teoretic de asistenŃi sociali 
rezultat în baza indicatorului primar, şi ajustarea lui după regulile descrise mai sus, a reieşit că 
numărul estimat de asistenţi sociali necesari extinderii la nivel naŃional a modelului CBS/PMS 
este de aproximativ 4.000, împărŃit între comunităŃile urbane şi rurale aşa cum se arată în 
prezentarea de mai jos. 
 
 
 
 
 
 



 Analiza impactului financiar al extinderii la nivel naŃional a unui model de servicii bazate pe comunitate │ 41 

 

Numărul estimat de asistenţi sociali necesari extinderii la nivel naţional a modelului 
CBS/PMS 
 

 
 
Potrivit datelor prezentate în raportul Băncii Mondiale menŃionat anterior, necesarul de asistenŃi 
sociali la nivel naŃional şi cu atribuŃii în domeniul asistenŃei sociale (nu numai în ce priveşte 
serviciile preventive adresate copiilor ‚invizibili’) este estimat a fi cuprins între 2.300 şi 3.600 de 
persoane în localităŃile rurale şi cele urbane mici (cu mai puŃin de 50.000 de locuitori), respectiv 
11.000 la nivel naŃional17.  
 
Factorii şi indicatorii (primari şi secundari) prezentaŃi mai sus, utilizaŃi în formula noastră de calcul 
asociată diverselor scenarii de extindere, reprezintă o sugestie, coeficientul de risc propus putând 
fi ajustat (prin adăugarea sau înlocuirea indicatorului compus rezultat prin înmulŃirea indicatorilor 
secundari) sau înlocuit cu un altul, în funcŃie de opŃiunile decidenŃilor şi de modificările existente la 
nivelul politicilor aferente. 
 

4.4. Cheltuieli estimate în cazul componentei PMS de asistenŃă socială/asistent 
social 

 
Pentru a realiza o estimare a costurilor asociate extinderii, la nivel naŃional, a modelului de servicii 
bazate pe comunitate (CBS)/pachetului minim de servicii (PMS), am analizat costurile suportate 
până în prezent în cadrul diverselor faze ale proiectului de modelare, indicator relevant al 
implicaŃiilor financiare şi determinanŃilor costurilor unei astfel de intervenŃii. Pe lângă acestea, am 
avut în vedere şi alte costuri indirecte (administrative), precum şi cerinŃele în materie de 
echipamente suplimentare necesare personalului angajat într-un astfel de demers.  
 

4.4.1. Cheltuieli la nivel comunitar  

În funcŃie de numărul de asistenŃi sociali determinat conform celor descrise anterior, am calculat 
costurile asociate următoarelor categorii de cheltuieli: 
 

Salariile asistenţilor sociali angajaţi în fiecare comunitate (şi în rural, şi în urban) 

Salariul asistentului social a fost estimat, în medie, la 2.000 lei/persoană/lună, calculat ca 
medie ponderată a actualului nivel de salarii, potrivit Legii 284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice (inclusiv contribuŃiile la asigurările sociale de 
stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de şomaj, impozitul pe venit etc.) şi 
Ńinând cont de distribuŃia asistenŃilor sociali pe nivel de competenŃă, aşa cum se arată în 
tabelul de mai jos. 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Furnizarea de contribuţii pentru elaborarea unui proiect de strategie naţională şi plan de acţiuni privind incluziunea 
socială şi reducerea sărăciei (2014-2020). Banca Mondială, 2014 
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Extras din Legea 284/2010 utilizată în calculul costurilor medii cu salariile asistenţilor sociali 

Treaptă de 
competenŃă* 

ExperienŃă 
Nivel de 

studii 
Coeficient de 
ierarhizare** 

Costuri salariale** 
RON/lună 

Principal Peste 5 ani S 3,44 2,539 

Specialist Între 3-5 ani S 2,89 2,133 

Practicant Între 1-3 ani S 2,75 2,030 

Debutant Sub 1 an S 1,77 1,306 

 
(*) Potrivit datelor din Registrul NaŃional al AsistenŃilor Sociali din România, majoritatea 
asistenŃilor sociali au cel puŃin 3 ani de experienŃă în domeniul asistenŃei sociale, încadrându-
se în categoria specialişti şi principali (32%, respectiv 30%). Noul val de asistenŃi sociali este 
reprezentat de debutanŃi (24%), care practică asistenŃa socială imediat după absolvirea 
facultăŃii. Cei care au cel puŃin 1 an de practică în domeniu constituie 14% din totalul 
asistenŃilor sociali din România18. 

(**) Costurile salariale au fost calculate prin înmulŃirea „coeficientului de ierarhizare” prevăzut 
în Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 
valoarea de referinŃă a salariului de bază de 600 RON/lună (conform OUG 83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice), la care am aplicat procentul de contribuŃii plătite de angajator 
la bugetul de stat şi cel local (23% potrivit legislaŃiei aferente). 

 
Transportul asistenţilor sociali (pentru deplasare în cadrul comunităţii) 

Costurile de transport au fost estimate, în medie, la 50 lei/persoană/lună pentru comunităŃile 
rurale, respectiv 100 lei/persoană/lună pentru comunităŃile urbane, în funcŃie de media 
costului unui abonament lunar în sistemul de transport public.  

În mediul rural, am avut în vedere costuri de transport mai scăzute, fiind de parcurs distanŃe 
mai scurte în comunităŃi şi pornind de la premisa că deplasarea se va efectua în principal pe 
jos, în multe localităŃi neexistând mijloace de transport public.   

Costurile de transport aferente participării la diverse întâlniri ale reŃelei de asistenŃi sociali, 
cursuri de formare şi alte evenimente sunt prevăzute în bugetul pentru componenta de 
formare. 

 
Formarea asistenţilor sociali în vederea desfăşurării activităţilor în comunităţile în care sunt 
angajaţi 

Costurile aferente includ şi activităŃile de formare necesare menŃinerii unui nivel adecvat de 
competenŃă (formare continuă), ulterior primului an de implementare a intervenŃiei. 

Pornind de la sumele bugetate în cadrul proiectului de modelare pentru componenta de 
formare asistenŃi sociali, revizuite şi în funcŃie de costurile programelor şi evenimentelor 
similare organizate pe piaŃă, costurile de formare estimate se ridică la 1.750 lei/persoană/an. 
Mai precis, am avut în vedere ca referinŃă programele de formare organizate de AgenŃia 
NaŃională a FuncŃionarilor Publici în perioada 2014-2015, care au costat între 300-500 
lei/persoană/zi de curs. Noi am ales o valoare medie de 350 lei/persoană/zi, în care intră 
costurile de formare, cazare şi transport. Estimând că sunt necesare 5 zile de formare/ 
persoană/an, rezultă bugetul de 1.750 lei/persoană/an pe care l-am prevăzut în modelarea 
costurilor. 

 

                                                             
18 Profilul asistenţilor sociali din România. Florin Lazăr, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, 2015 
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Costuri indirecte (administrative) suportate de primării pentru angajarea asistenţilor sociali 

În această categorie sunt prevăzute costurile pentru consumabile, telecomunicaŃii şi internet 
mobil, echipamente de birou din cadrul primăriei (copiator, imprimantă etc.) folosite în comun 
de către asistentul social angajat acolo, chirie şi utilităŃi aferente biroului asistentului social 
etc.  

Aceste costuri adăugate acum în modelarea noastră nu au existat anterior în bugetul propriu-
zis al proiectului de modelare (vezi cap. 3), fiind estimate pe baza unei medii a cheltuielilor 
administrative per angajat raportate de primăriile selectate dintre comunităŃile rurale 
participante în proiectul de modelare (între 230-345 lei/angajat/lună).  

Luând în calcul o medie a cheltuielilor înregistrate în proiect, suma prevăzută în modelarea 
costurilor este de 300 lei/persoană/lună pentru toate comunităŃile rurale, deşi această 
valoare poate varia destul de mult de la o comunitate la alta, în funcŃie de condiŃiile specifice 
clădirii în care îşi are sediul primăria. În cazul comunităŃilor urbane, s-a avut în vedere o 
medie de 350 lei/persoană/lună, date fiind costurile mai mari aferente utilităŃilor şi, eventual, 
chiriei pentru spaŃiul de birouri. 

 
Echipamente  

La această categorie, s-a prevăzut un buget pentru investiŃia iniŃială în dotarea asistenŃilor 
sociali cu anumite echipamente menite să le faciliteze activitatea, permiŃându-le să 
înregistreze, colecteze şi să analizeze date relevante muncii lor. Echipamentele avute în 
vedere sunt următoarele: 

- Un notepad pentru fiecare asistent social, estimat la  un preŃ de 1.600 lei/buc. (în 
funcŃie şi de cheltuielile cu tabletele electronice prevăzute în proiectul de modelare), 
pentru a le asigura asistenŃilor sociali mobilitate în operarea aplicaŃiei AURORA 
(aplicaŃie concepută special pentru a servi scopurilor proiectului de modelare); 

- Un computer de birou pentru fiecare comunitate, estimat la un preŃ mediu de 1.300 
lei/buc., cu următoarele caracteristici orientative: procesor Intel Pentium™ de 3.0GHz, 
4GB RAM, 500GB HDD, Monitor LED AOC de 18.5"; 

- Un proiector pentru fiecare comunitate, estimat la un preŃ mediu de 1.400 lei/buc. (în 
funcŃie de preŃurile practicate în comerŃ şi având ca model orientativ proiectorul BenQ 
MS504). 
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Prezentare pe scurt a costurilor unitare prevăzute în modelarea bugetului la nivel comunitar 

Categorie de cheltuieli 

Suma 

ObservaŃii 
Costuri  
proiect  

modelare 
(rural) 

Costuri  
estimate  
(rural) 

Costuri 
estimate  
(urban) 

Salariu asistent social 
(RON/persoană/lună) 

1.000 2.000 2.000 

Creşterea prevăzută în bugetul estimat are 
la bază prevederile legislative referitoare la 
salarizarea funcŃionarilor publici (Legea 
284/2010). 

Transport asistent social 
(RON/persoană/lună) 0 50 100 

În proiectul de modelare, aceste costuri au 
fost prinse în bugetul primăriilor. 

Formare asistent social 
(RON/persoană/an) 

1.400 1.750 1.750 
Creşterea are la bază costurile/zi aplicate 
în programele de formare similare adresate 
funcŃionarilor publici. 

Costuri indirecte (administrative) 
(RON/persoană/lună) 0 300 350 

În proiectul de modelare, aceste costuri au 
fost prinse în bugetul primăriilor. 

Echipamente 
(RON/persoană - investiŃie iniŃială) 0 4.300 4.300 

În proiectul de modelare, acestea au fost 
asigurate de primării din resursele 
existente. 

Cost total per asistent social:     

InvestiŃie iniŃială la debutul 
implementării 
(RON/asistent social) 

- 4.300 4.300  

Cost anual  
(RON/an/asistent social) 

13.400 29.950 31.150  

 

4.4.2. Cheltuieli la nivel judeŃean 

Pe lângă cheltuielile cu asistenŃii sociali angajaŃi în comunităŃi, modelarea costurilor prevede şi 
costurile aferente activităţii de supervizare a acestor asistenŃi, în speŃă costurile cu supervizorii 
angajaŃi de DGASPC, constând în următoarele:  

Salariile supervizorilor angajaţi de DGASPC la nivel judeţean 

Acestea au fost estimate la 1.400 lei/persoană/lună, în funcŃie de nivelul salarial actual şi de 
costurile asociate plăŃii taxelor şi contribuŃiilor pentru supervizorii respectivi – supervizori 
angajaŃi deja de DGASPC. 

Costurile salariale sunt identice în urban şi în rural, supervizorii deŃinând aceleaşi atribuŃii în 
ambele tipuri de comunităŃi şi operând din acelaşi punct de lucru, indiferent unde este 
angajat asistentul social.   

Transportul supervizorilor (pentru deplasare în comunităţile supervizate)  

Costurile de transport au fost estimate, în medie, la 370 lei/persoană/lună, luând în calcul o 
medie de 800 km/lună efectuaŃi de fiecare supervizor, 6,1-6,2 lei/litru de carburant şi un 
consum de 7,5%, conform celor prevăzute în legislaŃia aferentă19. 

Formarea supervizorilor în vederea desfăşurării activităţilor propuse 

ActivităŃile de formare includ şi sesiuni destinate informării supervizorilor cu privire la 
schimbările din legislaŃie, metodologiile cele mai recente etc.  

                                                             
19 Art. 16 din HG 1860/2006 privind drepturile şi obligaŃiile personalului autorităŃilor şi instituŃiilor publice pe perioada 
delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităŃii, în interesul serviciului 
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Costurile aferente au fost calculate pornind de la sumele bugetate în cadrul proiectului de 
modelare pentru componenta de formare supervizori, ajustate şi în funcŃie de costurile 
programelor şi evenimentelor similare organizate pe piaŃă (vezi mai sus). Estimând că sunt 
necesare, în medie, 3 zile de formare/supervizor/an, costurile de formare bugetate se ridică 
la 1.050 lei/persoană/an. 

Costuri indirecte (administrative) 

În această categorie sunt prevăzute costuri legate de consumabile, telecomunicaŃii, 
deprecierea echipamentelor utilizate de supervizor, chirie şi utilităŃi aferente biroului 
supervizorului etc.  

Aceste costuri adăugate acum în modelarea noastră nu au existat anterior în bugetul propriu-
zis al proiectului de modelare (vezi cap. 3), fiind estimate pe baza unei medii a cheltuielilor 
administrative per angajat suportate de instituŃii similare, în speŃă 400 lei/persoană/lună. 

Centre de resurse 

Costurile bugetate în această categorie permit supervizorilor să asigure sprijin metodologic 
asistenŃilor sociali angajaŃi în comunităŃi, dar şi să contribuie la activarea Structurilor 
Comunitare Consultative. Sprijinul metodologic destinat asistenŃilor sociali ar trebui să 
prevadă următoarele: prezentarea cazurilor relevante şi schimburi de experienŃă cu alŃi 
asistenŃi sociali, informare şi consiliere privind măsurile ce se impun în soluŃionarea 
diverselor cazuri, precum şi asistenŃă în scrierea proiectelor finanŃate prin microgranturi şi, 
respectiv, în implementarea acelor proiecte.   

În cadrul proiectului de modelare, alocarea bugetară pentru DGASPC în valoare de 1.000 lei/ 
judeŃ/trimestru (de 4 ori pe an) a vizat 8 comunităŃi/judeŃ. Având în vedere că un judeŃ poate avea 
între 70 şi 100 de comune, bugetul de proiect destinat centrelor de resurse necesită o creştere 
semnificativă direct legată de numărul de comunităŃi incluse într-un judeŃ. Ca atare, noi am 
estimat 1.000 lei pentru fiecare 10 comunităŃi/trimestru (de 4 ori pe an), sumă care ar trebui să 
acopere cheltuielile logistice asociate organizării de întâlniri cu asistenŃii sociali din judeŃ, precum 
şi alte cheltuielile materiale necesare asigurării de suport metodologic comunităŃilor. 

 
Prezentare pe scurt a costurilor unitare prevăzute în modelarea bugetului la nivel judeţean 

Categorie de cheltuieli 

Suma 

ObservaŃii Costuri 
proiect 

modelare 

Costuri 
estimate 

Salariu supervizor 
(RON/persoană/lună) 

850 1.400 
Creşterea prevăzută în bugetul estimat are la bază 
prevederile legislative referitoare la salarizarea 
funcŃionarilor publici. 

Transport supervizor 
(RON/persoană/lună) 

300 370 
Creşterea costurilor de transport este justificată de 
creşterea semnificativă a numărului de comunităŃi 
vizate.   

Formare supervizor 
(RON/persoană/an) 

1.000 1.050 
Costuri estimate pe baza bugetului proiectului de 
modelare. 

Costuri indirecte (administrative) 
(RON/persoană/lună) 

0 400 
În proiectul de modelare, aceste costuri au fost prinse 
în bugetul primăriilor. 

Centre de resurse 
(RON/10 comunităŃi/3 luni) 

1.000 1.000 
Costuri estimate pe baza bugetului proiectului de 
modelare. 

Cost total per supervizor:    

Cost anual * 
(RON/an/supervizor) 

14.800 27.090  

(*) Pe lângă costul anual per supervizor, înmulŃit cu numărul de supervizori necesari în fiecare 
judeŃ, bugetul va include şi costurile asociate centrelor de resurse, calculate în funcŃie nu de 
numărul de supervizori, ci de numărul de comunităŃi din fiecare judeŃ. 
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Numărul de supervizori necesari în fiecare judeŃ a fost calculat pe principiul conform căruia un 
supervizor ar trebui să coordoneze şi să monitorizeze activitatea a maximum 20 de asistenŃi sociali 
din comunităŃile judeŃului respectiv. Acest standard are la bază experienŃa din cadrul proiectului de 
modelare, în care un supervizor – angajat în proiect cu jumătate de normă – a avut de supervizat, 
în primul an de proiect, activitatea a 12 asistenŃi sociali angajaŃi în comunităŃile unui judeŃ, apoi în 
cel de-al doilea an de proiect, 8 asistenŃi sociali, iar în cel de-al treilea an, 4 asistenŃi sociali. 
Implicarea supervizorilor a rămas la un nivel relativ constant în decursul proiectului de modelare, în 
ciuda scăderii numărului de comunităŃi participante, lucru explicat de creşterea complexităŃii 
sarcinilor supervizorilor care a compensat numărul descrescător al asistenŃilor sociali supervizaŃi. 
Efectuând o medie între primul şi cel de-al doilea an de implementare a proiectului de modelare, 
putem spune că un supervisor angajat în acest scop cu jumătate de normă poate superviza 10 
asistenŃi sociali, ceea ce înseamnă un raport standard de 20 de asistenŃi sociali la un supervisor 
angajat cu normă întreagă. Această estimare corespunde şi concluziilor prezentate în cel de-al 
doilea raport de evaluare a proiectului de modelare, conform cărora ar fi nevoie de „8-10 
supervizori care să coordoneze activităŃile tuturor SPAS din mediul rural” într-un judeŃ20. 
 
Scenariile prezentate în acest capitol conŃin calcule efectuate separat pentru comunităŃi rurale şi 
urbane, ceea ce implică o creştere a numărului de supervizori necesari în unele cazuri, datorită 
faptului că sinergiile la nivel judeŃean nu sunt valorificate pe deplin. În cazul în care implementarea 
se face în acelaşi timp în urban şi în rural, sau pe combinaŃii de comunităŃi, numărul total de 
supervizori necesari poate fi uşor diferit. 
 

4.5. Cheltuieli estimate în cazul componentei PMS de asistenŃă medicală/asistent 
medical comunitar 

 
Pentru estimările legate de cheltuielile cu serviciile de sănătate/asistenŃii medicali comunitari, 
proiectul de modelare nu a furnizat suficiente date în sprijinul scenariilor de extindere la nivel 
naŃional. Cu toate acestea, discuŃiile purtate cu diverşi factori relevanŃi implicaŃi în respectivul 
proiect au condus la concluzia că, în cazul asistenŃilor medicali comunitari, modelarea costurilor ar 
trebui să aibă în vedere un nivel de cheltuieli similar celui prevăzut pentru asistenţii sociali.     
 
Salariile asistenţilor medicali comunitari angajaţi în fiecare comunitate (şi în rural, şi în 
urban) 

Salariul asistentului medical comunitar a fost estimat, în medie, la 2.000 lei/persoană/lună, 
calculat ca medie ponderată a actualului nivel de salarii, potrivit Legii 284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, inclusiv costurile asociate plăŃii 
diverselor taxe şi contribuŃii la stat (contribuŃiile la asigurările sociale de stat, la asigurările 
sociale de sănătate, la asigurările de şomaj, impozitul pe venit etc). 
 

Extras din Legea 284/2010 utilizată în calculul costurilor medii cu salariile asistenţilor 
medicali comunitari 

Treaptă de 
competenŃă 

ExperienŃă 
Nivel de 

studii 
Coeficient de 
ierarhizare* 

Costuri  
salariale* 
RON/lună 

Principal Peste 5 ani S 3,19 2.354 

Specialist Între 1 şi 5 ani S 2,89 2.133 

Debutant Sub 1 an S 1,77 1.306 

 
(*) Costurile salariale au fost calculate prin înmulŃirea „coeficientului de ierarhizare” 
prevăzut în Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

                                                             
20 Sprijinirea copiilor „invizibili” – Al doilea raport de evaluare. UNICEF, 2013 
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publice, cu valoarea de referinŃă a salariului de bază de 600 RON/lună (conform OUG 
83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi 
alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice), la care am aplicat procentul de contribuŃii 
plătite de angajator la bugetul de stat şi cel local (23% potrivit legislaŃiei aferente). 

 
Transportul asistenţilor medicali comunitari 

Costurile de transport au fost estimate, în medie, la acelaşi nivel ca în cazul asistenŃilor 
sociali, pe principiul că şi unii şi alŃii efectuează vizite la domiciliul aceloraşi familii din 
comunitate: 50 lei/persoană/lună pentru comunităŃile rurale, respectiv 100 lei/persoană/lună 
pentru comunităŃile urbane, în funcŃie de media costului unui abonament lunar în sistemul 
de transport public.  

 
Formarea asistenţilor medicali comunitari în vederea desfăşurării activităţilor în 
comunităţile în care sunt angajaţi 

Costurile aferente includ şi activităŃile de formare necesare menŃinerii unui nivel adecvat de 
competenŃă (formare continuă), ulterior primului an de implementare a intervenŃiei. 

Pornind de la sumele bugetate în cadrul proiectului de modelare pentru componenta de 
formare asistenŃi medicali comunitari, şi urmărind aceeaşi logică aplicată în modelarea 
costurilor pentru asistenŃii sociali, costurile de formare estimate se ridică la 1.750 
lei/persoană/ an. Aceste costuri corespund şi estimărilor iniŃiale realizate de Centrul pentru 
Politici şi Servicii de Sănătate (CPSS) în cazul formării asistenŃilor medicali comunitari 
implicaŃi în proiectul de modelare. 

 
Costuri indirecte (administrative) suportate de primării pentru angajarea asistenţilor 
medicali comunitari 

Costurile indirecte (administrative) au fost estimate la acelaşi nivel ca în cazul asistenŃilor 
sociali, pe baza unei medii a cheltuielilor administrative per angajat raportate de primăriile 
selectate dintre comunităŃile rurale participante în proiectul de modelare (între 230–345 
lei/angajat/lună). 

Luând în calcul o medie a cheltuielilor înregistrate în proiect, suma prevăzută în modelarea 
costurilor este de 300 lei/persoană/lună pentru toate comunităŃile rurale, deşi această 
valoare poate varia destul de mult de la o comunitate la alta, în funcŃie de condiŃiile 
specifice clădirii în care îşi are sediul primăria. În cazul comunităŃilor urbane, s-a avut în 
vedere o medie de 350 lei/persoană/lună, date fiind costurile mai mari aferente utilităŃilor şi, 
eventual, chiriei pentru spaŃiul de birouri.  

Echipamente  

La această categorie, s-a prevăzut un buget pentru investiŃia iniŃială în dotarea asistenŃilor 
sociali cu anumite echipamente menite să le faciliteze activitatea, permiŃându-le să 
înregistreze, colecteze şi să analizeze date relevante muncii lor. Echipamentele avute în 
vedere sunt următoarele: 

- Un notepad pentru fiecare asistent medical comunitar, estimat la  un preŃ de 1.600 
lei/buc. (în funcŃie şi de cheltuielile cu tabletele electronice prevăzute în proiectul de 
modelare), pentru a le asigura asistenŃilor medicali comunitari mobilitate în operarea 
aplicaŃiei AURORA (aplicaŃie concepută special pentru a servi scopurilor proiectului 
de modelare); 

- Un computer de birou pentru fiecare comunitate, estimat la un preŃ mediu de 1.300 
lei/buc., cu următoarele caracteristici orientative: procesor Intel Pentium™ de 
3.0GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, Monitor LED AOC de 18.5"; 

- Un proiector pentru fiecare comunitate, estimat la un preŃ mediu de 1.400 lei/buc. 
(în funcŃie de preŃurile practicate în comerŃ şi având ca model orientativ proiectorul 
BenQ MS504). 
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Truse medicale şi consumabile 

Singurele elemente importante de adăugat în bugetul prevăzut pentru asistenŃii medicali 
comunitari (ca şi cheltuieli la nivel comunitar) sunt investiŃia în truse medicale, estimată la 
o valoare totală de aproximativ 840 lei pentru fiecare asistent medical comunitar angajat în 
comunitate (o investiŃie iniŃială efectuată doar la debutul implementării), şi costul anual 
aferent consumabilelor, estimat la aproximativ 440 lei/an pentru fiecare asistent medical 
comunitar angajat în comunitate. 

 

Defalcarea costurilor estimate în cazul truselor medicale şi consumabilelor 

Categorie de cheltuieli Cantitate 
Cost unitar 

(RON/articol) 

Trusă  
medicală 

Tensiometru cu stetoscop 50 161 
Glucometru 50 121 
Pulsoximetru 50 105 
Termometru pentru copii şi adulŃi 50 41 
Trusă chirurgicală de unică folosinŃă 50 10 
Cântar pentru nou-născuŃi 50 169 
TăviŃă renală 50 2 
Saci gunoi 50 4 
Garou 50 6 
Cutie pentru articolele de mai sus 50 221 

Total investiŃie iniŃială în trusa medicală  840 

Consumabile 

Ace şi lamele pentru glucometru 2 6 
Vată 2 5 
Tifon 10 1 
Comprese sterile 10 1 
Rivanol  2 3 
Apă oxigenată 4 3 
Siringi 10 155 
Mănuşi chirurgicale 5 58 
Măşti 10 1 
Teste pentru măsurarea glicemiei  58 
Teste hematuria  12 
Teste pentru sânge ocult în fecale (FOB)  97 
Teste de urină  2 40 

Cost anual total consumabile  440 
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Prezentare pe scurt a costurilor unitare prevăzute în modelarea bugetului la nivel comunitar 

Categorie de cheltuieli 

Suma 

ObservaŃii 

Costuri 
proiect 

modelare 
(rural) 

Costuri  
estimate  
(rural) 

Costuri  
estimate  
(urban) 

Salariu asistent medical comunitar 
(RON/persoană/lună) 

1.500 2.000 2.000 

Creşterea prevăzută în bugetul estimat 
are la bază prevederile legislative 
referitoare la salarizarea funcŃionarilor 
publici (Legea 284/2010). 

Transport asistent medical comunitar 
(RON/persoană/lună) 

0 50 100 

În proiectul de modelare, aceste costuri 
au fost prinse în bugetul primăriilor, iar 
aici au fost estimate pe baza aceloraşi 
considerente folosite în estimările pentru 
asistenŃii sociali. 

Formare asistent medical comunitar 
(RON/persoană/an) 

1.000 1.750 1.750 
Creşterea are la bază costurile/zi aplicate 
în programele de formare similare 
adresate funcŃionarilor publici. 

Costuri indirecte (administrative) 
(RON/persoană/lună) 

0 300 350 

În proiectul de modelare, aceste costuri 
au fost prinse în bugetul primăriilor, iar 
aici au fost estimate pe baza aceloraşi 
considerente folosite în estimările pentru 
asistenŃii sociali. 

Echipamente 
(RON/persoană - investiŃie iniŃială) 

0 4.300 4.300 

În proiectul de modelare, acestea au fost 
asigurate de primării din resursele 
existente, iar aici costurile pentru 
computere, tablete şi proiectoare au fost 
estimate pe baza aceloraşi considerente 
folosite în estimările pentru asistenŃii 
sociali. 

Truse medicale 
(RON/persoană – investiŃie iniŃială) 

0 840 840 

Cheltuieli care nu au existat efectiv în 
proiectul de modelare, aici fiind estimate 
pe baza datelor prezentate în tabelul 
anterior. 

Consumabile  
(RON/an) 

0 440 440 

Cheltuieli care nu au existat efectiv în 
proiectul de modelare, menite să asigure 
materialele necesare în activitatea 
specifică asistenŃilor medicali comunitari 

Cost total per asistent medical comunitar:    

InvestiŃie iniŃială la debutul 
implementării 
(RON/asistent medical comunitar) 

- 5.140 5.140  

Cost anual  
(RON/an/asistent medical 
comunitar) 

19.000 30.390 31.590  

 
Numărul estimat de asistenţi medicali comunitari necesari extinderii, la nivel naŃional, a 
modelului CBS/PMS, în speŃă aproximativ 4.000 de persoane la nivel naŃional, a fost calculat pe 
aceleaşi considerente folosite în determinarea necesarului de asistenŃi sociali. Două aspecte 
importante au fost avute în vedere: 

- Activitatea asistenŃilor medicali comunitari vizează aceiaşi beneficiari ca ai asistenŃilor 
sociali, iar atribuŃiile lor presupun un nivel similar de efort din punct de vedere al timpului 
alocat, distanŃelor de deplasare etc. 
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- Actualele standarde privind normativele de personal aferente activităŃii desfăşurate de 
asistenŃii medicali comunitari (HG 459/2010) prevăd un asistent medical comunitar la 500 
de persoane asistate. Cu toate acestea, atribuŃiile asociate posturilor la care se referă 
legea diferă de cele prevăzute în termenii de referinŃă ai proiectului de modelare, la fel ca şi 
definiŃia beneficiarilor. Ca atare, am considerat că standardele respective nu au relevanŃă 
în exerciŃiul nostru de modelare, mai potrivit fiind raŃionamentul aplicat în cazul estimărilor 
prevăzute pentru componenta de asistenŃă socială/asistenŃi sociali. 

 
Numărul estimat de asistenţi medicali comunitari necesari extinderii la nivel naţional a 
modelului CBS/PMS 

 
 
Cheltuielile estimate la nivel judeŃean (pentru supervizorii DSP ai asistenŃilor medicali comunitari) 
corespund bugetului estimat în cazul supervizorilor DGASPC ai asistenŃilor sociali.  
Numărul de supervizori DSP necesari în fiecare judeŃ a fost calculat pe baza aceloraşi 
considerente aplicate în cazul supervizorilor DGASPC indicate mai devreme.  

Prezentare pe scurt a costurilor unitare prevăzute în modelarea bugetului la nivel judeţean 

Categorie de cheltuieli 

Suma 

ObservaŃii Costuri 
proiect 

modelare 

Costuri 
estimate 

Salariu supervizor 
(RON/persoană/lună) 

850 1.400 
Creşterea prevăzută în bugetul estimat are la bază 
prevederile legislative referitoare la salarizarea 
funcŃionarilor publici. 

Transport supervizor 
(RON/persoană/lună) 

300 370 
Creşterea costurilor de transport este justificată de 
creşterea semnificativă a numărului de comunităŃi 
vizate.   

Formare supervizor 
(RON/persoană/an) 

1.000 1.050 
Costuri estimate pe baza bugetului proiectului de 
modelare. 

Costuri indirecte (administrative) 
(RON/persoană/lună) 

0 400 
În proiectul de modelare, aceste costuri au fost prinse 
în bugetul primăriilor. 

Centre de resurse 
(RON/10 comunităŃi/3 luni) 

0 1.000 
În proiectul de modelare, aceste costuri au fost 
prevăzute în componenta de asistenŃă socială, existând 
un singur buget alocat acestui scop.  

Cost total per supervizor:    

Cost anual * 
(RON/an/supervizor) 

14.800 27.090  

 
(*) Pe lângă costul anual per supervizor, înmulŃit cu numărul de supervizori necesari în fiecare 
judeŃ, bugetul va include şi costurile asociate centrelor de resurse, calculate în funcŃie nu de 
numărul de supervizori, ci de numărul de comunităŃi din fiecare judeŃ. 
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4.6. Cheltuieli estimate în cazul componentei PMS de educaŃie/consilier şcolar 
 
Deşi componenta de educaŃie nu a făcut parte din PMS-ul testat în cadrul proiectului de modelare, 
studii recente21 relevă o nevoie reală de consiliere şi orientare profesională în rândul elevilor la 
nivel naŃional, ceea ce, dacă avem în vedere dificultăŃile cu care se confruntă şcolile în asigurarea 
acestor servicii, face ca rolul consilierului şcolar să fie unul esenŃial pentru dezvoltarea viitoare a 
elevilor.   
 
Studiul efectuat de Centrul NaŃional de Resurse pentru Orientare Profesională are la bază un 
sondaj realizat în 2008 în rândul elevilor din România. Sondajul a avut ca scop identificarea 
nevoilor de consiliere şi orientare profesională la nivelul elevilor. Potrivit rezultatelor sondajului, 
pentru o mare parte dintre respondenŃi (peste 70%) există o nevoie crescută de consiliere şi 
orientare, vizavi de autocunoaştere, securitate şi stabilitate, comunicare, competenŃe sociale şi 
antreprenoriale, învăŃare eficientă, planificarea carierei, rezolvarea conflictelor şi stil de viaŃă. 
 
Această stare de fapt poate fi explicată prin dificultatea serviciilor de consiliere şi orientare din şcoli 
de a lucra efectiv cu majoritatea populaŃiei şcolare, activitatea cabinetelor şi centrelor fiind axată fie 
pe cazuri cu probleme speciale, fie pe activităŃi de informare pe grupuri mari. 
 
Prin urmare, dat fiind faptul că proiectul de modelare nu a furnizat datele necesare configurării 
scenariilor de extindere, pentru a include componenta de educaŃie în modelarea costurilor aferente 
implementării, la nivel naŃional, a modelului CBS/PMS, estimările noastre au avut la bază costurile 
prevăzute la ora actuală în cazul unui consilier şcolar care activează în sistemul de învăŃământ. 
Astfel, cu sprijinul Ministerului EducaŃiei NaŃionale şi Cercetării ŞtiinŃifice, am strâns informaŃiile 
relevante privind costurile actuale suportate la nivel naŃional la acest capitol.  
 
Datele colectate în acest sens sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

# JudeŃ 
Nr. consilieri Costuri salariale 

RON/an 

Formare 
profesională 

RON/an 

Costuri de 
transport 
RON/an 

Costuri indirecte RON/an 
 

Cheltuieli 
materiale 

 
Materiale 
specifice 

 
Alte  

cheltuieli Urban Rural 

1 Argeş 67 11 1.918.327 11.000 18.527 2.329 6.284 5.442 

2 Bacău 54 19 2.505.000 10.000 13.000 24.000   

3 Bihor 44 7 1.430.000  9.500  1.530  

4 
BistriŃa-
Năsăud 

31 6 963.948 12.298 100.008 39.100 10.826 1.850 

5 Botoşani 32 10 1.821.805  14.933  24.733  

6 Brăila 23 2 784.808 1.059  11.246 12.946  

7 Bucureşti 211  6.671.894     12.096 

8 Caraş-Severin 28 6 1.208.605  3.000  1.400  

9 ConstanŃa 74 8 2.682.625 18.980 70.715 32.362 43.461 46.255 

10 Covasna 23  680.772  1.066 4.849   

11 Dolj 47 1 2.024.576 14.000 13.000 18.000 51.000 3.000 

12 Hunedoara 48 1 1.461.360  12.000 36.000  36.000 

13 IalomiŃa 25 5 998.448  5.568 18.216 9.264 10.764 

14 Iaşi 65 13 2.601.768  19.476 10.000 8.000 9.000 

15 MehedinŃi 33 7 1.164.000  36.000    

16 Mureş 87 11 2.768.662 400 30.953 27.792 904 2.824 

17 NeamŃ 30 2 756.600 1.500 5.540  70.000  

18 Olt 45 3 2.127.000  29.000 10.000   

19 Prahova 28  912.000  12.000 12.000 21.000 7.500 

20 Sălaj 34 9 1.204.443 310 17.980 66.340 310  

                                                             
21 Analiza nevoilor de consiliere pe toată durata vieţii. Centrul Naţional de Resurse pentru Orientare Profesională, 2008 
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# JudeŃ 
Nr. consilieri Costuri salariale 

RON/an 

Formare 
profesională 

RON/an 

Costuri de 
transport 
RON/an 

Costuri indirecte RON/an 
 

Cheltuieli 
materiale 

 
Materiale 
specifice 

 
Alte  

cheltuieli Urban Rural 

21 Satu Mare 49 16 2.724.906  30.000 15.000 61.500 23.400 

22 Sibiu 48 3 1.446.780 8.670 7.500 12.750 153.000  

23 Vaslui 37 3 1.675.526 82.400 5.000    

24 Suceava 44 8 1.462.800 9.000 4.446 12.000 99.439  

25 Teleorman 20 8 721.416 2.400 30.000 12.000 24.000 24.000 

26 Cluj 86 5 2.845.308 5.730 15.570 98.200 8.453  

27 Vrancea 27 5 1.046.084  17.085 29.537 1.859  

28 Tulcea 22 10.5 1.108.315 16.500 18.475  39.000  

29 DâmboviŃa 42 8 1.451.000 1.000 25.000 10.000 5.000 71.000 

30 GalaŃi 50.5 12 1.593.000  21.180 8.500   

31 Maramureş 59 11 2.177.433 15.840 41.516 113.332 87.205  

32 Harghita 46 17 2.400.000 94.830 41.400 15.000 13.330  

33 Ilfov 10 26 741.000 750 3.723 5.200   

34 Timiş 61 1 1.938.409 70.100 22.768 227.116 10.794  

Total 1.631 255 60.018.618 160.617 695.929 363.984 599.597 158.131 

 
Pe baza datelor colectate din 34 de judeŃe, am estimat un cost mediu per consilier şcolar, 
constând din următoarele:  
 

Categorie de cheltuieli 
Costuri estimate  

pentru urban şi rural 
(RON/persoană/lună) 

Salariu consilier şcolar 2.700 

Transport consilier şcolar 400 

Formare consilier şcolar 100 

Costuri indirecte (administrative) 600 

Cost total per consilier şcolar:  

Cost anual  
(RON/an/consilier şcolar) 

33.500 

 
Cheltuielile aferente estimate la nivel judeŃean (pentru supervizorii CJRAE ai consilierilor şcolari) 
corespund bugetelor similare modelate pentru supervizorii DGASPC şi DSP pe componentele de 
asistenŃă socială şi asistenŃă medicală. 
 
Necesarul de consilieri şcolari a fost determinat în baza prevederilor Ordinului Ministerului 
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi funcŃionarea centrelor judeŃene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenŃă 
educaŃională, potrivit căruia un consilier şcolar acordă asistenŃă unui număr de maximum 800 elevi 
cu vârste între 6-17 ani, respectiv 400 de preşcolari cu vârste între 3-5 ani.  
 
Pentru a determina procentul de copii de vârstă şcolară din fiecare grupă de vârstă la nivelul 
tuturor comunităŃilor prevăzute în modelarea costurilor, am modelat populaŃia de copii în funcŃie de 
o rată medie de înscriere şcolară, pe baza datelor relevante raportate pentru 201322: 

 

                                                             
22 Raport privind analiza documentară în sectorul educaŃiei în România, 2013 – întocmit în cadrul proiectului finanŃat prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională POAT 2007-2013 
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- 82% pentru categoria de vârstă 3-5 ani  
- 93% pentru categoria de vârstă 6-17 ani 

 
Ca urmare a acestor estimări, numărul de consilieri şcolari necesari implementării, la nivel 
naŃional, a modelului CBS/PMS rezultă a fi de aproximativ 8.450, după cum se arată în graficul de 
mai jos: 
 
Numărul estimat de consilieri şcolari necesari implementării la nivel naţional a modelului 
CBS/PMS 

 
 
Prezentare pe scurt a costurilor unitare prevăzute în modelarea bugetului la nivel judeţean 

Categorie de cheltuieli 

Suma 

ObservaŃii 
Costuri 
proiect 

modelare 

Costuri 
estimate 

Salariu supervizor 
(RON/persoană/lună) 

850 1,400 
Creşterea prevăzută în bugetul estimat are la bază 
prevederile legislative referitoare la salarizarea 
funcŃionarilor publici. 

Transport supervizor 
(RON/persoană/lună) 

300 370 
Creşterea costurilor de transport este justificată de 
creşterea semnificativă a numărului de comunităŃi 
vizate.   

Formare supervizor 
(RON/persoană/an) 

1.000 1.050 
Costuri estimate pe baza bugetului proiectului de 
modelare. 

Costuri indirecte (administrative) 
(RON/persoană/lună) 

0 400 
În proiectul de modelare, aceste costuri au fost prinse 
în bugetul primăriilor. 

Centre de resurse 
(RON/10 comunităŃi/3 luni) 

0 1.000 
În proiectul de modelare, aceste costuri au fost 
prevăzute în componenta de asistenŃă socială, existând 
un singur buget alocat acestui scop.  

Cost total per supervizor:    

Cost anual * 
(RON/an/supervizor) 

14.800 27.090  

 
(*) Pe lângă costul anual per supervizor, înmulŃit cu numărul de supervizori necesari în fiecare 
judeŃ, bugetul va include şi costurile asociate centrelor de resurse, calculate în funcŃie nu de 
numărul de supervizori, ci de numărul de comunităŃi din fiecare judeŃ. 
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4.7. Constrângeri legate de extindere  
 
În configurarea modelului de extindere, există o serie de factori suplimentari ce trebuie avuŃi în 
vedere, pe lângă costurile estimate şi bugetul total necesar derulării unui asemenea demers.   
 
Disponibilitatea fondurilor la nivel local/comunitar 

Strategia naŃională şi legislaŃia în domeniu prevăd nevoia acordării de servicii, însă nu şi 
fondurile aferente sau mecanismele de control care să asigure o realizare corespunzătoare. 
Descentralizarea se produce la nivel de atribuŃii administrative, însă nu şi la nivel financiar.  

 
Constrângeri legislative (îngheţarea posturilor în sectorul public) 

Încă din 2010, sectorul public din România a fost marcat de reduceri de personal şi blocarea 
posturilor. Începând cu 2013, OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 77/2013 permite 
primăriilor să angajeze personal pe posturile devenite vacante în 2013.  

Ca atare, pentru a putea extinde şi implementa modelul CBS/PMS la nivel naŃional, se 
impune o modificare a legislaŃiei care să permită comunităŃilor de la nivel local să angajeze 
personalul necesar. 

 
Disponibilitatea limitată a resurselor umane necesare 

Angajarea asistenŃilor sociali este blocată nu numai ca urmare a problemei îngheŃării 
posturilor publice, ci şi a lipsei de resurse umane (chiar şi acolo unde angajările se pot 
efectua cu un alt statut - de lucrător social).  

ExperienŃa implementării proiectului de modelare arată că unii asistenŃi sociali angajaŃi în 
proiect nu au nivelul corespunzător de pregătire şi de practică, lucru rezultat şi din evaluările 
proiectului efectuate în primii doi ani de implementare. De asemenea, testarea componentei 
de asistenŃă medicală din cadrul PMS s-a realizat doar parŃial (în 24 din cele 32 de 
comunităŃi incluse în proiect la momentul respectiv), din cauza lipsei de asistenŃi medicali 
comunitari în comunităŃile vizate. 

 

4.8. Impactul prevăzut în urma extinderii modelului 
 
Proiectul de modelare demonstrează cât se poate de clar că problematica copiilor ‚invizibili’ deŃine 
o relevanŃă extrem de importantă pentru comunităŃile rurale din România şi reprezintă o problemă 
serioasă ce necesită un răspuns urgent şi ferm la nivel de politici. În acelaşi timp, proiectul a 
demonstrat că activităŃile de teren sunt posibile şi esenŃiale pentru asigurarea dreptului la protecŃie 
socială al copiilor (şi altor categorii vulnerabile), dar şi că serviciile preventive comunitare sunt mai 
eficace şi mult mai convenabile ca şi costuri nu doar în teorie, ci şi în realitate. 
 
Ca dovadă, într-un an şi jumătate (2011-2012), proiectul de modelare a identificat 5.758 de copii 
‚invizibili’ care prezentau un cumul complex de vulnerabilităŃi. Folosind o abordare din perspectiva 
pachetului minim de servicii comunitare, peste 3.400 de copii şi familiile lor au beneficiat de servicii 
variate, de la diagnosticarea nevoilor la informare, consiliere, acompaniere şi sprijin, referire către 
specialişti, dar şi monitorizare şi evaluare. Aşadar, pentru numeroşi copii aflaŃi în situaŃie de risc, s-
a asigurat într-o mai mare măsură accesul la sănătate, educaŃie, protecŃie socială, precum şi la 
şansa de a creşte în familia naturală. 
 
În plus, atitudinea populaŃiei faŃă de copii şi drepturile lor s-a schimbat în bine, serviciile preventive 
de la nivel comunitar s-au îmbunătăŃit, iar numărul cazurilor de violenŃă şi abuz a scăzut în 
comunitate. Activarea şi participarea comunitară (mai ales prin Structurile Consultative 
Comunitare) au crescut ca urmare a proiectului de modelare.  
 
Ca o dovadă a eficienŃei modelului testat în proiect, pentru 58 din cei 70 de copii vulnerabili 
abandonaŃi sau cu risc de abandon s-a prevenit separarea de familie. Acest lucru s-a făcut cu un 
cost per copil (şi familie) de 250 lei pe an. Prin comparaŃie, costul standard în sistemul de protecŃie 
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a copilului, per copil pe an, variază între 11.000 şi 21.000 lei (conform HG 23/2010, Standardele de 
cost pentru serviciile sociale23). Astfel, serviciile preventive comunitare oferă nu doar o protecŃie 
mai eficientă copiilor, ci sunt şi mai convenabile din punct de vedere al costurilor decât serviciile de 
protecŃie specială.  
 
Cu toate acestea, există o serie de factori care limitează economiile pe care le poate face 
guvernul în urma utilizării serviciilor bazate pe comunitate, ca alternativă la serviciile instituŃionale.   

- În primul rând, crearea unor servicii sociale alternative presupune o investiŃie iniŃială în 
capital, personal, formare, şi alte resurse.  

- În al doilea rând, economiile la bugetul de stat rezultate ca urmare a utilizării serviciilor 
comunitare se vor acumula, foarte probabil, numai după ce scade numărul persoanelor 
beneficiare ale serviciilor de tip rezidenŃial. Economiile nu vor fi însemnate până când 
aceste instituŃii rezidenŃiale nu se închid sau nu capătă o altă destinaŃie.  

- În cele din urmă, şi cel mai important, serviciile noi în general cresc numărul persoanelor 
care beneficiază de asistenŃă. Serviciile de tip rezidenŃial deservesc doar o mică parte din 
categoria celor vulnerabili, în timp ce serviciile bazate pe comunitate pot asista nu numai 
actualii beneficiari (cei instituŃionalizaŃi), ci şi multe alte persoane care, în trecut, nu au 
beneficiat de asistenŃă. În acest fel, populaŃia Ńintă vizată în cazul serviciilor comunitare ar fi 
semnificativ mai mare decât cea formată din beneficiarii serviciilor de tip rezidenŃial. 
Creşterea numărului de beneficiari înseamnă acordarea de asistenŃă necesară mult mai 
multor persoane, dar totodată presupune asigurarea de resurse suplimentare, altele decât 
economiile realizate prin închiderea centrelor de tip rezidenŃial.   

- Scopul final al asistenŃei este acela de a preveni cauzele care conduc la instituŃionalizarea 
copiilor – sărăcia, excluziunea socială a minorităŃilor etnice, a copiilor cu dizabilităŃi, şi a 
altor grupuri vulnerabile. 

Pe de altă parte, există şi o serie de riscuri asociate implementării serviciilor bazate pe 
comunitate. În acest sens, două aspecte importante trebuie reŃinute: 

- Riscul de a crea servicii comunitare inadecvate – Personalul poate să nu fie bine pregătit, 
iar serviciile pot să nu răspundă pe deplin problemelor sau nevoilor materiale individuale. 
Putem vorbi de un astfel de risc atunci când se multiplică sau se extind proiecte 
implementate cu succes şi multă atenŃie la scară mică.  

- Riscul ca implementarea să nu fie sustenabilă – Guvernele se schimbă, priorităŃile 
alternează, resursele scad, sau responsabilitatea demersului revine unei structuri de la un 
alt nivel guvernamental care poate să nu-l trateze ca pe o prioritate. Astfel de modificări pot 
avea un impact profund asupra sustenabilităŃii financiare, integrităŃii programatice şi 
continuităŃii personalului implicat.  

Riscurile pot fi diminuate printr-o planificare atentă, continuă, prin asigurarea unei finanŃări 
adecvate, şi, cel mai important, prin participarea tuturor părŃilor relevante în procesul de luare a 
deciziilor legate de aceste servicii.  

 

 
 
 
 
 

                                                             
23 Standardul de cost per copil pe an variază după cum urmează: 11.014 lei pentru asistenŃi maternali cu 3 copii în 
plasament; 13.931 lei pentru asistenŃi maternali cu 2 copii în plasament; 20.896 lei pentru asistenŃi maternali cu un copil 
în plasament; 20.653 pentru servicii de tip rezidenŃial. 
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4.9. Scenarii de costuri  
 

4.9.1   Scenariul de bază în rural: Implementarea pachetului minim de servicii, varianta de bază (componenta de asistenŃă 
socială/asistent social) în comunităŃile rurale. 

 
Acest scenariu vizează extinderea modelului CBS/PMS doar în comunităŃile rurale de la nivel naŃional (2.861 de comunităŃi). 
 
Pe baza indicatorilor colectaŃi şi a ipotezelor descrise anterior, modelarea costurilor a avut ca rezultat un cost anual total estimat, aferent angajării 
numărului necesar de asistenŃi sociali în toate comunităŃile rurale, de peste 108 milioane lei (circa 24 de milioane de euro). 
 
Costurile anuale asociate angajării supervizorilor DGASPC aferenŃi au fost estimate la peste 5,5 milioane lei (circa 1,2 milioane euro). 
 
Prezentare pe scurt a costurilor totale prevăzute în scenariul de bază în rural (componenta de asistenţă socială/asistent social) 

- RON/an - 

Nivel 
Nr.  

comunităŃi 
Nr. asistenŃi 

sociali 
Nr.  

supervizori 
Costuri  

salariale 
Transport Formare 

Costuri indirecte 
(administrative) 

Echipamente 
Centre de  
resurse 

Costuri  
totale 

JudeŃean   159 2.662.800 703.740 166.425 760.800 - 1.220.000 5.513.765 

Comunitar 2.861 3.190  76.560.000 1.914.000 5.582.500 11.484.000 12.828.700 - 108.369.200 

Total 2.861 3.190 159 79.222.800 2.617.740 5.748.925 12.244.800 12.828.700 1.220.000 113.882.965 

 
Luând în calcul constrângerile de ordin bugetar, implementarea acestei variante se poate efectua în mai multe etape, asigurând o acoperire totală a 
comunităŃilor rurale în termen de trei ani. DistribuŃia comunităŃilor se face în funcŃie de indicatorul compus calculat prin înmulŃirea tuturor punctajelor 
atribuite indicatorilor secundari descrişi în acest capitol la secŃiunea 4.3, după cum urmează: 

1. În primul an de implementare, intervenŃia poate viza comunităŃile cu cea mai mare probabilitate de a avea nevoie de serviciile respective 
(comunităŃile cotate cu cel mai mare coeficient de risc (între 4 şi 16), reprezentând 35% din totalul comunităŃilor rurale);  

2. În al doilea an de implementare, se pot adăuga comunităŃile cotate cu risc mediu (cele cu coeficient de risc între 1 şi 2, reprezentând 39% din 
totalul comunităŃilor rurale); 

3. În al treilea an de implementare, intervenŃia poate fi extinsă la toate comunităŃile rurale 
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Prezentare pe scurt a costurilor totale prevăzute în scenariul de bază în rural – Primul an de implementare 
- RON/an - 

Nivel 
Nr. 

comunităŃi 
Nr. asistenŃi 

sociali 
Nr. 

supervizori 
Costuri 

salariale 
Transport Formare 

Costuri indirecte 
(administrative) 

Echipamente 
Centre de  
resurse 

Costuri totale 

JudeŃean   89 1.486.800 392.940 92.925 424.800 - 1.220.000 3.617.465 

Comunitar 1.087 1.769  42.456.000 1.061.400 3.095.750 6.368.400 5.765.300 - 58.746.850 

Total 1.087 1.769 89 43.942.800 1.454.340 3.188.675 6.793.200 5.765.300 1.220.000 62.364.315 

 
Prezentare pe scurt a costurilor totale cumulate prevăzute în scenariul de bază în rural – Al doilea an de implementare 

- RON/an - 

Nivel 
Nr. 

comunităŃi 
Nr. asistenŃi 

sociali 
Nr. 

supervizori 
Costuri 

salariale 
Transport Formare 

Costuri indirecte 
(administrative) 

Echipamente 
Centre de  
resurse 

Costuri totale 

JudeŃean - - 133 2.234.400 590.520 139.650 638.400 - 2.440.000 6.042.970 

Comunitar 2.191 2.675 - 64.188.000 1.604.700 4.680.375 9.628.200 10.194.900 - 90.296.175 

Total 2.191 2.675 133 66.422.400 2.195.220 4.820.025 10.266.600 10.194.900 2.440.000 96.339.145 

 
Prezentare pe scurt a costurilor totale cumulate prevăzute în scenariul de bază în rural – Al treilea an de implementare 

- RON/an - 

Nivel 
Nr. 

comunităŃi 
Nr. asistenŃi 

sociali 
Nr. 

supervizori 
Costuri 

salariale 
Transport Formare 

Costuri indirecte 
(administrative) 

Echipamente 
Centre de  
resurse 

Costuri totale 

JudeŃean - - 159 2.662.800 703.740 166.425 760.800 - 3.660.000 7.953.765 

Comunitar 2.861 3.190 - 76.560.000 1.914.000 5.582.500 11.484.000 12.828.700 - 108.369.200 

Total 2.861 3.190 159 79.222.800 2.617.740 5.748.925 12.244.800 12.828.700 3.660.000 116.322.965 
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4.9.2. Scenariul de bază în urban: Implementarea pachetului minim de servicii, varianta de bază (componenta de asistenŃă 
socială/asistent social) în comunităŃile urbane. 

 
Pe baza indicatorilor colectaŃi şi a ipotezelor descrise anterior, modelarea costurilor a avut ca rezultat un cost anual total estimat, aferent angajării 
numărului necesar de asistenŃi sociali în toate cele 325 de comunităŃi urbane, de peste 26,6 milioane lei (circa 5,9 milioane euro). 
 
Costurile anuale asociate angajării supervizorilor DGASPC aferenŃi au fost estimate la peste 1,3 milioane lei (circa 0,3 milioane euro). 
 
Prezentare pe scurt a costurilor totale prevăzute în scenariul de bază în urban (componenta de asistenţă socială/asistent social) 

- RON/an - 

Nivel 
Nr.  

comunităŃi 
Nr. asistenŃi 

sociali 
Nr.  

supervizori 
Costuri  

salariale 
Transport Formare 

Costuri indirecte 
(administrative) 

Echipamente 
Centre de  
resurse 

Costuri totale 

JudeŃean   40 672.000 177.600 42.000 192.000 - 204.000 1.287.600 

Comunitar 325 786  18.864.000 943.200 1.375.500 3.301.200 2.135.100 - 26.619.000 

Total 325 786 40 19.536.000 1.120.800 1.417.500 3.493.200 2.135.100 204.000 27.906.600 
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4.9.3. Scenariul extins în rural: Implementarea pachetului minim de servicii, varianta extinsă (componenta de asistenŃă 
socială/asistent social & componenta de asistenŃă medicală/asistent medical comunitar) în comunităŃile rurale. 

 
Pe baza indicatorilor colectaŃi şi a ipotezelor descrise anterior, modelarea costurilor a avut ca rezultat un cost anual total estimat, aferent angajării 
numărului necesar de asistenŃi sociali şi asistenŃi medicali comunitari (AMC) în toate cele 2.861 de comunităŃi rurale, de aproximativ 232 milioane lei 
(circa 52 milioane euro). 
 
Costurile anuale asociate angajării supervizorilor DGASPC/DSP aferenŃi au fost estimate la peste 11 milioane lei (circa 2,5 milioane euro). 
 
Prezentare pe scurt a costurilor totale prevăzute în scenariul extins în rural (componentele de asistenţă socială/asistent social & asistenţă 
medicală/asistent medical comunitar) 

- RON/an - 

Nivel 
Nr. 

comunităŃi 

Nr. 
asistenŃi 
sociali şi 

AMC 

Nr. 
supervizori 

Costuri 
salariale 

Transport Formare 
Costuri 

indirecte  
(administrative) 

Echipamente 
Centre de 
resurse 

 
Truse medicale 
şi consumabile 

Costuri 
totale 

JudeŃean  - 317 5.325.600 1.407.480 332.850 1.521.600 - 2.440.000  11.027.530 

Comunitar 2.861 6.380 - 153.120.000 3.828.000 11.165.000 22.968.000 25.657.400 - 4.083.200 220.821.600 

Total 2.861 6.380 317 158.445.600 5.235.480 11.497.850 24.489.600 25.657.400 2.440.000 4.083.200 231.849.130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 │ Analiza impactului financiar al extinderii la nivel naŃional a unui model de servicii bazate pe comunitate 
 

 

4.9.4. Scenariul extins în urban: Implementarea pachetului minim de servicii, varianta extinsă (componenta de asistenŃă 
socială/asistent social & componenta de asistenŃă medicală/asistent medical comunitar) în comunităŃile urbane. 

 
Pe baza indicatorilor colectaŃi şi a ipotezelor descrise anterior, modelarea costurilor a avut ca rezultat un cost anual total estimat, aferent angajării 
numărului necesar de asistenŃi sociali şi asistenŃi medicali comunitari (AMC) în toate cele 325 de comunităŃi urbane, de 54,2 milioane lei (circa 12,1 
milioane euro). 
 
Costurile anuale asociate angajării supervizorilor DGASPC/DSP aferenŃi au fost estimate la peste 2,5 milioane lei (circa 0,55 milioane euro). 
 
Prezentare pe scurt a costurilor totale prevăzute în scenariul extins în urban (componentele de asistenţă socială/asistent social & asistenţă 
medicală/asistent medical comunitar) 

- RON/an - 

Nivel 
Nr.  

comunităŃi 

Nr.  
asistenŃi 
sociali şi 

AMC 

Nr. 
supervizori 

Costuri  
salariale 

Transport Formare 
Costuri  

indirecte 
(adminitrative) 

Echipamente 
Centre de  
resurse 

Truse medicale şi 
consumabile 

Costuri  
totale 

JudeŃean  - 80 1.344.000 355.200 84.000 384.000 - 408.000  2.575.200 

Comunitar 325 1.572 - 37.728.000 1.886.400 2.751.000 6.602.400 4.270.200 - 1.006.080 54.244.080 

Total 325 1.572 80 39.072.000 2.241.600 2.835.000 6.986.400 4.270.200 408.000 1.006.080 56.819.280 
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4.9.5. Scenariul optim în rural: Implementarea pachetului minim de servicii, varianta optimă (componenta de asistenŃă 
socială/asistent social, componenta de asistenŃă medicală/asistent medical comunitar & componenta de 
educaŃie/consilier şcolar) în comunităŃile rurale. 

 
Pe baza indicatorilor colectaŃi şi a ipotezelor descrise anterior, modelarea costurilor a avut ca rezultat un cost anual total estimat, aferent angajării 
numărului necesar de asistenŃi sociali, asistenŃi medicali comunitari (AMC) şi consilieri şcolari (CŞ) în toate cele 2.861 de comunităŃi rurale, de peste 
420,5 milioane lei (circa 93,3 milioane euro).  
 
Costurile anuale asociate angajării supervizorilor DGASPC/DSP/CJRAE aferenŃi au fost estimate la peste 20,3 milioane lei (circa 4,5 milioane euro). 
 
Prezentare pe scurt a costurilor totale prevăzute în scenariul optim în rural (componentele de asistenţă socială/asistent social, asistenţă 
medicală/asistent medical comunitar & educaţie/consilier şcolar) 

- RON/an - 

Nivel 
Nr. 

comunităŃi 

Nr. asistenŃi 
sociali,  

AMC şi CŞ 

Nr. 
supervizori 

Costuri 
salariale 

Transport Formare 
Costuri 

indirecte  
(administrative) 

Echipamente 
Centre de 
resurse 

Truse  
medicale şi 

consumabile 

Costuri 
totale 

JudeŃean  - 616 10.348.800 2.735.040 646.800 2.956.800 - 3.660.000 - 20.347.440 

Comunitar 2.861 12.341 - 346.256.400 6.212.400 11.761.100 26.544.600 25.657.400 - 4.083.200 420.515.100 

Total 2.861 12.341 616 356.605.200 8.947.440 12.407.900 29.501.400 25.657.400 3.660.000 4.083.200 440.862.540 
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4.9.6. Scenariul optim în urban: Implementarea pachetului minim de servicii, varianta optimă (componenta de asistenŃă 
socială/asistent social, componenta de asistenŃă medicală/asistent medical comunitar & componenta de 
educaŃie/consilier şcolar) în comunităŃile urbane. 

 
Pe baza indicatorilor colectaŃi şi a ipotezelor descrise anterior, modelarea costurilor a avut ca rezultat un cost anual total estimat, aferent angajării 
numărului necesar de asistenŃi sociali, asistenŃi medicali comunitari (AMC) şi consilieri şcolari (CŞ) în toate cele 325 de comunităŃi urbane, de peste 
137 milioane lei (circa 30,5 milioane euro).  
 
Costurile anuale asociate angajării supervizorilor DGASPC/ DSP/CJRAE aferenŃi au fost estimate la peste 6,1 milioane lei (circa 1,3 milioane euro). 
 
Prezentare pe scurt a costurilor totale prevăzute în scenariul optim în urban (componentele de asistenţă socială/asistent social, asistenţă 
medicală/asistent medical comunitar & educaţie/consilier şcolar) 

- RON/an - 

Nivel 
Nr. 

comunităŃi 

Nr. asistenŃi 
sociali,  

AMC şi CŞ 

Nr.  
supervizori 

Costuri  
salariale 

Transport Formare 
Costuri  

indirecte  
(administrative) 

Echipamente 
Centre de  
resurse 

Truse medicale 
şi consumabile 

Costuri 
 totale 

JudeŃean  - 206 3.452.400 912.420 215.775 986.400 - 612.000 - 6.178.995 

Comunitar 325 4.064 - 118.468.800 2.883.200 3.000.200 8.097.600 4.270.200 - 1.006.080 137.726.080 

Total 325 4.064 206 121.921.200 3.795.620 3.215.975 9.084.000 4.270.200 612.000 1.006.080 143.905.075 
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4.9.7. Scenariul optim în rural – Prezentare costuri pe componente PMS 
 

- RON/an -  

Compo-
nentă 

Nivel 
Nr.  

comunităŃi 

Nr. asistenŃi 
sociali,  

AMC şi CŞ 

Nr.  
supervizori 

Costuri  
salariale 

Transport Formare 
Costuri  

indirecte  
(administrative) 

Echipamente 
Centre de 
resurse 

Truse  
medicale şi 

consumabile 
Costuri totale 

AsistenŃă 
socială 

JudeŃean - - 159 2.662.800 703.740 166.425 760.800 - 1.220.000  5.513.765 

Comunitar 2.861 3.190 - 76.560.000 1.914.000 5.582.500 11.484.000 12.828.700 -  108.369.200 

Total 2.861 3.190 159 79.222.800 2.617.740 5.748.925 12.244.800 12.828.700 1.220.000 - 113.882.965 

AsistenŃă 
medicală 

JudeŃean - - 159 2.662.800 703.740 166.425 760.800 - 1.220.000 - 5.513.765 

Comunitar 2.861 3.190 - 76.560.000 1.914.000 5.582.500 11.484.000 12.828.700 - 4.083.200 112.452.400 

Total 2.861 3.190 159 79.222.800 2.617.740 5.748.925 12.244.800 12.828.700 1.220.000 4.083.200 117.966.165 

EducaŃie 

JudeŃean - - 299 5.023.200 1.327.560 313.950 1.435.200 - 1.220.000 - 9.319.910 

Comunitar 2.861 5.961 - 193.136.400 2.384.400 596.100 3.576.600 - - - 199.693.500 

Total 2.861 5.961 299 198.159.600 3.711.960 910.050 5.011.800 - 1.220.000 - 209.013.410 

TOTAL 

JudeŃean - - 616 10.348.800 2.735.040 646.800 2.956.800 - 3.660.000 - 20.347.440 

Comunitar 2.861 12.341 - 346.256.400 6.212.400 11.761.100 26.544.600 25.657.400 - 4.083.200 420.515.100 

Total 2.861 12.341 616 356.605.200 8.947.440 12.407.900 29.501.400 25.657.400 3.660.000 4.083.200 440.862.540 
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4.9.8. Scenariul optim în urban – Prezentare costuri pe componente PMS 
 

- RON/an -  

Componentă Nivel 
Nr.  

comunităŃi 

Nr. asistenŃi 
sociali,  

AMC şi CŞ 

Nr.  
supervizori 

Costuri  
salariale 

Transport Formare 
Costuri  

indirecte  
(administrative) 

Echipamente 
Centre de 
resurse 

Truse  
medicale şi 

consumabile 

Costuri  
totale 

AsistenŃă  
socială 

JudeŃean - - 40 672.000 177.600 42.000 192.000 - 204.000  1.287.600 

Comunitar 325 786 - 18.864.000 943.200 1.375.500 3.301.200 2.135.100 -  26.619.000 

Total 325 786 40 19.536.000 1.120.800 1.417.500 3.493.200 2.135.100 204.000 - 27906.600 

AsistenŃă  
medicală 

JudeŃean - - 40 672.000 177.600 42.000 192.000 - 204.000 - 1.287.600 

Comunitar 325 786 - 18.864.000 943.200 1.375500 3.301.200 2.135.100 - 1.006.080 27.625.080 

Total 325 786 40 19.536.000 1.120.800 1.417.500 3.493.200 2.135.100 204.000 1.006.080 28.912.680 

EducaŃie 

JudeŃean - - 126 2.108.400 557.220 131.775 602.400 - 204.000 - 3.603.795 

Comunitar 325 2.492 - 80.740.800 996.800 249.200 1.495.200 - - - 83.482.000 

Total 325 2.492 126 82.849.200 1.554.020 380.975 2.097.600 - 204.000 - 87.085.795 

TOTAL 

JudeŃean - - 206 3.452.400 912.420 215.775 986.400 - 612.000 - 6.178.995 

Comunitar 325 4.064 - 118.468.800 2.883.200 3.000.200 8.097.600 4.270.200 - 1.006.080 137.726.080 

Total 325 4.064 206 121.921.200 3.795.620 3.215.975 9.084.000 4.270.200 612.000 1.006.080 143.905.075 

  

 



 

 

Principalele constatări şi recomandări 

 

 

5.1. Principalele constatări şi recomandări privind costurile aferente extinderii, la 
scară naŃională, a pachetului minim de servicii (PMS) 

 
Potrivit analizei noastre privind distribuŃia populaŃiei totale (rurale şi urbane), în funcŃie de 
combinaŃia de indicatori calculaŃi şi de gradul de risc socio-economic la care sunt expuse 
comunităŃile respective (mai multe detalii în capitolul 4 al Raportului), rezultă că 842 de comunităŃi 
se înscriu în categoria de risc scăzut (26,4%), 1.231 de comunităŃi în categoria de risc mediu 
(38,6%), iar 1.113 de comunităŃi fac parte din categoria de risc ridicat (34,9%). În acest context şi 
Ńinând cont de faptul că 2.861 dintre aceste comunităŃi sunt rurale şi 325 sunt urbane, am dezvoltat 
6 posibile scenarii/variante de implementare progresivă a modelului de servicii comunitare/pachetului 
minim de servicii, efectuând o modelare a costurilor pentru fiecare scenariu/variantă în parte.  

Estimările de cost pentru fiecare variantă sunt prezentate în cele de mai jos. 

1. Scenariul de bază în rural: Implementarea pachetului minim de servicii, varianta de bază 
(componenta de asistenţă socială/asistent social) în comunităţile rurale. 

Scenariul de bază în rural vizează extinderea modelului în toate cele 2.861 de comunităŃi 
rurale de la nivel naŃional. Modelarea noastră a avut ca rezultat un cost anual total estimat, 
asociat angajării numărului necesar de asistenŃi sociali în toate comunităŃile rurale, de 108 
milioane lei (circa 24 de milioane de euro), în timp ce costurile anuale asociate angajării 
supervizorilor DGASPC aferenŃi au fost estimate la peste 5,5 milioane lei (circa 1,2 milioane 
euro). 

2. Scenariul de bază în urban: Implementarea pachetului minim de servicii, varianta de bază 
(componenta de asistenţă socială/asistent social) în comunităţile urbane. 

Modelarea noastră a avut ca rezultat un cost anual total estimat, asociat angajării numărului 
necesar de asistenŃi sociali în toate cele 325 de comunităŃi urbane, de peste 26,6 milioane lei 
(circa 5,9 milioane euro), în timp ce costurile anuale asociate angajării supervizorilor DGASPC 
aferenŃi au fost estimate la peste 1,3 milioane lei (circa 0,3 milioane euro).  

3. Scenariul extins în rural: Implementarea pachetului minim de servicii, varianta extinsă 
(componenta de asistenţă socială/asistent social şi componenta de asistenţă medicală/asistent 
medical comunitar) în comunităţile rurale. 

Modelarea noastră a avut ca rezultat un cost anual total estimat, asociat angajării numărului 
necesar de asistenŃi sociali şi asistenŃi medicali comunitari în toate cele 2.861 de comunităŃi 
rurale, de aproximativ 232 milioane lei (circa 52 milioane euro), în timp ce costurile anuale 
asociate angajării supervizorilor DGASPC / DSP24 aferenŃi au fost estimate la peste 11 
milioane lei (circa 2,5 milioane euro). 

4. Scenariul extins în urban: Implementarea pachetului minim de servicii, varianta extinsă 
(componenta de asistenţă socială/asistent social şi componenta de asistenţă medicală/ 
asistent medical comunitar) în comunităţile urbane. 

Modelarea noastră a avut ca rezultat un cost anual total estimat, asociat angajării numărului 
necesar de asistenŃi sociali şi asistenŃi medicali comunitari în toate cele 325 de comunităŃi 
urbane, de 54,2 milioane lei (circa 12,1 milioane euro), în timp ce costurile anuale asociate 

                                                             
24 DSP – DirecŃia de Sănătate Publică (la nivel judeŃean) 
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angajării supervizorilor DGASPC / DSP aferenŃi au fost estimate la peste 2,5 milioane lei (circa 
0,55 milioane euro). 

5. Scenariul optim în rural: Implementarea pachetului minim de servicii, varianta optimă 
(componenta de asistenţă socială/asistent social, componenta de asistenţă medicală/asistent 
medical comunitar, şi componenta de educaţie/consilier şcolar) în comunităţile rurale. 

Modelarea noastră a avut ca rezultat un cost anual total estimat, asociat angajării numărului 
necesar de asistenŃi sociali, asistenŃi medicali comunitari şi consilieri şcolari25 în toate cele 
2.861 de comunităŃi rurale, de peste 420,5 milioane lei (circa 93,3 milioane euro), în timp ce 
costurile anuale asociate angajării supervizorilor DGASPC / DSP / CJRAE26 aferenŃi au fost 
estimate la peste 20,3 milioane lei (circa 4,5 milioane euro). 

6. Scenariul optim în urban: Implementarea pachetului minim de servicii, varianta optimă 
(componenta de asistenţă socială/asistent social, componenta de asistenţă medicală/asistent 
medical comunitar, şi componenta de educaţie/consilier şcolar) în comunităţile urbane. 

Modelarea noastră a avut ca rezultat un cost anual total estimat, asociat angajării numărului 
necesar de asistenŃi sociali, asistenŃi medicali comunitari şi consilieri şcolari în toate cele 325 
de comunităŃi urbane, de peste 137 milioane lei (circa 30,5 milioane euro), în timp ce costurile 
anuale asociate angajării supervizorilor DGASPC / DSP / CJRAE aferenŃi au fost estimate la 
peste 6,1 milioane lei (circa 1,3 milioane euro). 

Cele 6 scenarii de implementare progresivă a modelului de servicii comunitare/pachetului minim de 
servicii prezentate mai sus reprezintă o sugestie, o posibilă variantă de abordare a demersului de 
extindere a modelului de intervenŃie. Dezvoltarea celor mai potrivite scenarii de implementare 
progresivă a modelului CBS/PMS, respectiv planificarea implementării propriu-zise (calendar, faze, 
surse de finanŃare) a oricăruia dintre respectivele scenarii, sau a unei combinaŃii a lor, poate fi 
analizată, detaliată şi decisă în funcŃie de opŃiunile şi priorităŃile decidenŃilor, de resursele 
disponibile, şi de politicile şi prevederile legislative aferente valabile în momentul respectiv.      

Diverşii factori şi indicatori (primari şi secundari) care au stat la baza formulei noastre de calcul 
asociate acestor scenarii de extindere (vezi capitolul 4 din prezentul raport), sunt la rândul lor, o 
sugestie, coeficientul de risc propus putând fi ajustat (prin adăugarea sau înlocuirea indicatorului 
compus rezultat prin înmulŃirea indicatorilor secundari) sau înlocuit cu un altul, în funcŃie de 
opŃiunile decidenŃilor şi de modificările existente la nivelul politicilor aferente. Prin urmare, putem 
vorbi de un grad ridicat de flexibilitate în ce priveşte variantele de implementare progresivă a 
modelului şi formulele de calcul aferente, având de-a face cu un cadru care permite multiple 
combinaŃii de factori/indicatori, componente şi faze de implementare, atât în ce priveşte 
comunităŃile vizate, cât şi pachetul minim de servicii: 

- Urban (325 comunităŃi) / rural (2.861 comunităŃi); 
- ComunităŃi cu risc ridicat (1.113), cu risc mediu (1.231), cu risc scăzut (842). Într-o primă 

fază, s-ar putea selecta comunităŃile cu cea  mai mare probabilitate de a avea nevoie de 
serviciile oferite prin modelul CBS/PMS, apoi în faza a doua, cele cu probabilitate medie, 
respectiv în faza a treia, cele cu probabilitate scăzută; 

- Componente ale pachetului minim de servicii cu varianta de bază, extinsă şi optimă. Într-o 
primă fază, s-ar putea efectua o implementare a componentei de asistenŃă socială/asistent 
social din cadrul pachetulului minim de servicii, apoi, în faza a doua, s-ar adăuga 
componenta de asistenŃă medicală/asistent medical comunitar, iar în faza a treia, 
componenta de educaŃie/consilier şcolar. 

 

 
                                                             
25 Deoarece componenta de educaŃie/consilier şcolar nu a făcut parte din PMS-ul testat în cadrul proiectului de servicii 
comunitare, şi ca atare nu au fost disponibile costurile efective pentru această componentă aşa cum au fost în cazul 
celorlalte două componente ale pachetului (asistenŃă socială/asistent social, respectiv sănătate/asistent medical 
comunitar), modelarea costurilor pentru consilierul şcolar a prevăzut un nivel de cheltuieli similare celor estimate pentru 
asistenŃii sociali şi asistenŃii medicali comunitari din cadrul proiectului.  
26 CJRAE - Centrul JudeŃean de Resurse şi AsistenŃă EducaŃională 
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5.2. Principalele constatări şi recomandări privind sursele şi mecanismele financiare  
 
łinând cont de actualul proces bugetar la nivel naŃional şi local, o primă abordare în atragerea de 
resurse financiare în vederea extinderii modelului de servicii comunitare/pachetului minim de 
servicii este aceea de a asigura o alocare bugetară la nivel central din TVA-ul şi impozitele pe venit 
încasate, alocare apoi repartizată instituŃiilor publice locale în vederea echilibrării bugetelor locale 
destinate furnizării de servicii sociale (pentru componentele de asistenŃă socială şi de educaŃie), 
fondului special de asigurări de sănătate (pentru componenta de sănătate) şi bugetului consolidat 
cu cheltuielile sociale şi culturale aferente (pentru toate componentele). 

Există mai multe puncte potenŃiale de intervenŃie pe parcursul procesului bugetar anual în vederea 
asigurării fondurilor necesare, începând cu elaborarea iniŃială a bugetului la nivel local desfăşurată 
în perioada mai-iunie, şi continuând cu revizuirile şi amendamentele efectuate la nivel central în 
lunile iulie şi septembrie. 

Pentru o alocare bugetară eficientă, ‚proprietarii’ programului/modelului de intervenŃie ar trebui să 
participe activ în derularea activităŃilor de elaborare bugetară la nivel local, oferind asistenŃă în 
identificarea şi prioritizarea nevoilor bugetare, respectiv în planificarea bugetară, fiind astfel în 
poziŃia de a putea semnala categoriile de cheltuieli cu potenŃial în acoperirea unor secŃiuni mari din 
elementele bugetare necesare extinderii modelului (cum ar fi salariile, cheltuielile indirecte/ 
administrative, echipamentele).   

Elementele bugetare care sunt mai probabil a fi abordate la nivel central sunt cele legate de 
sumele limită generale ale programului şi articolele bugetare specifice identificate la nivel local, 
eligibile şi angajate în vederea acoperirii anumitor categorii de cheltuieli din cadrul programului. 

Un element important în această etapă a elaborării bugetare îl reprezintă graficul de planificare, 
ministerele fiind solicitate în mod expres să prezinte Ministerului FinanŃelor Publice (MFP) o 
estimare de buget pe 3 ani. Astfel, activitatea de promovare, pledare (advocacy) şi asistenŃă 
orientată către asigurarea unei planificări, bugetări, finanŃări şi cheltuiri eficiente şi a unei alocări 
bugetare pentru temele de interes agreate poate îmbunătăŃi calitatea prognozei bugetare pe 
termen mediu şi ridica nivelul de integrare intersectorială, lărgind sfera potenŃialelor surse de 
bugetare pentru anii următori.  

Pe lângă bugetul de stat şi bugetele locale, pot fi avute în vedere şi alte opŃiuni de finanŃare în 
sprijinul extinderii modelului de servicii bazate pe comunitate. Dată fiind rata scăzută de absorbŃie 
a fondurilor europene disponibile (o medie de 51% în 7 ani), acestea ar constitui cea mai fezabilă 
sursă de luat în considerare. Principalele oportunităŃi de finanŃare care ar putea fi accesată sunt 
următoarele:  

- Fondul Social European/Programul OperaŃional Dezvoltarea CapacităŃii Administrative 
(POCA) – pentru finanŃarea componentei de asistenŃă socială din cadrul PMS - activităŃile 
de formare şi echipamente (în vederea îmbunătăŃirii serviciilor de asistenŃă socială); 

- Fondul Social European/Programul OperaŃional Capital Uman (POCU) – pentru finanŃarea 
componentelor de asistenŃă socială şi de sănătate ale PMS - activităŃile de formare şi 
cheltuielile materiale (de ex. în vederea îmbunătăŃirii accesului la serviciile de asistenŃă 
socială şi de sănătate); 

- Fondul Social European/Programul OperaŃional Regional (POR) – pentru finanŃarea tuturor 
componentelor PMS (de ex. în vederea îmbunătăŃirii accesului la serviciile de asistenŃă 
socială, educaŃie şi sănătate); 

- Fondul Social European/Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală (PNDR) – pentru 
finanŃarea activităŃilor de formare la nivelul tuturor componentelor PMS implementate în 
comunităŃile rurale, precum şi pentru cheltuielile materiale de pe componenta socială 
implementată în comunităŃile rurale (de ex. educaŃie şi formare pentru angajaŃii din 
economia rurală şi îmbunătăŃirea accesului la serviciile de asistenŃă socială); 

- Împrumut al Băncii Mondiale – Reforma Sectorului Sanitar (fonduri rambursabile) – pentru 
finanŃarea componentei de sănătate a PMS; 
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- Granturi Norvegiene, Granturi SEE şi Granturi ElveŃiene – pentru finanŃarea tuturor 
componentelor PMS. 

În ce priveşte procesul bugetar, o analiză detaliată a acestui proces aşa cum se derulează el în 
prezent la nivel central şi local relevă o serie de probleme şi blocaje importante, precum: 

- Realocare limitată a economiilor sau a sumelor estimate a nu fi cheltuite până la sfârşitul 
anului;  

- Proces bugetar fragmentat şi nivel limitat de agregare a fondurilor speciale în cadrul 
bugetului general consolidat; 

- Lipsa planificării, previzionării şi monitorizării pe termen mediu a obiectivelor bugetare în 
raport cu Ńintele cheltuielilor; 

- Integrare intersectorială limitată. [Actualul proces bugetar nu înlesneşte o abordare 
intersectorială integrată. La nivel naŃional, diviziunea muncii în rândul ministerelor 
favorizează în mare măsură abordarea sectorială a politicilor sociale şi de dezvoltare, 
eforturile ministerelor concentrându-se pe cheltuirea bugetului alocat fiecăruia în vederea 
atingerii Ńintelor prevăzute. Aceeaşi logică este urmată la nivel subnaŃional, fie că este 
vorba de direcŃiile locale ale ministerelor de resort, fie de administraŃia publică locală. 
Cadrul legislativ în vigoare oferă acesteia din urmă autoritatea de a adopta şi aplica 
strategii integrate, însă o bună parte din alocările sale bugetare sunt fonduri alocate prin 
transfer. Prin urmare, demersurile de negociere şi elaborare a strategiilor integrate la nivel 
subnaŃional în sectoarele social, sanitar şi educaŃional sunt extrem de limitate/dificile, deşi 
reprezintă un mecanism esenŃial de flexibilizare a procesului de alocare bugetară.] 

Pentru eficientizarea sectorului public nu există un plan sau model standard de urmat. La nivel 
internaŃional, autorităŃile publice au abordat în multiple feluri reforma principalelor lor mecanisme 
instituŃionale, cum ar fi: intensificarea procesului de descentralizare, întărirea presiunilor 
concurenŃiale, transformarea structurii şi dimensiunii forŃei de muncă, precum şi a operaŃiunilor de 
management al resurselor umane, schimbarea procedurilor şi practicilor bugetare, şi abordarea 
demersurilor de bugetare şi administrare din perspectiva rezultatelor. 

În cadrul unei analize a celor mai bune practici legate de procesul bugetar existente în Ńările din UE 
cu caracteristici similare României, se evidenŃiază trei recomandări principale privind modificarea 
structurilor instituŃionale, rolurilor şi responsabilităŃilor în vederea facilitării accesului la sursele de 
finanŃare: 

- O mai mare corelare între procesul/fluxul bugetar şi activităŃile guvernamentale de 
planificare şi administrare; 

- Implementarea unui cadru uniform şi coerent de cooperare şi coordonare la nivelul tuturor 
ministerelor de resort; 

- Definirea, raportarea şi monitorizarea indicatorilor de performanŃă non-financiară relevanŃi 
în contextul exerciŃiului bugetar.  

 

Pentru o utilizare mai eficientă a resurselor, se disting patru arii principale în care se pot efectua 
îmbunătăŃiri, însă acestea nu sunt nicidecum singurele arii identificate, ci reprezintă mai degrabă 
pârghiile ce pot fi abordate în mod eficace pe termen scurt şi mediu, pe baza deja implementatelor 
recomandări de optimizare ale Comisiei Europene referitor la modificarea fluxurilor financiare în 
vederea eficientizării utilizării resurselor: 

- Creşterea gradului de flexibilitate a autorităŃilor publice prin intensificarea activităŃii de 
raportare la nivel de activităŃi şi rezultate; 

- Asigurarea unei mai mari stabilităŃi bugetare, astfel încât să se poată efectua o analiză 
cost-beneficiu multianuală la nivelul categoriilor de cheltuieli, reprezentând astfel un cadru 
transparent pentru realizarea de economii şi/sau realocarea, între sectoare, a fondurilor 
necheltuite; 

- Dezvoltarea, la nivel local, a instrumentelor şi capacităŃii de management în vederea 
creşterii nivelului de co-finanŃare a proiectelor locale derulate cu fonduri europene;  

- Promovarea utilizării, în cadrul procesului bugetar, a sistemelor de informaŃii privind 
performanŃele autorităŃilor şi programelor publice. 
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