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Cuvinte cheie: Servicii sociale; dinamică; dezvoltare; politici sociale; furnizori de 

servicii. 

 
 

Introducere 
 

 Serviciile sociale joacă un rol vital în societatea europeană, contribuind la creşterea 

capacităţii individuale de participare în societate, garantând respectarea drepturilor 

fundamentale ale omului. Serviciile sociale sunt „un important mecanism pentru politicile 

sociale actuale europene focusate pe promovarea oportunităţilor pentru toţi cetăţenii europeni 

de a participa în societate” (Commission of The European Communities, 2008, p.11). În 

viziunea Comisiei Europene, tematica serviciilor sociale este considerată o preocupare de 

interes general, prin documentul Social services of general interest in the European Union 

constatându-se faptul că „serviciile sociale se află într-un proces permanent de expansiune ca 

răspuns la nevoile în schimbare şi la provocările societale actuale” (Comisia Europeană, 2006, 

p.20). 

Pe plan naţional nu există un număr foarte ridicat de cercetări pe tematica serviciilor 

sociale, lucrarea de faţă contribuind la îmbunătăţirea literaturii ştiinţifice în domeniu, mai ales 

având în vedere faptul că nu există nici un studiu de specialitate care să facă referire la 

tematica serviciilor sociale din regiunea Valea Jiului, jud. Hunedoara, perspectiva oferită în 

acest studiu constituind un punct de plecare pentru alte cercetări ce vor viza domeniul 

serviciilor sociale. 

 Lucrarea prezintă o viziune de ansamblu asupra serviciilor sociale în context european, 

naţional, judeţean (Hunedoara) şi regional (Valea Jiului), punând accent pe situaţia acestor 

servicii sociale (2000-2009) înainte de agravarea crizei socio-economice mondiale, încercând 

să răspundă unor întrebări generice de actualitate europeană: ”Ce sunt serviciile sociale?”, 

„Cum acţionează serviciile sociale şi cum funcţionează aceste servicii?”, întrebări care se 

regăsesc, în premieră, în primul raport bianual al Comisiei Europene asupra serviciilor sociale 

de interes general (Commission of The European Communities, 2008, p. 11). Centrul de 

greutate al lucrării se concentrează asupra analizei dinamicii serviciilor sociale din Valea 
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Jiului, judeţul Hunedoara, în contextul schimbărilor socio-economice contemporane. 

Cercetarea îşi propune să realizeze o diagnoză a serviciilor sociale ofertate de 

organizaţiile neguvernamentale şi de instituţiile publice din Valea Jiului, judeţul Hunedoara, 

prin analizarea caracteristicilor generale ale acestor servicii (localizarea acestora în spaţiul 

geografic al Văii Jiului, specificul şi tipologia acestora, specificul activităţilor sau acţiunilor 

sociale oferite, realizarea profilului grupurilor ţintă şi a categoriilor de beneficiari vizaţi, 

obiectivele care sunt avute în vedere şi rezultatele înregistrate de aceste servicii, evoluţia în 

timp a acestor servicii, realizarea unui profil al specialiştilor care activează în serviciile 

sociale) cât şi prin analiza percepţiei profesioniştilor sociali asupra acestor servicii sociale 

(identificarea punctelor tari, punctelor slabe, identificarea oportunităţilor cât şi a riscurilor 

serviciilor sociale, analiza modului de funcţionare al serviciilor sociale în raport cu clienţii / 

utilizatorii sociali, dificultăţile / problemele cu care se confruntă serviciile sociale).  

Majoritatea definiţiilor oferite termenului de servicii sociale sunt date din perspectivă 

legislativă şi asistenţială. Serviciile sociale sunt definite din perspectivă legislativă ca 

„ansamblul de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, 

familiale sau de grup, în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate, pentru prezervarea 

autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi 

promovarea incluziunii sociale. Serviciile sociale sunt asigurate de către autorităţile 

administraţiei publice locale, precum şi de persoane fizice sau persoane juridice publice ori 

private, în condiţiile actelor normative în vigoare din România” (OG 68/2003, p.1), sau din 

perspectivă asistenţială ca totalitatea serviciilor oferite de către stat populaţiei în mod gratuit 

sau la un tarif redus (Zamfir, Vlăsceanu, 1993).  

Conceptul de servicii sociale este intercorelat cu conceptul de furnizori de servicii care 

conform OG 68/2003, semnifică „persoanele fizice sau juridice, publice sau private care pot 

organiza şi acorda servicii sociale” sau constituie ”acele persoane juridice care oferă diferite 

bunuri şi prestează servicii necesare pentru desfăşurarea unor activităţi” (Luduşan, 2007, 

p.80). 

Un alt concept de bază utilizat în această lucrare este conceptul de dinamică care 

semnifică “procesul de evoluţie al unui fenomen, schimbare continuă” (Nodex, 2002) sau în 

accepţiune uzuală are înţeles de “dezvoltare a unor fenomene sub acţiunea anumitor factori” 

(Tănăsescu, 2005, p.2), acest concept fiind utilizat în domenii multidisciplinare sociale 

(asistenţă socială, sociologie, psihologie, economie, ş.a.).   

 Menţionăm că investigaţia serviciilor sociale a vizat perioada premergătoare crizei 

socio-economice din România (2000-2009) când tendinţa generală era cea de evoluţie a 
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serviciilor sociale. 

Teza de doctorat intitulată „Dinamica dezvoltării serviciilor sociale în Valea Jiului” 

cuprinde VII capitole segmentate în două părţi, o parte teoretică care cuprinde investigaţia în 

plan teoretic şi o parte practică care cuprinde propria cercetare. Teza cuprinde 301 pagini din 

care partea teoretică reprezintă 43,19% din lucrare şi însumează 130 pagini iar partea practică 

reprezintă 56,81% din lucrare şi însumează 171 pagini (incluzând concluzii generale şi 

recomandări, bibliografia, anexele, lista tabelelor, figurilor, graficelor şi abrevierilor). 

 

PARTEA TEORETICĂ 

 

Elaborarea studiului teoretic are ca scop aprofundarea şi îmbinarea informaţiilor teoretice 

existente în diverse studii, analize, publicaţii, documente statistice, documente instituţionale, 

referitoare la situaţia serviciilor sociale, în vederea constituirii fundamentelor adecvate pe care 

să ne construim propria cercetare. 

Partea teoretică bazată pe metoda analizei documentelor, metoda analizei statistice şi 

metoda analizei comparative, cuprinde patru capitole evidenţiate în cele ce urmează: 

 

Capitolul I  

Influenţa politicii Uniunii Europene asupra furnizorilor de servicii sociale 

 

Scopul acestui capitol este de a ilustra succesiunea unor momente istorice şi a unor 

documente europene importante pentru politica socială comună europeană, pe de o parte, iar 

pe de altă parte de a evidenţia efectele politicilor sociale europene asupra instituţiilor 

guvernamentale şi neguvernamentale furnizoare de servicii sociale cât şi de a identifica 

principalele măsuri europene care au marcat dezvoltarea serviciilor sociale.  

Capitolul oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor etape de structurare a politicii 

sociale europene, ilustrând momentele şi documentele semnificative pentru politica socială 

europeană în perioada 1957 până în prezent şi evidenţiind câteva din modelele de politici 

sociale de cooperare dintre instituţiile guvernamentale şi organizaţiile neguvernamentale 

furnizoare de servicii sociale.  

În acest capitol sunt prezentate principalele măsuri europene care au marcat dezvoltarea 

serviciilor europene în UE. Este prezentată succesiunea unor documente europene precum 

Tratatul de la Roma, Actul Unic European, Tratatul de la Maastricht, Protocolul Social, Cartea 
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Verde, Cartea Albă, Tratatul de la Amsterdam, Strategia de la Lisabona, Agenda Politicii 

Sociale, Noua Agendă Socială, generatoare de reglementări semnificative în dezvoltarea 

serviciilor sociale europene pe de o parte, iar pe de altă parte sunt evidenţiate câteva din 

modelele de politici sociale de cooperare dintre instituţiile guvernamentale şi organizaţiile 

neguvernamentale furnizoare de servicii sociale: Carta daneză pentru interacţiune, Strategia 

daneză pentru sprijinirea societăţii civile, Documentele politice germane privind reducerea 

sărăciei, Compacturile din Marea Britanie, Conceptul estonian civil de dezvoltare.  

În cadrul acestui capitol sunt schiţate anumite aspecte legate de politica europeană care se 

răsfrâng în mod direct asupra serviciilor sociale din Uniunea Europeană, fiind prezentate cele 

mai semnificative recomandări în domeniul serviciilor sociale, recomandări iniţiate de către 

European Social Network (2006, 2008) şi adoptate, în premieră, de Comisia Comunităţilor 

Europene în „Biennual Report” (2008). Cele mai reprezentative recomandări pentru serviciile 

sociale europene vizează problemele cu privire la îngrijirea pe termen lung, incluziunea activă 

a cetăţenilor, eradicarea sărăciei, bunăstarea populaţiei, depăşirea discriminării, creşterea 

gradului de integrare socială, participarea civică, socială şi culturală, participarea pe piaţa 

muncii. 

Elaborarea unui consens comun european în domeniul serviciilor sociale este un 

fundament solid care va sta la baza măsurilor de răspunsuri sociale particulare fiecărui stat 

membru care va putea face faţă provocărilor actuale europene. 

 

Capitolul II  

Perspectivele teoretice şi epistemologice ale cercetării 

 

Scopul acestui capitol este de a prezenta reperele epistemologice ale cercetării şi de a 

sintetiza anumite repere teoretice şi metodologice din diverse studii naţionale şi internaţionale 

asupra ofertanţilor de servicii sociale şi asupra serviciilor sociale. 

Acest capitol sintetizează reperele teoretice şi metodologice utilizate în diverse studii 

naţionale şi internaţionale asupra ofertanţilor de servicii sociale şi asupra serviciilor sociale.  

Aici sunt evidenţiate câteva repere metodologice relevante pentru tematica vizată de 

prezenta cercetare, fiind ilustrate atât repere metodologice cantitative de cercetare ale 

serviciilor sociale (ancheta pe bază de chestionar) cât şi repere calitative de cercetare 

(interviul, focus grupul, studiul de caz, analiza documentelor, observaţia).  

În analizele aprofundate în acest capitol cu privire la instituţiile furnizoare de servicii 
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sociale şi serviciile sociale propriu zise, se remarcă faptul că predomină triangulaţia 

metodologică (Roff, 2004, Chew, Osborne, 2009), triangulaţia datelor (Lonne, Fox, 2004) şi 

triangulaţia teoretică (Denzin, Lincoln, 1994), interferenţă metodologică şi teoretică întâlnită 

şi în analizele efectuate asupra serviciilor sociale de mai mulţi cercetători români (Arpinte, 

2003, Mărginean, 2003, Ţigănescu 2004, Rusu, 2007).  

Perspectivele epistemologice reliefate în domeniul asistenţei sociale şi în domeniul 

serviciilor sociale, cuprind perspectiva pozitivistă (reparatorie, recuperatorie), perspectiva 

sistemică (înţelegerea relaţiilor interindividuale şi a mediului în care trăiesc indivizii, vizând 

toate subsistemele care se interpun şi favorizând o abordare holistică în înţelegerea 

problemelor indivizilor) perspectiva constructivistă (acordă importanţă experienţelor unice ale 

subiecţilor şi a construcţiei individuale a realităţii), perspectiva construcţionistă (este 

accentuată ideea importanţei mediului social şi cultural cât şi ideea focalizării pe modalitatea 

în care oamenii îşi percep viaţa), şi perspectiva umanist existenţială (practica centrată pe 

client, accentul cade pe interacţiune, empatie şi intuiţie). 

Capitolul structurează după prezentarea perspectivelor epistemologice ale cercetării şi 

după prezentarea reperelor teoretice metodologice utilizate în analiza serviciilor sociale, 

metodologia studierii serviciilor sociale din Valea Jiului. 

 

Capitolul III  

Problematica economico-socială din Valea Jiului şi nevoia de servicii sociale 

  

Capitolul prezintă câteva aspecte legate de problematica economico-socială din Valea 

Jiului, problematică care a generat nevoia de servicii sociale în această zonă. După 

prezentarea unui scurt istoric al constituirii populaţiei Văii Jiului şi după realizarea unui scurt 

profil al situaţiei socio-demografice a Văii Jiului după perioada post-decembristă 1989, este 

„radiografiat” contextul şi problematica socială şi economică din Valea Jiului în perioada de 

tranziţie postcomunistă, utilizându-se ca mijloace metodologice analiza documentelor, analiza 

statistică şi analiza comparativă. Contextul social şi economic din zona Valea Jiului aflat într-

o permanentă dinamică (reformele politice, legislative, sociale, economice), a determinat 

apariţia serviciilor sociale ca răspuns la nevoile populaţiei din Valea Jiului.  

Din datele analizate a reieşit că Valea Jiului a fost o zonǎ greu încercatǎ în perioada de 

tranziţie postcomunistă, mai ales pentru faptul că fiind o zonă monoindustrială cu specific 

minier nu a deţinut pârghii alternative de dezvoltare eficiente, ca urmare a reformei de 
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dezvoltare socio-economică a României. O problemă majoră pentru Valea Jiului a fost 

problema sărăciei, generată de închiderea întreprinderilor nerentabile pe de o parte, şi pe de 

altă parte, de disponibilizările masive de personal din sectorul minier. În perioada de tranziţie 

au luat amploare anumite fenomene sociale cu manifestări importante în comunitatea Văii 

Jiului: şomajul ridicat ca urmare a restructurării industriale, creşterea accelerată a numărului 

persoanelor asistate social, degradarea nivelului de trai, ş.a., fenomene care au generat 

dezvoltarea de programe de creştere a gradului de ocupare a forţei de muncă şi implicit de 

diminuare a problematicii sociale existente în zonă. Din analiza comparativă, statistică şi din 

analiza documentelor utilizate în acest capitol, ce au avut în vedere următorii indicatori de 

analiză: populaţia ocupată (numărul de salariaţi), şomajul şi măsurile de răspuns social la 

problematica şomajului (indemnizaţii financiare, oferta de locuri de muncă existentă în 

contextul restructurărilor industriale din zonă, reconversie şi perfecţionare profesională, 

servicii de consultanţă şi asistenţă) se evidenţiază următoarele aspecte: per ansamblu, 

ponderea populaţiei active din Valea Jiului a fost influenţată negativ de restructurarea 

sectorului minier; s-a înregistrat o creştere a populaţiei ocupate începând cu anul 2004 până în 

anul 2008 ca urmare a măsurilor de răspuns social intreprinse de autorităţile publice; situaţia 

formală a şomajului în Valea Jiului a scăzut o dată cu avansarea în timp înregistrându-se o 

dinamică descendentă a acestui fenomen în perioada 2001-2007; referitor la măsurile de 

răspuns social la problematica şomajului în Valea Jiului au fost oferite indemnizaţii financiare 

sub forma alocaţiilor de solidaritate şi ajutoarelor de urgenţă în perioada anilor 2001-2002 

acestea reprezentând acţiuni suportive pe termen scurt, ulterior acestei perioade principalele 

forme de sprijin fiind indemnizaţiile de şomaj sau slujbele sezoniere oferite de primării sau 

agenţi economici sau măsurile de reconversie şi perfecţionare profesională ca măsuri 

alternative în combaterea sau diminuarea ori prevenirea şomajului. 

 Nevoia de servicii sociale în Valea Jiului constituie o necesitate obiectivă pentru 

satisfacerea nevoilor sociale ale diverselor categorii de populaţie, în scopul prevenirii sau 

remedierii problematicii sociale existente. Nevoia de servicii sociale în această zonă este 

determinată atât de necesităţile populaţiei cât şi de solicitările de ajutor din partea persoanelor 

vulnerabile.  
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Capitolul IV  

Dezvoltarea serviciilor sociale la nivel naţional, la nivel judeţean şi  

la nivelul regiunii Valea Jiului 

 

Scopul acestui capitol este de a ilustra situaţia serviciilor sociale din România, din 

judeţul Hunedoara şi din Valea Jiului cât şi de a evidenţia dinamica dezvoltării acestor 

servicii după perioada post-decembristă 1989, utilizându-se ca mijloace metodologice analiza 

documentelor, analiza statistică şi analiza comparativă. 

Acest capitol se referă la analiza dezvoltării serviciilor sociale la nivel naţional, la 

nivelul judeţului Hunedoara şi la nivelul regiunii Valea Jiului. Sunt prezentate date statistice 

relevante cu privire la dinamica dezvoltării serviciilor sociale pe nivelele de analiză enunţate, 

utilizându-se ca sistem de referinţă pentru înregistrarea dinamicii serviciilor, anumiţi indicatori 

comparativi de evaluare a evoluţiei serviciilor sociale: numărul serviciilor sociale, categoria 

serviciilor sociale determinată de tipologia acestora (publice sau private), categoria de 

beneficiari deserviţi, distribuţia teritorială a serviciilor sociale, specificul serviciilor sociale 

(primare sau specializate), capacitatea şi mărimea serviciilor sociale (numărul de beneficiari 

deserviţi). 

În ceea ce priveşte datele statistice în domeniul serviciilor sociale din regiunea Valea 

Jiului, dorim să menţionăm că nu există nici o situaţie statistică centralizată în România ori la 

nivelul judeţului Hunedoara cu privire la serviciile sociale din această zonă, puţinele date 

existente fiind extrase din documentele furnizate de Consiliul Judeţean Hunedoara, Primăria 

Petroşani, Primăria Uricani şi Primăria Petrila. Capitolul VI din prezenta lucrare, abordează pe 

larg analiza situaţiei serviciilor sociale din Valea Jiului, bazată pe metodologia proprie de 

cercetare. 

În acest capitol se utilizează o perspectivă comparativă asupra situaţiei serviciilor sociale 

furnizate de organismele guvernamentale şi neguvernamentale din România, perspectivă 

preliminară necesară înţelegerii contextului şi cadrului naţional în care sunt situate serviciile 

sociale la nivel regional, judeţean sau local (Valea Jiului), avându-se în vedere elemente 

comune ale organismelor publice şi private de pe piaţa serviciilor sociale cât şi elemente ce 

diferenţiază segmentul privat de cel public pe aceeaşi piaţă a serviciilor sociale.  

Pe de altă parte, în contextul în care reforma în domeniul protecţiei sociale a copilului în 

România a fost mai accelerată decât în alte domenii de asistenţă socială direcţionate altor 

categorii de populaţie, la nivel naţional serviciile sociale de protecţie a copilului aflat în 
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dificultate sunt cele mai răspândite în comparaţie cu alte servicii sociale destinate persoanelor 

cu dizabilităţi, vârstnici, persoane vulnerabile aflate în situaţii de risc sau de criză. O evoluţie 

evidentă la nivel naţional, au înregistrat-o serviciile sociale în domeniul protecţiei speciale a 

copilului care s-au dezvoltat de două ori mai mult în anul 2009, în raport cu anul 2000, cât şi 

serviciile sociale de prevenire a separării de părinţi a copiilor, care au avut o creştere de cinci 

ori mai mare faţă de anul 2000. Însă, în privinţa situaţiei serviciilor sociale furnizate la nivel 

naţional altor categorii de persoane adulte, chiar dacă au fost înregistrate progrese din punctul 

de vedere al diversificării tipului de servicii oferit sau al numărului de unităţi dezvoltate, 

situaţia acestor servicii este subdimensionată în raport cu serviciile sociale de protecţie a 

copilului. 

Sintetizând informaţiile din analiza efectuată în acest capitol, reiese că în perioada      

2002-2009 serviciile sociale din judeţul Hunedoara şi din Valea Jiului au avut o dinamică de 

dezvoltare activă în ceea ce priveşte domeniul diversificat al serviciilor sociale destinate 

copiilor, constatându-se că există următoarele tipuri de servicii sociale oferite copiilor 

vulnerabili: servicii de tip familial (plasament la AMP - asistent maternal profesionist, 

plasament la rude până la gradul IV sau la alte persoane sau familii), servicii de tip rezidenţial 

(centre de plasament, apartamente de tip familial), servicii de prevenire a separării de părinţi 

(centre de zi, centre maternale) şi alte tipuri de servicii: centre de primire în regim de urgenţă, 

centre specializate pentru copilul cu dizabilităţi. În ceea ce priveşte domeniul serviciilor 

sociale destinate protecţiei persoanelor adulte aflate în dificultate sau aflate în situaţii de risc 

la nivelul judeţului Hunedoara şi în Valea Jiului nu se constată o dinamică atât de activă ca în 

domeniul protecţiei copilului.  

În urma analizei dinamicii serviciilor sociale la nivelul judeţului Hunedoara şi la nivelul 

Văii Jiului, pe baza indicatorilor de analiză utilizaţi, se constată că în perioada vizată de 

cercetare din punctul de vedere al distribuţiei teritoriale, serviciile sociale sunt răspândite 

inegal, iar distribuţia serviciilor sociale este disproporţionat răspândită în localităţile 

componente ale Văii Jiului şi serviciile sociale private în Valea Jiului sunt predominante. De 

asemenea, numărul serviciilor sociale în judeţul Hunedoara şi în Valea Jiului a crescut în 

perioada menţionată. 

 



DINAMICA DEZVOLTĂRII SERVICIILOR SOCIALE ÎN VALEA JIULUI 

 

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT Pagina 12 
 

 

PARTEA PRACTICĂ – CERCETAREA PROPRIE 

 

Partea practică vine în completarea părţii preliminare teoretice, propunându-şi prin 

metodologia cantitativă şi calitativă stabilită să vizeze următoarele obiective: 1) Analiza 

situaţiei şi a caracteristicilor generale ale serviciilor sociale din Valea Jiului, jud. Hunedoara; 

2) Analiza percepţiei profesioniştilor sociali cu privire la caracteristicile serviciilor sociale din 

Valea Jiului; 3) Analiza factorilor care conduc la optimizarea serviciilor sociale din Valea 

Jiului; 4) Descrierea unor modele de bune practici a serviciilor sociale din Valea Jiului. 

Partea practică cuprinde alte trei capitole evidenţiate în cele ce urmează: 

 

Capitolul V  

 Designul metodologic al cercetării 

 

 Capitolul sintetizează etapele practice ale cercetării propriu-zise: etapa de colectare a 

datelor cantitative şi calitative şi etapa de analiză axată pe prelucrarea şi interpretarea datelor, 

pe de o parte, iar pe de altă parte ilustrează sinteza metodologică a cercetării (care cuprinde 

scopul şi obiectivele cercetării, ipotezele şi întrebările de cercetare); cadrul metodologic al 

cercetării (v. fig. 1), corelaţia dintre obiective şi metodologie; strategia metodologică utilizată 

(care cuprinde etapa preliminară teoretică, etapa de colectare a datelor, etapa de analiză - 

prelucrarea şi interpretarea datelor, etapa finalizării cercetării) şi aria şi metodologia 

investigaţiei (care cuprinde universul şi eşantionarea populaţiei, metodele şi tehnicile 

utilizate). 

Enunţăm ipotezele de tip deductiv vizate de acest studiu, verificate prin analiza 

cantitativă - ancheta pe bază de chestionar:  

I1- În funcţie de răspândirea serviciilor sociale în localităţile componente ale Văii Jiului, cele 

mai multe servicii sociale sunt dezvoltate în municipiul Petroşani datorită faptului că are 

numărul cel mai mare de locuitori din Valea Jiului, datorită faptului că există asociaţii 

profesionale mai numeroase şi o societate civilă mai activă; 

I2- În funcţie de specificul public sau privat al serviciilor sociale, serviciile sociale publice sau 

private din Valea Jiului nu se repartizează egal; 

I3- Răspândirea inegală a serviciilor sociale din Valea Jiului se asociază cu subdimensionarea 

unor servicii sociale pentru următoarele categorii de beneficiari: vârstnici, persoane cu 
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dizabilităţi, persoane fără adăpost, persoane aflate în situaţii de risc, familii în dificultate; 

I4- Dacă profesioniştilor din serviciile sociale le place munca pe care o prestează atunci 

realizările profesionale sunt mai relevante şi implicit rezultatele înregistrate de serviciile 

sociale sunt mai semnificative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Cadrul metodologic al cercetării 
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serviciilor sociale? 

- Care sunt principalele oportunităţi care contribuie la continuitatea serviciilor sociale din 

Valea Jiului? 

- Cu ce fel de riscuri se confruntă serviciile sociale din Valea Jiului? 

- În opinia profesioniştilor care sunt serviciile sociale funcţionale în Valea Jiului? 

- Cum văd profesioniştii cauzele care au condus la apariţia punctelor slabe sau la apariţia 

riscurilor în serviciile sociale? 

În ceea ce priveşte întrebările de cercetare avute în vedere prin analiza calitativă – 

studiul de caz ce reuneşte metode multiple le evidenţiem în cele ce urmează: 

- Ce categorii de nevoi ale populaţiei sunt acoperite de serviciile sociale? 

-Ce factori contribuie la succesul serviciilor sociale din Valea Jiului ? 

- Care este procedura de acţiune socială la nivelul serviciilor sociale ? 

- În ce mod poate fi descrisă funcţionarea serviciilor sociale ?  

- Care au fost principalele probleme şi cum au fost contracarate de serviciile sociale ? 

Strategia metodologică a presupus cercetarea preliminară de birou bazată pe metoda 

analizei documentelor (studii, cercetări, articole, analize); metoda analizei statistice (baze de 

date, documente statistice); metoda analizei comparative, urmată de etapa de colectare a 

datelor prin metode cantitative – ancheta pe bază de chestionar autoadministrat prin e-mail şi 

calitative - metoda focus grup şi metoda studiului de caz ce reuneşte metode multiple: 

interviul, observaţia şi analiza documentelor, succedată de ultima etapă de analiză axată pe 

prelucrarea şi interpretarea datelor. Pachetul instrumentelor de cercetare metodologică a 

cuprins: fişa de chestionar, protocolul de focus-grup, ghidul de interviu (1) destinat 

participanţilor la focus grup, fişa - tehnica podiumului, protocolul de studiu de caz, ghidul de 

interviu (2) destinat reprezentanţilor serviciilor sociale, grila de analiză a datelor, grila de 

observaţie, diagrama de analiză fishbon. 

Prin utilizarea şi aplicarea anchetei pe bază de chestionar autoadministrat prin e-mail, în 

10 servicii sociale publice şi în 18 servicii sociale private din oraşele componente ale Văii 

Jiului, a fost identificată varietatea serviciilor din Valea Jiului şi diagnoza modului lor de 

organizare, pe de o parte, iar pe de altă parte au fost analizate caracteristicile profesioniştilor 

ce activează în cadrul serviciilor publice şi private din Valea Jiului.  

Prin utilizarea unei sesiuni de discuţii focalizate asupra serviciilor sociale a fost analizată 

percepţia profesioniştilor sociali asupra caracteristicilor serviciilor sociale din Valea Jiului cât 

şi identificarea factorilor interni, externi sau a factorilor de risc ce îşi pun amprenta asupra 

bunei funcţionări a serviciilor sociale. 
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De asemenea, prin utilizarea metodei studiului de caz ce reuneşte metode multiple a fost 

explorat în profunzime modul de organizare şi funcţionare şi procedurile de acţiune socială ale 

unor servicii sociale cu rezultate semnificative în Valea Jiului cât şi contribuţia unor factori 

organizaţionali interni sau externi la dezvoltarea serviciilor sociale. 

Dublarea cercetării cantitative de cea calitativă, a condus la o mai bună şi pertinentă 

analiză şi evaluare a practicilor serviciilor sociale din Valea Jiului. Cercetarea cantitativă 

asociată cu cea calitativă a contribuit la înţelegerea obiectivă a diverselor aspecte legate de 

serviciile sociale din Valea Jiului. 

Pentru înregistrarea obiectivă a dinamicii serviciilor sociale din Valea Jiului a fost utilizat 

un sistem de referinţă axat pe următorii indicatori de evaluare a dinamicii serviciilor sociale: 

1) numărul serviciilor sociale,  

2) categoria serviciilor sociale determinată de tipologia acestora (publice sau private), 

3) categoria de beneficiari deserviţi,  

4) distribuţia teritorială a serviciilor sociale,  

5) specificul serviciilor sociale (primare sau specializate), 

6) capacitatea şi mărimea serviciilor sociale (numărul de beneficiari deserviţi). 
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Capitolul VI 

Analiza şi interpretarea datelor cantitative privind serviciile sociale din 

Valea Jiului 

 

Acest capitol include analiza şi interpretarea datelor cantitative (ancheta pe bază de 

chestionar autoadministrat) utilizate. 

În capitolul VI sunt analizate şi evaluate serviciile sociale prin metode cantitative. 

Prin utilizarea şi aplicarea anchetei pe bază de chestionar autoadministrat prin e-mail, este 

identificată varietatea serviciilor din Valea Jiului şi diagnoza modului lor de organizare, pe 

de o parte, iar pe de altă parte sunt analizate caracteristicile profesioniştilor ce activează în 

cadrul serviciilor publice şi private din Valea Jiului.  

Odată cu încadrarea României în marea familie europeană şi în contextul alinierii 

acesteia la directivele europene în domeniul asistenţei sociale, au fost iniţiate şi dezvoltate 

serviciile sociale destinate acoperirii nevoilor beneficiarilor sociali (indivizi, grupuri, 

comunităţi). Atât la nivel naţional, cât şi la nivel regional sau local, evoluţia serviciilor sociale 

este una dinamică şi flexibilă întrucât sfera de acţiune a acestora se adaptează permanent 

nevoilor în schimbare atât de diversificate ale indivizilor şi comunităţii.  

În analiza şi interpretarea datelor cantitative obţinute ca urmare a aplicării 

chestionarului autoadministrat prin e-mail, într-o primă etapă de analiză, pentru a înţelege 

modul de creare, de funcţionare şi dezvoltare a serviciilor sociale, ne-am canalizat atenţia 

asupra reglementărilor legislative reprezentative care stau la baza serviciilor sociale din 

România: cadrul unitar de organizare şi funcţionare al acestora prevăzut în Legea 705/2001 

privind sistemul naţional de asistenţă socială (articolele 18-24 referitoare la susţinerea, 

obiectivele, metodele şi tipul serviciile sociale) şi reglementările legale privind tipologia, 

beneficiarii serviciilor sociale, personalul care acordă servicii sociale, procedura de acordare a 

serviciilor sociale, activităţile ce pot fi acordate în serviciile sociale, prevăzute în Ordonanţa 

Guvernului 68/2003.  

Pentru interpretarea datelor au fost utilizate informaţii statistice colectate din baza de 

date a Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei (2006), respectiv Ministerului 

Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale (2009), baza de date a Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului (2009), baza de date a Consiliului Judeţean Hunedoara şi a 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara (2009).  
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În formularea ipotezelor noastre de tip deductiv am pornit de la concluziile a trei studii 

de specialitate asupra serviciilor sociale din România - Dezvoltarea pieţei de servicii sociale 

din Romania (FDSC 2006), Locul şi rolul organizaţiilor neguvernamentale pe piaţa de 

servicii sociale din România (Rusu, 2007), Centrele de resurse pentru părinţi din 

învăţământul preşcolar (Ionescu M., coord., 2004). Aceste studii ne-au sprijinit în înţelegerea 

unor aspecte generale ce vizează serviciile sociale din România şi contextul în care serviciile 

sociale funcţionează. Cele trei cercetări amintite, au servit ca puncte de plecare în analiza 

noastră oferindu-ne repere importante cu privire la aspectele care au fost vizate în analiza 

varietăţii serviciilor sociale din Valea Jiului şi a profilului instituţiilor publice sau private 

ofertante de servicii sociale. 

În această etapă a fost avut în vedere obiectivul nr.1 al investigaţiei: „Analiza situaţiei 

şi a caracteristicilor generale ale serviciilor sociale din Valea Jiului, jud. Hunedoara”.  

În analiza chestionarelor a fost urmărită relaţia dintre răspîndirea geografică a 

serviciilor în Valea Jiului şi varietatea serviciilor oferite în anumite localităţi, diferitelor 

categorii de populaţie: copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi, persoane fără adăpost, 

persoane aflate în situaţii de risc, familii în dificultate. 

          Chestionarul a fost aplicat pe un lot de 7 instituţii publice (primăriile locale şi 

DGASPC) şi 9 organisme nonguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) care au în derulare servicii 

sociale, fiind aplicat pe un eşantion de 10 servicii publice şi de 18 servicii private  din oraşele 

componente ale Văii Jiului: Petroşani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani. Au fost 

distribuite prin e-mail, în cadrul serviciilor publice şi private funcţionale din Valea Jiului un 

număr de 100 chestionare autoadministrate, din care au fost restituite un număr de 70 

chestionare completate, aşteptarea iniţială, înainte de transmiterea chestionarelor spre 

completare fiind estimată la un număr mult mai mic de instrumente completate - 50. 

Chestionarul în momentul transmiterii pe e-mail a fost însoţit de o scrisoare de prezentare care 

descria pe scurt cercetarea, obiectivele cercetării şi importanţa colaborării respondenţilor în 

aplicarea acestei metode. Serviciile investigate au fost selectate din baza de date online a 

Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei şi din baza de date a Asociaţiei Maica 

Precista Petroşani.  

În această primă etapă cantitativă a cercetării cu un caracter exploratoriu iniţial s-a 

pregătit terenul de analiză pentru următoarea etapă de evaluare a serviciilor sociale prin 

metode calitative. Strategia metodologică a facilitat tranziţia de la studiul cantitativ de 

suprafaţă, la studiul calitativ, de profunzime. 
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Concluzii 

 

În urma analizei datelor obţinute ca urmare a aplicării anchetei pe bază de chestionar 

autoadministrat se evidenţiază următoarele concluzii: 

a) Din analiza varietăţii serviciilor din Valea Jiului şi a modului lor de organizare  

În funcţie de distribuţia teritorială a serviciilor sociale din Valea Jiului se constată că 

serviciile sociale din această zonă sunt inegal răspândite cele mai multe servicii sociale fiind 

dezvoltate în municipiul Petroşani. Serviciile sociale din Valea Jiului sunt disproporţionat şi 

neuniform răspândite, cea mai ridicată pondere a serviciilor sociale deţinând-o municipiul 

Petroşani, urmat de oraşul Petrila, iar cea mai mică pondere deţinând-o oraşul Uricani şi oraşul 

Aninoasa, unde aceste servicii ar trebui dezvoltate.  

În ceea ce priveşte repartizarea serviciilor sociale în funcţie de specificul acestora 

(public sau privat) în Valea Jiului se constată o pondere mai ridicată a serviciilor sociale 

private (52,94%) decât a serviciilor sociale publice (47,06%). Repartizarea serviciilor sociale 

publice sau private este inegală, raportul serviciilor sociale private depăşindu-l pe cel al 

serviciilor publice în Petroşani, Petrila, Lupeni, exceptând oraşele Vulcan şi Uricani unde 

predomină serviciile sociale publice oferite de primării şi DGASPC, întrucât segmentul 

serviciilor sociale private încă nu este dezvoltat. Instituţiile publice din Valea Jiului furnizoare 

de servicii sociale sunt primăriile locale din Petroşani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni şi 

Uricani şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara iar 

instituţiile private furnizoare de servicii sociale din Valea Jiului sunt organismele 

neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) cât şi instituţiile filantropice bisericeşti. Numărul 

instituţiilor private furnizoare de servicii sociale din Valea Jiului este mai crescut faţă de 

numărul instituţiilor publice care furnizează servicii sociale în această zonă. 

Raportate la vechimea pe care o au serviciile sociale din Valea Jiului, se constată că 

aceste servicii sociale au o experienţă dobândită în timp destul de mare, cele mai multe dintre 

aceste servicii având o vechime cuprinsă între 4-5 ani (28,57%), fiind urmate de serviciile 

sociale cu o vechime de 3-4 ani (25,71%), respectiv de serviciile sociale cu o vechime de peste 

5 ani (18,57%). 

Dezvoltarea serviciilor sociale în Valea Jiului a fost generată atât de natura nevoilor 

utilizatorilor de servicii (indivizi, grupuri, comunităţi) cât şi de reglementările Ordonanţei de 

Urgenţă 68/2003 cu privire la crearea şi furnizarea de servicii sociale. Serviciile sociale din 

Valea Jiului sunt diversificate, această diversitate a serviciilor fiind raportată la variatele 
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categorii de beneficiari deserviţi, în general aceste servicii sociale adaptându-se diversităţii şi 

nevoilor beneficiarilor în schimbare. 

Chiar dacă ponderea populaţiei adulte în Valea Jiului este de aproximativ de două ori mai 

mare decât ponderea populaţiei tinere cu grupa de vârstă cuprinsă între 0-19 ani şi în ciuda 

faptului că ponderea populaţiei vârstnice a înregistrat un ritm crescător în perioada ultimilor 

ani, serviciile sociale din Valea Jiului sunt subdimensionate pentru anumite categorii de 

beneficiari cum ar fi persoanele vârstnice, persoanele adulte în situaţii de risc sau persoanele 

adulte cu dizabilităţi şi sunt supradimensionate pentru categoria copiilor aflaţi în dificultate. 

Există anumite categorii de persoane pentru care nu sunt asigurate încă servicii specializate: 

persoanele fără adăpost, femeile abuzate sau aflate în situaţii de criză, pentru aceste categorii 

de populaţie fiind necesară crearea unor servicii specializate. 

Serviciile sociale din Valea Jiului s-au diversificat, existând atât servicii sociale cu caracter 

primar cât şi servicii sociale specializate. În funcţie de furnizarea serviciilor sociale cu caracter 

primar sau specializat, în Valea Jiului serviciile sociale cu caracter primar înregistrează o 

pondere mult mai ridicată faţă de serviciile sociale specializate. 

În raport cu categoriile utilizatorilor de servicii sociale din Valea Jiului se constată că cele 

mai multe din serviciile sociale sunt destinate copiilor (copiilor cu vârsta preşcolară şi şcolară, 

adolescenţilor, copiilor cu nevoi speciale), pentru categoria persoanelor adulte cu dizabilităţi 

şi pentru categoria persoanelor de vârsta a III-a fiind furnizate doar servicii cu caracter 

primar, aceeaşi situaţie raportându-se şi pentru categoria persoanelor fără adăpost sau a 

femeilor aflate în situaţii de criză iar categoria familiilor monoparentale sau a familiilor 

sărace este în general inclusă în programele de asistenţă şi consiliere destinate copiilor şi de 

asemenea beneficiază de servicii sociale cu caracter primar. 

În general scopul serviciilor sociale vizează rezolvarea problemelor beneficiarilor de 

servicii (indivizi, grupuri, comunităţi) în vederea ameliorării condiţiilor de trai ale acestora.  

Referitor la tipul serviciilor sociale oferite în Valea Jiului, se constată că în această zonă 

serviciile publice locale de asistenţă socială deservesc o categorie diversificată a populaţiei 

(copii, persoane adulte, persoane cu deficienţe, vârstnici, familii în situaţii de risc) îndeplinind 

permanent un rol activ în diminuarea problemelor unui procent de aproximativ 16,58% din 

populaţia regiunii, centrele de zi, centrele de consiliere, serviciile de asistenţă maternală, 

oferite de către instituţiile private, se axează pe activităţi de tip calitativ destinate în general 

copiilor cu vârstă preşcolară şi şcolară deservind un număr redus din populaţia zonei în care 

acţionează (între 0,05% şi 0,10%), iar în general celelalte tipuri de servicii sociale identificate 

(servicii sociale de intervenţie în caz de calamităţi naturale, centre sociale multifuncţionale, 
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servicii destinate tinerelor mame, servicii educaţionale în folosul comunităţii, etc.) se 

raportează la problematica complexă a populaţiei din Valea Jiului. În funcţie de tipul 

serviciilor oferite, gama de activităţi este complexă şi diferenţiată în funcţie de fiecare serviciu 

în parte (de la activităţi de îngrijire primară până la activităţi specializate).  

În ceea ce priveşte numărul beneficiarilor deserviţi de serviciile sociale, raportându-se la 

totalul populaţiei din Valea Jiului serviciile sociale deservesc 13,16% din populaţia Văii 

Jiului. 

b) Din analiza caracteristicilor profesioniştilor ce activează în serviciile sociale  

În prezent serviciile sociale din Valea Jiului deţin o gamă diversificată de specialişti de la 

asistenţi sociali, educatori, psihologi, asistenţi medicali, lucrători sociali. În ceea ce priveşte 

ponderea profesioniştilor în baza specializării acestora, mai mult de un sfert dintre 

profesionişti sunt asistenţi sociali, fiind urmaţi de psihosociologi, sociologi, asistenţi medicali 

şi lucrători sociali cu studii medii.  

Majorităţii profesioniştilor (51,47%) din serviciile sociale le place munca pe care o 

prestează în aceste servicii, fapt care contribuie la sentimentul deţinerii unor realizări 

profesionale evidente şi declararea de rezultate favorabile beneficiarilor serviciilor sociale. 

Pentru o analiză descriptivă a serviciilor sociale şi pentru un studiu cu un caracter 

exploratoriu iniţial asupra serviciilor sociale, trecerea în revistă a acestora este suficientă, însă 

nu s-a putut realiza o aprofundare de tip analitic în această direcţie, datele existente nefiind 

suficient de relevante pentru realizarea unui profil mai detaliat al serviciilor sociale.  

Pentru a completa paleta de informaţii referitoare la serviciile sociale din Valea Jiului 

obţinute pe baza cercetării cantitative de suprafaţă, metodele calitative (focus grupul şi studiul 

de caz ce reuneşte metode multiple) au întregit tabloul descriptiv al serviciilor sociale 

realizându-se trecerea de la studiul cantitativ de suprafaţă la studiul calitativ de profunzime. 
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Capitolul VII 

Analiza şi interpretarea datelor calitative privind serviciile sociale din 

Valea Jiului 

7.1 Analiza şi interpretarea datelor focus-grupului  

 

Una din metodele calitative de investigare, extrem de importantă în realizarea unui profil 

cât mai complex al serviciilor sociale din Valea Jiului, a constat în realizarea unei sesiuni de 

discuţii focalizate (focus grup) asupra serviciilor sociale. Următoarele obiective au fost vizate 

de focus grup “analiza percepţiei profesioniştilor sociali asupra serviciilor sociale din Valea 

Jiului, jud. Hunedoara şi “identificarea factorilor interni, externi ce îşi pun amprenta asupra 

bunei funcţionări a serviciilor sociale” (realizarea unei analize SWOT1 a acestor servicii). 

Un număr de 12 profesionişti sociali ce activează în serviciile sociale din Valea Jiului au 

participat la sesiunea de focus grup ce a fost desfăşurată conform planificării iniţiale, după ce, 

în prealabil, şi-au exprimat intenţia de participare - înscrisă în chestionarul autoadministrat - la 

acest grup de discuţii focusat pe această temă. Tipul grupului a fost omogen, închis. A fost 

desfăşurată o întâlnire de discuţii ce a avut o durată de 115 minute. Perioada de pregătire 

necesară aplicării acestei metode a fost de 1 lună calendaristică, timp în care, pe lângă 

pregătirea setului documentaţiei necesare, au fost selectaţi participanţii cărora le-au fost 

transmise invitaţii scrise de participare la sesiunea de discuţii ce avea să aibă loc, aceştia fiind 

contactaţi telefonic pentru a confirma participarea. Au fost expediate mai multe invitaţii de 

participare la sesiunea de discuţii, pentru a exista certitudinea participării unui număr de 10-12 

specialişti ce cunoşteau problematica serviciilor sociale din Valea Jiului.  

Demersul de desfăşurare al grupului de discuţii s-a focalizat - conform protocolului de 

focus grup - pe următoarele etape importante de derulare: a) secţiunea introductivă; b) 

adresarea întrebărilor şi înregistrarea răspunsurilor; c) finalizarea sesiunii. După prima etapă 

de derulare, în care a fost prezentat scopul studiului în tematica vizată şi a fost facilitată 

prezentarea participanţilor, a urmat cea de-a doua etapă de adresare a întrebărilor propriu zise 

cuprinse în grila de interviu 1, urmate de prezentarea răspunsurilor profesioniştilor. Una din 

ideile de bază subliniate la începutul întâlnirii a fost că „nu există răspunsuri corecte sau 

greşite la întrebările ce vor fi adresate şi de aceea fiecare opinie exprimată de participanţi este 

extrem de valoroasă pentru acest studiu” şi o altă menţiune făcută la începutul demersului 

întalnirii a fost cu privire la utilizarea informaţiilor ce urmau a fi folosite doar în scop 

                                                        
1 SWOT- Puncte tari / Puncte slabe / Oportunităţi / Riscuri 
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ştiinţific. În vederea centralizării răspunsurilor specialiştilor în ordinea importanţei, a fost 

utilizată tehnica podiumului în care fiecare participant trebuia să sintetizeze aspectele 

solicitate în ordinea descrescătoare a importanţei acestora de la situarea aspectelor analizate pe 

primul, al doilea sau al treilea loc. De asemenea, a mai fost utilizată cu succes tehnica 

brainstormingului (furtuna de idei) pe fiecare item vizat de cercetare. Tehnica brainstorming a 

fost selectată, mai ales pentru faptul că, fiind o tehnică calitativă participativă valoarea ei a 

constat în antrenarea generării foarte multor idei semnificative pentru tema vizată. 

Participanţii la sesiunea de focus grup au fost selecţionaţi dintr-un număr mare de 

potenţiali participanţi (63 profesionişti) care au manifestat intenţia de a participa la grupul de 

discuţii (în cadrul chestionarului autoadministrat). Pentru a putea fi departajaţi participanţii, au 

fost utilizate câteva criterii de selecţie: opţiunea voluntară de participare a profesioniştilor la 

grupul de discuţii; disponibilitatea profesioniştilor de a participa în perioada planificată la 

sesiunea de focus grup; interesul manifestat pentru tematica vizată; confirmarea participării la 

sesiunea de discuţii. 

Pentru a putea răspunde întrebărilor de cercetare vizate, prima direcţie de discuţii a vizat 

conturarea Analizei SWOT Strengths (Puncte tari), Weakness (Puncte slabe), Opportunities 

(Oportunităţi), Threats (Ameninţări/ Riscuri) a serviciilor sociale din Valea Jiului din 

perspectiva profesioniştilor sociali. Această analiză SWOT a avut ca obiectiv identificarea 

factorilor interni sau externi favorabili sau nefavorabili ce îşi pun amprenta asupra bunei 

funcţionări a serviciilor sociale, iar a doua direcţie de discuţii s-a axat pe conturarea unui 

profil al serviciilor sociale bazat pe percepţia profesioniştilor participanţi la sesiunea de focus 

grup. 

Concluzii 

 

În urma realizării sesiunii de discuţii focalizate asupra serviciilor sociale din Valea Jiului 

se desprind următoarele aspecte concluzive: 

a) Din perspectiva percepţiei profesioniştilor sociali asupra serviciilor sociale din Valea 

Jiului 

Profesioniştii sociali percep favorabil evoluţia serviciilor sociale în regiunea Valea Jiului 

în perioada 2002-2008, enunţând, în ordinea dezvoltării acestora, 14 servicii sociale din 

oraşele componente ale Văii Jiului şi considerând că dinamica dezvoltării acestor servicii este 

progresivă (v. graficul 1).  
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Există o serie de elemente care sunt percepute de profesionişi ca şi elemente catalizatoare 

în buna funcţionare şi dezvoltare a serviciilor sociale cât şi elemente inhibitoare sau blocante 

ale bunei funcţionări a acestor servicii. 
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 Graficul 1. Dinamica dezvoltării serviciilor sociale din Valea Jiului (număr servicii) 

 

Principalele elemente contributoare în dezvoltarea serviciilor sociale din Valea Jiului 

identificate de specialişti sunt: contextul socio-economic al zonei (închiderea minelor din zonă, 

restructurările de personal) care a declanşat o problematică socială complexă a populaţiei din 

zonă, generându-se nevoia de servicii sociale şi dezvoltarea acestor servicii; conjunctura 

legislativă din ce în ce mai specifică a favorizat dezvoltarea serviciilor sociale, facilităţile 

oferite zonelor miniere au contribuit la dezvoltarea serviciilor sociale întrucât regiunea Valea 

Jiului ajungând să fie considerată zonă defavorizată, instituţiile furnizoare au avut acces la mai 

multe resurse pentru crearea şi dezvoltarea serviciilor; şi nu în ultimul rând a fost evidenţiat 

domeniul de activitate socială (în special domeniul protecţiei copilului) care a generat 

dezvoltarea anumitor segmente ale serviciilor în detrimentul altor servicii (protecţia adulţilor 

sau a vârstnicilor). La polul opus, principalele elementele inhibitoare identificate de 

specialişti, care au frânat dezvoltarea serviciilor sociale din Valea Jiului sunt: bugetul limitat 

alocat serviciilor sociale private de către instituţiile publice locale, resursele insuficiente 

pentru acoperirea nevoilor utilizatorilor sociali de servicii, instabilitatea socio-economică ce 

şi-a pus amprenta asupra funcţionării serviciilor sociale, elementele instituţionale birocratice 

care au încetinit procedurile serviciilor sociale şi elementele politice - frecventele schimbări în 

structurile politice au generat instabilitate în serviciile sociale. 
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b) Analiza SWOT din perspectiva factorilor interni (puncte tari, puncte slabe) şi factorilor 

externi (oportunităţi, riscuri) care contribuie la dezvoltarea sau stagnarea serviciilor sociale 

din Valea Jiului 

Realizarea unui “profil” obiectiv al serviciilor sociale funcţionale la nivelul Văii Jiului este 

o necesitate pentru segmentul instituţiilor publice şi private ofertante de servicii sociale, în 

scopul facilitării unei mai bune înţelegeri a punctelor forte dar şi a problemelor reale cu care se 

confruntă aceste servicii. 

Buna funcţionare a serviciilor sociale din Valea Jiului este în mod evident influenţată de 

anumiţi factori interni sau externi care îşi pun amprenta în mod favorabil sau nefavorabil 

asupra acestor servicii. Analizarea şi cunoaşterea factorilor interni sau externi organizaţionali 

conduc spre minimalizarea riscurilor în serviciile sociale din Valea Jiului şi de asemenea 

concură la maximizarea resurselor existente.  

În ceea ce priveşte percepţia profesioniştilor cu privire la factorii interni care influenţează 

buna funcţionare a serviciilor sociale sunt evidenţiate următoarele „puncte forte” sau aspecte 

pozitive ce caracterizează serviciile sociale din Valea Jiului: tipul acţiunilor complexe 

integrative din serviciile sociale, grupul ţintă diversificat şi categoria variată a utilizatorilor 

de servicii, transparenţa organizaţională, utilizarea eficientă a resurselor, experienţa în 

aplicarea proiectelor sociale, modele participative sociale replicabile la nivel naţional şi 

existenţa resurselor materiale şi umane. Pe de altă parte, punctele slabe identificate la nivelul 

serviciilor sociale din Valea Jiului fac referire la nesiguranţa continuităţii şi durabilităţii 

serviciilor, la procedura greoaie de accesare a fondurilor europene, la numărul în creştere al 

solicitărilor de servicii ce generează incapacitatea de deservire a tuturor solicitărilor, la 

birocraţie, la migraţia tinerilor profesionişti spre alte zone cu potenţial economic mai 

dezvoltat sau la resursele financiare insuficiente. 

Comparativ cu un alt studiu ce a făcut referire la analiza punctelor tari şi a punctelor slabe 

ale serviciilor sociale oferite de diverse instituţii din România (FDSC, 2005) câteva aspecte 

pozitive sunt similare cu cele ale serviciilor din Valea Jiului (diversitatea serviciilor, orientarea 

spre nevoile utilizatorilor de servicii, resursele financiare) iar în ceea ce priveşte punctele slabe 

ale serviciilor sociale acestea sunt diferite la nivel naţional (dependenţa serviciilor faţă de 

fondurile străine, relaţionarea slabă dintre serviciile sociale şi sectorul economic, dificultatea 

diseminării informaţiei prin mass media) faţă de ceea ce a fost identificat pentru serviciile din 

Valea Jiului. 

Referitor la percepţia profesioniştilor asupra factorilor externi care îşi pun amprenta 

asupra serviciilor sociale sunt evidenţiate următoarele oportunităţi: deschiderea europeană, 
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schimbul de experienţă dintre sectoarele sociale, flexibilitatea şi adaptabilitatea serviciilor 

sociale la nevoile în schimbare a utilizatorilor de servicii, anumite reglementări legislative 

favorabile (2% şi Legea sponsorizării) dar şi următoarele ameninţări sau riscuri ce ar putea 

periclita buna funcţionare a serviciilor sociale: instabilitatea socio-economică actuală ce are 

repercursiuni asupra diminuării bugetelor alocate serviciilor sociale, posibilitatea închiderii 

altor mine din Valea Jiului ce poate afecta evoluţia serviciilor sociale şi creşterea numărului de 

beneficiari de servicii, restructurările de personal din serviciile sociale publice, rigiditatea 

manifestată de anumite instituţii publice în susţinerea serviciilor sociale private, riscul 

demotivării specialiştilor cauzat de nivelul de salarizare scăzut cât şi neaccesarea fondurilor 

structurale pentru serviciile sociale. 

 

7.2 Analiza şi interpretarea datelor obţinute prin studii de caz ce au reunit 

metode multiple: interviul, observaţia, analiza documentelor  

 

Pentru a analiza şi înţelege mai în profunzime problematica serviciilor sociale din Valea 

Jiului, în ultima etapă de cercetare practică, a fost utilizată metoda studiului de caz ce 

reuneşte metode multiple: interviul, observaţia şi analiza documentelor, prin care s-a dorit 

obţinerea unor date complementare - la datele cantitative şi calitative deja obţinute - 

referitoare la serviciile sociale din zona vizată. Prin intermediul interferenţei metodologice   

s-a dorit construirea unei imagini cât mai complexe despre serviciile sociale din Valea Jiului. 

În această etapă au fost selectate câteva servicii sociale de succes din Valea Jiului, servicii ce 

au înregistrat rezultate semnificative în domeniul asistenţei sociale, la nivel individual, la nivel 

familial sau de grup cât şi la nivel comunitar. 

Dacă prin etapa iniţială de analiză cantitativă, acest studiu, îşi propunea să radiografieze 

relaţia dintre răspândirea geografică a serviciilor în Valea Jiului şi varietatea serviciilor oferite 

în anumite localităţi, diferitelor categorii de populaţie: vârstnici, copii, persoane cu dizabilităţi, 

persoane fără adăpost, persoane aflate în situaţii de risc, familii în dificultate, iar în următoarea 

etapă a analizei calitative bazată pe focus grup îşi propunea să identifice percepţia 

profesioniştilor sociali cu privire la serviciile sociale din Valea Jiului, în această etapă a 

analizei calitative s-a urmărit descrierea unor modele de bune practici în trei din serviciile 

sociale din Valea Jiului prin explorarea în profunzime a modului de organizare şi funcţionare, 

a procedurilor de acţiune socială, a contribuţiei unor factori organizaţionali interni sau 

externi la dezvoltarea acestor servicii sociale. Următoarele obiective au fost vizate în această 
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etapă a analizei: 

- Analiza factorilor care conduc la optimizarea serviciilor sociale din Valea Jiului 

(obiectivul 3 enunţat în sinteza metodologică) pe de-o parte şi 

- Descrierea unor modele de bune practici în serviciile sociale din Valea Jiului (obiectivul 

4 enunţat în sinteza metodologică), pe de altă parte. 

S-a avut în vedere construirea unor studii de caz reprezentative pentru problematica 

studiată, studii de caz conturate în urma aplicării metodei interviului, metodei observaţiei 

externe şi metodei analizei documentelor serviciilor sociale vizate.  

Pentru a putea fi elaborat într-un mod cât mai riguros studiul de caz şi pentru ca această 

metodă de analiză să determine colectarea, prezentarea şi analizarea datelor într-un mod 

obiectiv, a fost conturat un protocol de studiu de caz care reflectă concret paşii de cercetare ce 

au fost realizaţi.  

În fiecare studiu de caz în parte, au fost descrise următoarele aspecte legate de fiecare 

serviciu social  supus analizei: istoricul serviciului, obiectivele serviciului social, grupul ţintă 

şi beneficiarii serviciului social, tipul de intervenţie utilizat, resursele existente, metodologia 

aplicată, rezultatele obţinute, problemele întâmpinate de serviciu cât şi identificarea factorilor 

contributori la succesul serviciului social.  

Criteriile de selecţie, care au stat la baza alegerii serviciilor sociale analizate în 

profunzime, cuprinse în protocol, au fost respectate astfel încât fiecare serviciu social a fost 

funcţional la data trecerii în revistă, toate trei serviciile sociale fiind percepute ca fiind servicii 

de succes în comunitate, reprezentanţii serviciilor au dorit să colaboreze în prezenta cercetare 

şi au fost de acord cu utilizarea datelor în studiu. 

În ceea ce priveşte durata perioadei de planificare a activităţilor, pentru efectuarea studiilor 

de caz, aceasta a avut o întindere de trei luni calendaristice (perioada octombrie 2008 – 

decembrie 2008), după care a urmat o perioadă de încă şase luni (ianuarie 2009 – iunie 2009) 

în care s-a trecut efectiv la etapa de colectare a datelor din teren în cele trei servicii sociale 

selectate, aplicându-se metodologia de cercetare specifică deja amintită. În perioada de 

planificare a activităţilor pentru efectuarea studiilor de caz, s-au avut în vedere detalii 

organizatorice preparatorii pentru desfăşurarea acţiunilor de cercetare propriu zise, de la 

planificarea concretă a setului de acţiuni, la activităţi adiţionale - ex. contactarea telefonică a 

reprezentanţilor serviciilor sociale în vederea stabilirii detaliilor pentru vizitarea locaţiilor 

aferente - la elaborarea metodologiei implicite ce stătea la baza completării studiilor de caz 

până la stabilirea procedurilor concrete pentru activitatea de teren - numărul vizitelor ce urmau 

a fi efectuate (minim trei vizite efectuate lunar / serviciu) şi durata acestora (durata a fost 
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variabilă de la o oră pană la 8 ore / vizită) - şi nu în ultimul rând la pregătirea, redactarea şi 

multiplicarea structurii studiului de caz ce urma să fie completat după colectarea datelor din 

teren. 

Colectarea datelor din teren a presupus aplicarea metodelor planificate în cele trei servicii 

sociale selectate. Etapa de colectare a datelor din teren a avut trei subetape : 

- subetapa 1 : aplicarea interviului câte unui reprezentant al fiecărui serviciu social ;  

- subetapa 2 : analizarea documentelor serviciilor sociale conform itemilor fişei sinteză de 

analiză a documentelor ; 

- subetapa 3 : observaţia externă a variabilelor cuprinse în grila de observaţie. 

În această etapă de colectare a datelor au fost utilizate instrumentele de analiză pentru 

fiecare metodă de cercetare în parte, ulterior datele fiind centralizate, analizate, interpretate şi 

în cele din urmă redactate în rapoartele studiilor de caz. 

Pentru a putea obţine anumite informaţii standardizate care să poată fi ilustrate în fişele 

studiilor de caz, a fost utilizat interviul bazat pe un ghid de interviu cu întrebări 

semistructurate. Pe lângă această metodă, analiza documentelor serviciilor sociale a fost de un 

real ajutor în înţelegerea modului de funcţionare al serviciilor sociale iar completarea acestor 

metode cu cea a observaţiei externe au furnizat date relevante în analiza, interpretarea şi 

redactarea rapoartelor studiilor de caz finalizate. 

Aceastǎ abordare practic - aplicativǎ studiazǎ trei servicii sociale de succes pentru 

comunitate, care funcţionează în Valea Jiului, judeţul Hunedoara, servicii sociale care s-au 

dezvoltat în perioada ultimilor ani şi care au înregistrat rezultate semnificative pentru 

comunitate. În elaborarea acestor studii de caz reprezentative pentru serviciile sociale din 

Valea Jiului au fost utilizate metodele deja amintite.  

Ca şi în analiza cantitativă, pentru a realiza o analiză eficientă a modului de organizare şi 

funcţionare a acestor servicii vizate, am avut în vedere câteva criterii de analiză: tipul 

serviciilor oferite (primare sau specializate), obiectivele serviciilor, categoria beneficiarilor 

deserviţi şi accesibilitatea acestora la servicii, numărul de cazuri soluţionate, tipul acţiunilor 

sociale oferite, raportul între resursele de personal şi beneficiari, raportul între resursele 

materiale şi financiare existente şi îndeplinirea rezultatelor. 

 

 



DINAMICA DEZVOLTĂRII SERVICIILOR SOCIALE ÎN VALEA JIULUI 

 

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT Pagina 28 
 

Concluzii 

 

În baza criteriilor de analiză urmărite în cele trei studii de caz ilustrate, se constată 

următoarele aspecte concluzive: 

Există destul de multe aspecte similare pentru serviciile sociale de succes analizate şi 

prezentate în studiile de caz, indiferent de categoria în care se încadrează aceste servicii 

(primare sau specializate). Astfel, se observă că serviciile de succes analizate au la bază 

reglementări legislative respectate şi aplicate practic şi au o documentaţie profesională de 

lucru complexă elaborată în baza prevederilor legislative (MOF, ROI, Cod de procedură 

etică). Toate cele trei servicii analizate au stabilite obiective generale şi specifice clar 

structurate şi în baza acestor obiective este trasat setul de activităţi generale de prevenţie sau 

de intervenţie în câmpul asistenţei sociale. De asemenea, se observă că toate criteriile de 

selecţie ale beneficiarilor, existente în cele trei servicii sunt foarte specific formulate astfel 

încât accesibilitatea beneficiarilor la servicii este facilitată.  

În ceea ce priveşte criteriul de analiză ce vizează grupurile ţintă ale serviciilor sociale, 

acestea sunt diferenţiate în funcţie de specificul acestor servicii şi de obiectivele planificate. 

Toate serviciile sociale au o categorie socială mai largă pe care o vizează, din care sunt 

selectaţi beneficiarii direcţi sau indirecţi de servicii sociale. 

Din compararea rezultatelor obţinute de serviciile sociale, se constată că există pentru 

toate cele trei servicii sociale indicatori cantitativi şi calitativi de evaluare ale performanţelor 

acestora. Referitor la criteriul de analiză ce vizează numărul cazurilor soluţionate, chiar dacă 

acest număr este diferit în funcţie de fiecare serviciu în parte (peste 4000 persoane sprijinite în 

Centrul Social Petroşani, 40 copii şi familiile lor în Centrul de zi Colonie şi 150 copii în 

Centrul de zi pentru copilul cu dizabilităţi) procentul cazurilor soluţionate este îndeplinit în 

raport cu estimările iniţiale şi planurile de acţiune ale serviciilor sociale.  

Din compararea tipului de activităţi oferite se constată că specificul acestora este 

diferit în funcţie de categoria serviciilor furnizate. Astfel, se constată că pentru serviciile de 

asistenţă socială cu caracter primar se utilizează activităţi de sprijin material, medical şi 

psihologic oferit categoriilor defavorizate sau activităţi de educare şi informare sau activităţi 

de consiliere sau alte activităţi suportive (terapie ocupaţională, servicii de îngrijire sau 

socializare), iar pentru tipul de servicii de asistenţă socială cu caracter specializat sunt 

prestate activităţi de îngrijire, recuperare şi reinserţie socială sau suport şi asistenţă medicală, 

psihologică şi socială pentru copil şi familie, sau activităţi de educaţie specială pentru copilul 
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cu dizabilităţi, sau activităţi de acordare de sprijin, sau acompaniament social. 

De asemenea, se mai constată că pentru a se putea ajunge la rezultate de succes în 

serviciile sociale trebuie să existe un raport rezonabil între resursele de personal ale 

serviciilor şi beneficiarii deserviţi sau între resursele materiale şi financiare şi posibilitatea de 

sprijinire a utilizatorilor de servicii.  

Din analiza celor trei servicii sociale se desprinde faptul că există factori contributori 

interni şi externi specifici extrem de importanţi pentru evoluţia serviciilor sociale: existenţa 

resurselor materiale, umane sau financiare ale serviciilor, existenţa anumitor reglementări 

legislative, existenţa parteneriatelor, elementele de comunicare internă şi externă şi elementele 

procedurale. 

Dacă urmărim mediul profesional al serviciilor, se remarcă pentru două din serviciile 

analizate (Centrul de zi Colonie şi Centrul Social Petroşani) un important element contributor 

în realizările serviciilor sociale: motivaţia intrinsecă şi atmosfera de lucru plăcută care 

însoţesc colectivele de muncă în acţiunile lor.  

Din cele evidenţiate în studiile de caz, se poate observa că abordarea participativă a 

beneficiarilor şi a comunităţii este un element activ în evoluţia serviciilor sociale iar 

dezvoltarea serviciilor sociale este adaptată nevoilor beneficiarilor în continuă schimbare. 

  

CONCLUZII GENERALE  

 

Pe fondul unei politici sociale comune europene care recunoaşte importanţa rolului 

serviciilor sociale ca actori cheie în parteneriatul pentru bunăstare al populaţiei, în promovarea 

egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale a tuturor cetăţenilor statelor membre europene, 

România, atât în perioada de preaderare cât şi după aderarea sa la Uniunea Europeană, a 

înregistrat o dezvoltare vizibilă în sfera serviciilor sociale publice sau private atât la nivel 

naţional, regional sau local. 

Documentaţia europeană în vigoare (Noua Agendă Socială) şi-a pus amprenta asupra 

conjuncturii legislative din România, conjunctură favorabilă dezvoltării unor servicii sociale 

de calitate. În acest context a fost înregistrată o dinamică ascendentă a numărului furnizorilor 

publici şi privaţi acreditaţi de servicii sociale, mai ales începând cu anul 2005 până în prezent, 

atât la nivel naţional, la nivelul judeţului Hunedoara cât şi la nivelul regiunii Văii Jiului. 

Datele statistice actuale relevă această dinamică progresivă evidenţiind că în anul 2009 

în judeţul Hunedoara numărul furnizorilor de servicii sociale publice sau private acreditate a 



DINAMICA DEZVOLTĂRII SERVICIILOR SOCIALE ÎN VALEA JIULUI 

 

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT Pagina 30 
 

crescut de 1,5 ori, faţă de anul 2005 iar în Valea Jiului, în anul 2009, numărul total al 

serviciilor sociale acreditate sau neacreditate, au crescut cu 75% faţă de anul 2005. 

În contextul în care reforma în domeniul protecţiei sociale a copilului în România a 

fost mai accelerată decât în alte domenii de asistenţă socială direcţionate altor categorii de 

populaţie, la nivel naţional serviciile sociale de protecţie a copilului aflat în dificultate sunt 

cele mai răspândite în comparaţie cu alte servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi, 

vârstnici, persoane vulnerabile aflate în situaţii de risc sau de criză. Această situaţie este 

similară atât judeţului Hunedoara cât şi regiunii Valea Jiului.  

O creştere semnificativă la nivel naţional, au înregistrat-o serviciile sociale în domeniul 

protecţiei speciale a copilului care s-au dezvoltat de două ori mai mult în anul 2009, în raport 

cu anul 2000, cât şi serviciile sociale de prevenire a separării de părinţi a copiilor, care au avut 

o creştere de cinci ori mai mare faţă de anul 2000. Însă în privinţa altor categorii de persoane 

adulte, situaţia serviciilor sociale furnizate la nivel naţional, chiar dacă a înregistrat progrese 

din punctul de vedere al diversificării tipului de servicii oferit sau al numărului de unităţi 

dezvoltate, este subdimensionată în raport cu serviciile sociale de protecţie a copilului. În 

Valea Jiului situaţia este similară, serviciile sociale destinate următoarelor categorii de 

persoane: vârstnici, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţii de risc, fiind 

subdimensionate în raport cu serviciile sociale destinate copiilor. 

Conform studiilor de specialitate asupra serviciilor sociale din România, s-a constatat 

că în perioada anilor 2006-2007 din punctul de vedere al distribuţiei teritoriale, serviciile 

sociale sunt răspândite inegal (graficul 2), ponderea numerică mai reprezentativă deţinând-o 

furnizorii privaţi de servicii sociale decât furnizorii publici de servicii sociale pentru 

majoritatea judeţelor ţării.  
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Graficul 2. Distribuţia teritorială a furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale din România 

în anul 2006 (număr furnizori) 

(Sursa FDSC, 2007)
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Din această perspectivă, o situaţie similară este înregistrată şi în judeţul Hunedoara şi în 

Valea Jiului unde distribuţia serviciilor sociale este disproporţionat răspândită în localităţile 

componente şi serviciile sociale private sunt predominante.  

Referitor la dezvoltarea serviciilor sociale din judeţul Hunedoara şi din Valea Jiului, având 

în vedere indicatorii de analiză ce vizează numărul serviciilor sociale existente şi categoria de 

beneficiari, reiese că numărul total al serviciilor sociale a crescut de la 42 servicii existente în 

anul 2005 cu 37,21%, în anul 2006 fiind evidenţiate în documentele judeţene 59 servicii 

sociale active, din care 27,12% dintre servicii funcţionau în Valea Jiului. Dacă se are în vedere 

că numărul total al serviciilor sociale în România în 2006 era de 2557 unităţi atunci se 

constată că judeţul Hunedoara deţinea o pondere de 2,31% din totalul serviciilor sociale din 

România. 

Cu privire la categoria de copii beneficiari de servicii sociale, tipologia serviciilor sociale 

şi numărul de copii beneficiari deserviţi de serviciile sociale existente în judeţul Hunedoara se 

constată că există următoarele tipuri de servicii sociale oferite copiilor vulnerabili: servicii de 

tip familial (plasament la AMP - asistent maternal profesionist, plasament la rude până la 

gradul IV sau la alte persoane sau familii), servicii de tip rezidenţial (centre de plasament, 

apartamente de tip familial), servicii de prevenire a separării de părinţi (centre de zi, centre 

maternale) şi alte tipuri de servicii: centre de primire în regim de urgenţă, centre specializate 

pentru copilul cu dizabilităţi. În funcţie de numărul copiilor deserviţi în aceste servicii, se 

constată că, cea mai crescută pondere a serviciilor sociale destinate copiilor din judeţul 

Hunedoara o ocupă serviciile de tip familial care deservesc cel mai mare număr de beneficiari 

de 1187 copii, în 2007, ceea ce reprezintă 2,57% din totalul copiilor beneficiari din România 

pe această componentă, urmate de serviciile de prevenire a separării de părinţi care deservesc 

un număr de 997 copii ceea ce reprezintă 7,28% din numărul total al copiilor beneficiari de 

acest tip de servicii din România, iar serviciile de tip rezidenţial, în judeţul Hunedoara, 

deservind la nivelul aceluiaşi an 2007, un număr de 590 copii ceea ce reprezintă 2,35% din 

totalul copiilor beneficiari de servicii de tip rezidenţial din România. 

În serviciile de prevenire pentru minori, existente pe raza judeţului Hunedoara, se constată 

faptul că numărul beneficiarilor deserviţi de aceste servicii la nivel judeţean este destul de 

ridicat în raport cu numărul beneficiarilor deserviţi la nivel naţional în aceste tipuri de servicii, 

în anul 2007 beneficiarii de servicii în judeţ reprezentând 7,28% din numărul total al 

beneficiarilor de servicii din România, în anii următori acest procent menţinându-se la un nivel 

apropiat de 7,21% în anul 2008 şi la 7,66% în primul trimestru al anului 2009. Dacă la nivel 
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judeţean ponderea activităţilor de prevenire a unor situaţii de risc a crescut iar ponderea 

activităţilor de intervenţie a scăzut pe fondul dezvoltării unor servicii alternative destinate 

populaţiei (centre de zi, centre de consiliere, servicii la domiciliu, centre sociale) situaţie care 

reiese din datele statistice judeţene, am constatat că în Valea Jiului activităţile de intervenţie 

au o pondere mai ridicată (74,29%) decât cele de prevenţie, pe fondul existenţei unei 

problematici sociale mai grave decât în alte zone ale judeţului. 

În categoria serviciilor de tip rezidenţial este sesizată o scădere a numărului de copii în 

aceste servicii. Comparativ cu diminuarea numărului de copii beneficiari ai serviciilor sociale 

de tip rezidenţial din România, în serviciile de tip rezidenţial din judeţul Hunedoara se 

constată o situaţie similară, înregistrându-se o cifră descendentă în ceea ce priveşte numărul 

cazurilor active, la nivelul anului 2007 evidenţiindu-se 590 cazuri active, în anul 2008 - 548 

cazuri active şi în anul 2009 - 537 cazuri active, ceea ce reprezintă o scădere cu 8,98% faţă de 

anul 2007 a cazurilor active înregistrate, această situaţie fiind generată de descentralizarea 

serviciilor sociale la nivel naţional (unde se constată de asemenea o scădere a numărului 

beneficiarilor) pe de-o parte, iar pe de altă parte de politicile sociale de diminuare a serviciilor 

sociale de tip rezidenţial şi transformarea acestora în servicii sociale alternative (unde numărul 

beneficiarilor a crescut). 

În domeniul serviciilor sociale destinate protecţiei persoanelor adulte aflate în dificultate 

sau aflate în situaţii de risc la nivelul judeţului Hunedoara şi în Valea Jiului nu se constată o 

dinamică atât de activă ca în domeniul protecţiei copilului. Astfel, în ceea ce priveşte numărul 

total al serviciilor sociale destinate persoanelor adulte în judeţul Hunedoara, în anul 2006 erau 

înregistrate 14 unităţi de servicii sociale destinate adulţilor din care 21,43% funcţionau în 

Valea Jiului. Dacă la nivel naţional (30 sept. 2008) numărul centrelor rezidenţiale a crescut la 

290 faţă de 76 centre înregistrate în 30 sept. 2007, fiind înregistrată o creştere de 3,82 mai 

mare într-un singur an (respectiv 303 centre rezidenţiale în 30 iunie 2009, semnificând o 

creştere de 3,99 mai mare faţă de 2007), în judeţul Hunedoara în anul 2009 a fost înregistrată o 

creştere a numărului de servicii rezidenţiale cu 21,43% faţă de anul 2006, iar în Valea Jiului 

numărul serviciilor a rămas constant în perioada 2006–2009, acest segment 

nemaidezvoltându-se în ciuda nevoilor existente. Referitor la serviciile sociale destinate 

adulţilor, pe raza judeţului Hunedoara se constată faptul că numărul beneficiarilor deserviţi de 

aceste servicii la nivel judeţean este destul de ridicat în ciuda faptului că numărul serviciilor 

sociale este foarte scăzut, din această situaţie reieşind faptul că nevoia populaţiei adulte de 

servicii sociale este mult mai mare decât oferta de servicii existentă. 
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Cu privire la categoria persoanelor adulte care sunt deservite prin cantinele sociale, 

situaţia cantinelor de ajutor social finanţate de la bugetul de stat cât şi din surse private, pe 

regiunea de dezvoltare Vest şi judeţul Hunedoara, în anul 2006, se evidenţiază că aproximativ 

jumătate din numărul total al cantinelor din regiunea Vest se află în judeţul Hunedoara, ceea 

ce semnifică o pondere ridicată pentru acest judeţ faţă de alte judeţe, judeţul Hunedoara, în 

anul 2008, ocupând 58,33% din ponderea totală a numărului de cantine finanţate de la bugetul 

de stat, din întreaga regiune de Vest iar din perspectiva numărului persoanelor beneficiare de 

acest tip de serviciu se situează cu numărul cel mai ridicat de beneficiari, în comparaţie cu 

celelalte judeţe ale regiunii (Arad, Caraş-Severin , Timiş) de unde rezultă nevoia beneficiarilor 

de acest tip de servicii care să le asigure hrană caldă. 

Segmentul serviciilor private furnizate de organismele neguvernamentale sau alte instituţii 

filantropice s-a dezvoltat în Valea Jiului, în paralel cu serviciile sociale publice, acestea fiind 

în prezent actori sociali activi în remedierea unor situaţii problemă a utilizatorilor de servicii. 

Sintetizând informaţiile din analiza statistică, analiza documentelor şi din analiza 

cantitativă efectuată în prezenta cercetare, reiese că în perioada 2002-2009 serviciile sociale 

din Valea Jiului au avut o dinamică de dezvoltare complexă din următoarele puncte de vedere: 

- din perspectiva numărului de servicii sociale, a fost înregistrată o creştere a 

numărului serviciilor sociale, în perioada anilor 2002–2009, cu 75%;  

- din perspectiva categoriei publice sau private a serviciilor sociale, serviciile sociale 

private sunt mai numeroase decât serviciile sociale publice;  

- din perspectiva categoriilor de beneficiari deserviţi, serviciile sociale din Valea Jiului 

sunt supradimensionate în raport cu categoria copiilor aflaţi în dificultate şi subdimensionate 

în raport cu alte categorii de beneficiari: persoane cu nevoi speciale, persoane adulte aflate în 

situaţii de risc, persoane de vârsta a III-a; 

- din perspectiva distribuţiei teritoriale, serviciile din localităţile componente ale Văii 

Jiului sunt disproporţionat şi neuniform răspândite, cea mai ridicată pondere a serviciilor 

sociale deţinând-o municipiul Petroşani, urmat de Petrila, Lupeni, Vulcan, Aninoasa, Uricani; 

- din perspectiva tipului de servicii oferite, serviciile sociale din această zonă sunt 

variate de la servicii primare: servicii publice locale de asistenţă socială, centre de zi, servicii 

de asistenţă socială la domiciliu, cantine sociale, centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi 

copii, centre de primire în regim de urgenţă, la servicii de asistenţă socială specializate: 

servicii de tip rezidenţial destinate copilului, servicii de tip rezidenţial destinate protecţiei 

adulţilor, centre de zi destinate copiilor cu dizabilităţi. 

Din analiza calitativă efectuată, care s-a bazat pe utilizarea metodei focus grup şi a 
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metodei studiului de caz ce reuneşte metode multiple, se constată: 

Profesioniştii sociali din serviciile sociale, percep favorabil evoluţia serviciilor sociale în 

regiunea Valea Jiului în perioada 2002 - 2008, enunţând în ordinea dezvoltării acestora 14 

servicii sociale din oraşele componente ale Văii Jiului şi considerând că dinamica dezvoltării 

acestor servicii este progresivă.  

Există o serie de elemente care sunt percepute de profesionişti ca şi elemente catalizatoare 

pentru buna funcţionare şi dezvoltare a serviciilor sociale cât şi elemente inhibitoare sau 

blocante ale bunei funcţionări a acestor servicii.  

Analiza SWOT a serviciilor sociale din Valea Jiului ilustrează faptul că funcţionarea 

serviciilor sociale din Valea Jiului este în mod evident influenţată de anumiţi factori interni 

sau externi care îşi pun amprenta în mod favorabil sau nefavorabil asupra dezvoltării acestora.  

Influenţa factorilor de mediu interni sau externi asupra serviciilor sociale se concretizează 

la nivelul unor aspecte specifice ce ţin de capacitatea serviciilor sociale de organizare şi 

funcţionare, de capacitatea de atragere a fondurilor, de practicile de lucru utilizate sau de 

capacitatea de utilizare a resurselor umane, materiale şi financiare.  

În baza analizei studiilor de caz ce au reunit metode multiple, referitor la analiza şi 

descrierea unor modele de bune practici în serviciile sociale din Valea Jiului, se constată că 

există foarte multe aspecte similare pentru serviciile sociale de succes din Valea Jiului, 

indiferent de categoria în care se încadrează aceste servicii (primare sau specializate) şi 

aspecte diferite care le conferă specificitate. Printre principalele elemente care au condus la 

succesul serviciilor sociale din Valea Jiului au fost identificate: reglementările legislative 

respectate şi aplicate în practica serviciilor sociale, existenţa unei documentaţii profesionale de 

lucru complexă elaborată în baza prevederilor legislative (MOF, ROI, Cod de procedură 

etică), existenţa resurselor materiale, umane sau financiare ale serviciilor, existenţa 

parteneriatelor, elementelor de comunicare internă şi externă şi elementelor procedurale. 

În ceea ce priveşte limitele investigaţiei cantitative şi calitative, printre aspectele care pot 

îngrădi analiza enunţăm: 

� numărul redus al serviciilor vizate care constituie doar o reprezentare parţială pentru 

serviciile sociale; 

�aspecte legate de construcţia şi completarea chestionarului; 

�aspecte referitoare la indicatorii de analiză limitaţi vizaţi în analiza cantitativă; 

� aria restrânsă a populaţiei investigate în analiza calitativă; 

� alegerea variabilelor de analiză calitativă destul de limitate pentru problematica vizată; 

� numărul destul de redus de întrebări adresate în analiza calitativă; 
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� resursele limitate de timp pentru analiza şi interpretarea datelor; 

� unele dificultăţi în colectarea datelor calitative, eforturile variabile ale diferitelor 

categorii de respondenţi de a sprijini procesul de colectare a datelor calitative; 

� colectarea în mod simultan a tuturor măsurătorilor cu implicaţiile aferente. 

 

Recomandări 

 

În încheiere, după trecerea în revistă a principalelor concluzii ale cercetării enunţăm 

câteva recomandări cu privire la segmentul serviciilor sociale, ce ar putea fi avute în vedere  

raportându-ne la problematica socio-economică existentă în Valea Jiului şi aspectele ce ar 

trebui îmbunătăţite, completate sau dezvoltate în sfera serviciilor sociale din Valea Jiului. 

Problematica complexă socio-economică a populaţiei din Valea Jiului a generat o 

accentuare a trebuinţelor şi nevoilor persoanelor care trăiesc în această zonă monoindustrială, 

în funcţie de categoriile de vârstă ale persoanelor (copii în dificultate, persoane adulte cu 

dizabilităţi, familii sărace cu mulţi copii, persoane de vârsta a III-a aflate în situaţii de risc etc.) 

sau în funcţie de specificul problemelor acestora (sărăcia, datorii locative, carenţe 

educaţionale, probleme de relaţionare, carenţe ocupaţionale etc.). Restructurările industriale 

din zonă au determinat apariţia unor grave probleme sociale în rândul populaţiei care au 

condiţionat crearea unor servicii sociale care să răspundă nevoilor zonale ale populaţiei. Până 

în prezent, nevoile individuale şi sociale ale populaţiei în permanentă dinamică au determinat 

evoluţia sectorului serviciilor sociale. Pe viitor, este imperios necesar ca posibilele dezvoltări 

ale serviciilor sociale din Valea Jiului să aibă în vedere atât problematica socială ale diverselor 

categorii de populaţie cât şi nevoia reală de servicii sociale din această regiune.  

Pentru a face faţă la problematica diversificată a populaţiei şi pentru a face faţă 

provocărilor societale în continuă schimbare propunem următoarele măsuri, care să contribuie 

la optimizarea serviciilor sociale din Valea Jiului: 

� Dezvoltarea unor parteneriate viabile între instituţiile publice şi organismele 

neguvernamentale care să contribuie la crearea şi dezvoltarea de servicii sociale în zonă; 

� Asigurarea unor pârghii financiare constante şi durabile destinate serviciilor sociale 

private existente, din partea autorităţilor publice locale sau altor instituţii publice abilitate, care 

vor contribui la sustenabilitatea şi continuitatea serviciilor sociale; 

� Stimularea şi sprijinirea unor programe de voluntariat care să mobilizeze 

comunitatea în conştientizarea şi remedierea propriilor probleme; 
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� Crearea de servicii sociale diferenţiate şi specializate în funcţie de nevoile 

beneficiarilor, în oraşele din Valea Jiului dezavantajate din acest punct de vedere (Aninoasa, 

Uricani, Vulcan); 

� Dimensionarea echilibrată a serviciilor sociale în raport cu toate categoriile sociale 

defavorizate din regiune prin crearea de noi servicii sociale destinate persoanelor de vârsta a 

III-a, persoanelor cu nevoi speciale, persoanelor fără adăpost, persoanelor aflate în situaţii de 

criză; 

� Dezvoltarea reţelelor de asistenţă socială la domiciliul persoanelor vârstnice în toate 

localităţile componente din Valea Jiului; 

� Crearea de servicii de îngrijire de zi şi de servicii rezidenţiale destinate persoanelor 

cu nevoi speciale şi persoanelor de vârsta a III-a în toate localităţile componente din Valea 

Jiului; 

� Multiplicarea centrelor maternale în toate localităţile componente din Valea Jiului; 

� Promovarea unor servicii sociale de calitate de prestatorii de servicii sociale în 

beneficiul persoanelor asistate social; 

� Promovarea serviciilor existente prin canale mass media în vederea cunoaşterii de 

către populaţie a acţiunilor ofertate în aceste servicii şi în vederea creşterii accesibilităţii la 

servicii a altor potenţiali beneficiari; 

� Facilitarea la nivel local al unor iniţiative de cooperare dintre segmentul                 

socio-economic şi segmentul serviciilor sociale; 

� Orientarea serviciilor sociale spre dezvoltarea unor strategii egalitare care să includă 

politici şi practici în beneficiul întregii comunităţi; 

� Consultarea şi implicarea organismelor guvernamentale furnizoare de servicii 

sociale alături de reprezentanţii economici şi politici în implementarea şi monitorizarea 

acţiunilor de răspuns social în favoarea comunităţilor locale; 

� Sporirea şanselor de participare civică, socială şi culturală pentru oricare dintre 

cetăţenii Văii Jiului prin intermediul serviciilor sociale, mai ales atunci când participarea pe 

piaţa muncii este limitată; 

� Accesarea de către serviciile sociale, a oportunităţilor de finanţare ale programelor 

UE în vederea dezvoltării următoarelor direcţii de acţiune: accesul pe piaţa muncii a 

cetăţenilor, perfecţionare şi reorientare profesională în domenii căutate pe piaţa forţei de 

muncă actuale europene, diminuarea fenomenului migraţional extern prin accesul la angajare 

la nivel naţional. 
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