
Fișă de date 
 

 

Judeţ: Covasna 

Unitatea administrativ-teritorială: Municipiul Sfântu Gheorghe 

Cod SIRUTA:  63401 - Sfântu Gheorghe 

Aşezarea informală (identificată prin denumire sau număr sau prin descrierea perimetrului) 

Cartierul Őrkő 

 
A se completa pentru fiecare aşezare informală identificată pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale 

 

 

A)DATE PRIVIND AŞEZAREA INFORMALĂ 

 

Date spaţiale de 

identificare a 

aşezării 

informale 

1. Suprafaţa totală a aşezării informale, din care: 437930 m2 

1.1. Suprafaţă în intravilan: 437930 m2 

1.2. Suprafaţă în extravilan: 0 

2. Număr de unităţi destinate locuirii1 din aşezarea informală situate în 

intravilan: 578 (conform observațiilor de pe teren al angajaților DAS) 

3. Număr de unităţi destinate locuirii situate în extravilan: 0 

Formarea 

aşezării 

informale 

Perioada (estimarea anului) în care a apărut nucleul iniţial de unităţi destinate 

locuirii din aşezarea informală: Potrivit unor surse documentare în 1957 a 

existat deja o comunitate de romi în zona Őrkő, care s-a mărit după inundațiile 

din anul 1970 când au fost relocate mai multe familii romi ale căror locuințe de 

pe malul Oltului au fost distruse. 

Tipurile de 

locuinţe în 

funcţie de 

materialele de 

construcţie 

utilizate 

1. Număr de unităţi destinate locuirii construite preponderent din materiale 

convenţionale: 568 (conform observațiilor de pe teren al angajaților DAS) 

2. Număr de unităţi destinate locuirii construite preponderent din materiale 

neconvenţionale: 10 (date estimate de către Asociația Grup de Acțiune Locală 

Sepsi) 

conform cercetării de monitorizare SDL din 2021 (eșantion final: 248 

gospodării, 1009 locatari): 

Materialele din care sunt construite casele: 

1 – casă de cărămidă/BCA/lemn cu fundație – 241 locuințe 

2 - casă de chirpici/BCA/lemn fără fundație – 2 locuințe 

3 - adăpost improvizat/baracă improvizată – 3 locuințe 

4 – baracă prefabricată din lemn/termopan – 1 locuință 

Date privind 

unităţile 

destinate locuirii 

1. Număr de unităţi destinate locuirii construite în ultimul an: 5. 

2. Număr de unităţi destinate locuirii părăsite în ultimul an: 0. 

3. Număr de unităţi destinate locuirii distruse de inundaţii, alunecări de teren 

sau incendii în ultimul an: 1 (conform informațiilor Asociației Grup de Acțiune 

Locală Sepsi în cursul anului 2021 cu ocazia inchirierii unui autoturism, focul s-

a extins și la o unitate destinată locuirii, care a fost distrus parțial: acoperiș, 

mobilier) 

Regimul juridic al 

terenului 

1. Număr de unităţi destinate locuirii amplasate pe domeniul public al unităţii 

administrativ-teritoriale:  578 



2. Număr de unităţi destinate locuirii amplasate pe domeniul privat al unităţii 

administrativ-teritoriale: 0 

3. Număr de unităţi destinate locuirii amplasate pe terenuri aflate în litigiu: 0 

4. Număr de unităţi destinate locuirii amplasate pe proprietatea privată a 

persoanelor fizice sau juridice, altele decât cele care locuiesc în aşezarea 

informală: 89 (CF 41279) +8 (CF 25397) 

Riscuri naturale, 

biologice şi 

antropice 

1. Număr de unităţi destinate locuirii amplasate în zone expuse la riscuri 

naturale, dintre care: 

1.1. Număr de unităţi destinate locuirii amplasate în zone expuse la inundaţii: 

0 

1.2. Număr de unităţi destinate locuirii amplasate în zone expuse la alunecări 

de teren: 23 

2. Număr de unităţi destinate locuirii în aria de protecţie sanitară a unor 

obiective poluatoare, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 119/2014 

pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de 

viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare (depozite de 

deşeuri nepericuloase şi periculoase, ferme agrozootehnice, incineratoare 

etc.): 0 

3. Număr de unităţi destinate locuirii amplasate în zona de protecţie a 

obiectivelor SEVESO: 0. 

4. Număr de unităţi destinate locuirii amplasate în zona de protecţie a 

infrastructurilor tehnico-edilitare: 0. 

5. Număr de unităţi destinate locuirii amplasate în alte tipuri de zone de risc: 

578 

Având în vedere faptul că majoritatea locuințelor nu au acces la alimentare cu 

energie electrică, curentul este distribuit de către gospodăriile care au contract 

valabil cu Electrică înainte de introducerea condiției de prezentare act de 

proprietate la încheierea contractului de furnizare. Energia electrică este 

distribuită prin rețele improvizate iar în locuințe nu se poate evalua siguranța 

la incendiu a instalațiilor electrice. Având în vedere densitatea ridicată a 

suprafețelor construite, frecvența construcțiilor din lemn sau care depozitează 

materiale inflamabile și distribuirea energiei electrice prin rețele electrice 

aeriene improvizate (cabluri înnodate, izolate cu bandă adezivă simplă) 

sporesc riscul la incendiu în zonă.  

Regim de 

protecţie sau 

restricţii de 

construire 

1. Număr de unităţi destinate locuirii amplasate în arii naturale protejate (sit 

Natura 2000, rezervaţii naturale): 0 

2. Număr de unităţi destinate locuirii amplasate în situri arheologice: 0 

3. Număr de unităţi destinate locuirii amplasate în zona de protecţie a 

monumentelor istorice, inclusiv cele înscrise în Lista monumentelor istorice 

sau în Lista patrimoniului mondial: 0 

Acces la utilităţi 

publice 

1. Număr de unităţi destinate locuirii care au acces la un drum (comunal, 

orăşenesc): 35 (str. Váradi József, str. Garoafei, str. Primăverii)  

2. Număr de unităţi destinate locuirii care au acces la energie electrică: 

conform observațiilor de pe teren al angajaților DAS:  

- total: 578 

- conectate în mod ilegal la electricitate: 452 

conform studiu de referință SDL 2017: 

https://idrept.ro/00161767.htm
https://idrept.ro/00161768.htm
https://idrept.ro/00161768.htm


- conectate în mod ilegal la electricitate 43,3% 

conform cercetării de monitorizare SDL din 2021 (eșantion final: 248 

gospodării, 1009 locatari): 

● Gospodării conectate la rețeaua electrică cu contract și contor propriu 

71 (28.6%) 

● Gospodării conectate la rețeaua electrică împreună cu alte gospodării, 

fără 

contor propriu 167 (67.3%) 

● Nu este conectată la rețeaua electrică, dar are generator 0 (0%) 

● Nu are deloc curent electric 6 (2.4%) 

● altă situaţie, anume...... 1 (0.4%) 

● Nu au răspuns 3 (1.3%) 

Populaţia, 

gospodăriile şi 

veniturile 

Populaţia totală a 

aşezării informale, din 

care: 

Informații DAS anul 2017: 1986 locuitori 

Informații DAS anul 2020: 1675 locuitori 

conform date INS: 1880 locuitori 

1. Numărul total de 

persoane de sex feminin 

Informații DAS anul 2017: 973 

conform studiu de referință SDL 2017: 50,6 

2. Numărul total de 

persoane de etnie 

română 

33 locuitori 

conform studiu de referință SDL 2017: 2% 

3. Numărul total de 

persoane de etnie 

maghiară 

287 locuitori 

conform studiu de referință SDL 2017: 14.8% 

4. Numărul total de 

persoane de etnie romă 

conform date INS: 32 locuitori 

conform studiu de referință SDL 2017: 1532 

 

5. Numărul total de 

persoane de altă etnie 

(doar dacă există un alt 

grup etnic relevant) 

nu este cazul 

6. Numărul total de 

persoane care nu au un 

loc de muncă 

cca. 341 locuitori 

conform cercetării de monitorizare SDL din 2021 

(eșantion final: 248 gospodării, 1009 locatari): 

162 de persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de 

ani au declarat că nu lucrează (46% din această 

categorie de vârstă).  Populația cu vârsta între 18 și 

65 de ani reprezintă 47% din populația totală, prin 

urmare 555 persoane în total. Estimarea este însă 

dificilă în acest caz, ținând cont că au lipsit în 

perioada anchetei sociologice cu o probabilitate mai 

mare cei care lucrează în străinătate, deci lipsa locului 

de muncă 

este mai puțin frecventă în cazul lor. Pe baza 

cercetării 

putem afirma că minim 162 de persoane nu au un loc 

de muncă. 



7. Numărul total de 

persoane care au plecat 

definitiv (s-au mutat) din 

aşezarea informală în 

ultimul an (exclus 

persoanele decedate) 

12 locuitori (estimat de reprezentanții comunității) 

8. Numărul total de 

persoane care s-au 

stabilit în aşezarea 

informală în ultimul an 

18 locuitori (estimat de reprezentanții comunității) 

9. Numărul de persoane 

cu vârste de peste 10 

ani fără şcoală absolvită 

conform studiu de referință SDL 2017: 

Dintr-o analiză a mai multor surse reiese că ponderea 

persoanelor care nu au absolvit nicio clasă este de 

11% (207 persoane), iar 28% (207 persoane) au 

absolvit câteva clase, dar nu a absolvit clasa IV.  

Obs. Numărul persoanelor a fost calculat raportat la 

numărul total de locuitori conform datelor INS. 

 

conform cercetării de monitorizare SDL din 2021 

(eșantion final: 248 gospodării, 1009 locatari): 

Dintre cei 402 locuitori cu vârsta peste 10 ani (54%), 

în total 116 nu mai urmează școala în prezent și au 

terminat mai puțin de 4 clase, iar 133 au terminat 

doar 4 clase. În total, 249 de persoane nu au absolvit 

8 clase (școala generală), adică 62% dintre cei care au 

10 ani împliniți. 

Estimând că 54% din populație are peste 10 ani și 

dintre acești 62% sunt fără școală absolvită, rezultă 

un 

număr estimat de 395 locuitori. 

Obs. Ponderea provine din cercetarea efectuată pe un 

eșantion fix, numărul persoanelor s-a raportat la 

numărul total de locuitori conform datelor INS. 

10. Numărul de 

persoane cu vârste de 

peste 10 ani analfabete 

conform studiu de referință SDL 2017: 

● 553, 29,4%, știu să scrie puțin  

● 397, 21,1% nu știu să scrie deloc 

● 600, 31,9% știu să citească puțin  

● 210, 11,2% nu știu să citească deloc 

Obs. Ponderea provine din cercetarea efectuată pe un 

eșantion fix, numărul persoanelor s-a raportat la 

numărul total de locuitori conform datelor INS) 

 

conform cercetării de monitorizare SDL din 2021 

(eșantion final: 248 gospodării, 1009 locatari): 

Aceste date nu au fost culese în cercetarea din 

octombrie 2021, dar datele arată că 116 persoane cu 

vârsta peste 10 ani au terminat mai puțin de 4 clase și 



nu mai urmează o școală în prezent, deci e probabil 

să fie funcțional analfabete. Folosind raționamentul 

de mai sus, ar fi cc. 184 de persoane funcțional 

analfabete (care nu au terminat nici 4 clase). 

11. Numărul de copii cu 

vârste între 0 şi 14 ani 

care locuiesc în aşezarea 

informală 

Informații DAS anul 2020: 588 copii 

12. Numărul de copii cu 

vârste între 0 şi 14 ani 

care nu sunt înscrişi în 

nicio formă de 

învăţământ 

169 (estimare prin scăderea numărului de copii 

înscriși la Școala Generală Néri Szent Fülöp - 409 date 

Inspectorat Școlar, respectiv un număr de 10 copii 

înscriși la Liceul de Arte Plugor Sándor. Mențiune: 

valoarea cuprinde și copii cu vârsta între 0-3 ani, 

respectiv 122, care nu sunt vizați de sistemul de 

învățământ obligatoriu) 

13. Numărul de copii cu 

vârste între 0 şi 18 ani 

înscrişi la medic de 

familie 

conform date 2022 mediatori sanitari: 586 copii (din 

totalul de 743 luate în evidență) 

14. Numărul de 

persoane peste 18 ani 

înscrise la medic de 

familie 

conform date 2022 mediatori sanitari: 880 locuitori 

(din totalul de 1224 luate în evidență) 

15. Numărul de 

persoane cu vârsta 

peste 65 de ani 

conform date 2022 mediatori sanitari: 63 locuitori 

16. Numărul 

persoanelor afectate de 

boli infecţioase 

conform date 2022 mediatori sanitari: 74 locuitori 

17. Numărul 

persoanelor fără acte de 

identitate 

conform studiu de referință SDL 2017: 2 persoane 

conform cercetării de monitorizare SDL din 2021 

(eșantion final: 248 gospodării, 1009 locatari): 19 

persoane nu dețin certificat de naștere (2.5%), dintre 

acestea însă sunt și persoane care au avut acest act și 

au CNP, dar actul s-a distrus sau l-au pierdut. 

10 persoane nu au carte de identitate (card), deși au 

deja 14 ani împliniți (1.3%). Dintre aceștia, 3 au carte 

de identitate temporară. Prin urmare, sunt 7 

persoane cu vârsta peste 14 care nu dețin acte de 

identitate. 

 

Numărul total de 

gospodării care locuiesc 

în aşezarea informală 

din localitate, din care: 

Informații DAS anul 2020: 447 gospodării 

conform date INS: 518 gospodării 

 

conform studiu de referință SDL 2017: 



În cart. Őrkő , 76,1% din gospodării sunt în 

proprietate fără a avea actele necesare doveditoare, 

13,3% din gospodării sunt în proprietate cu acte 

doveditoare, 1,1% sunt moștenite și doar în 3,7% din 

gospodării se locuiește în chirie. În 50% din cazuri, 

gospodăria se află pe teren public, în 20,7% se află pe 

teren privat și în 20,2% se află pe un teren aflat în 

proprietate. 

1. Numărul 

gospodăriilor de romi 

(după etnia capului 

gospodăriei) 

381 gospodării (estimare prin corelarea ponderii 

locuitorilor romi din zona Őrkő cu numărul total al 

gospodăriilor conform date DAS 2020) 

2. Numărul 

gospodăriilor de altă 

etnie (doar dacă există 

un alt grup etnic 

relevant) 

nu este cazul 

3. Numărul 

gospodăriilor care 

primesc ajutor social în 

baza Legii venitului 

minim garantat 

Conform date DAS: 106 familii/gospodării 

4. Numărul 

gospodăriilor care au 

beneficiat în ultimul an 

de alte forme de 

protecţie socială (de 

exemplu: ajutor de 

urgenţă pentru a-şi 

reconstrui casa, de 

sprijinire a familiilor sau 

persoanelor afectate de 

inundaţii, cantină 

socială, pensie socială) 

Conform date DAS: 1 familie/gospodărie a primit 

ajutor de urgență 

5. Numărul de 

gospodării care s-au 

stabilit în aşezarea 

informală în ultimul an 

3  familii (conform observațiilor reprezentanților 

comunității) 

6. Numărul de 

gospodării care au 

plecat definitiv (s-au 

mutat) din aşezarea 

informală în ultimul an 

4 familii/gospodării (conform observațiilor 

reprezentanților comunității) 

7. Care este principala 

sursă de venit a 

gospodăriilor din 

conform studiu de referință SDL 2017: 

Sursă de venit Număr de 

gospodării 

Procent din 

total 



aşezarea informală 

(după numărul de 

gospodării care au sursa 

respectivă): 

(a se completa codurile 

din caseta alăturată) 

a. Cea mai importantă 

sursă de venit a 

populaţiei: ......... 

b. A doua sursă de venit 

ca importanţă: ......... 

c. A treia sursă de venit 

ca importanţă: .......... 

 

 

1. Salariile 

2. Pensiile 

3. Vânzarea de produse 

agricole 

4. Munca cu ziua 

5. Alocaţiile de copii 

6. Ajutorul social în baza 

Legii venitului minim 

garantat 

7. Vânzarea de deşeuri 

reciclabile 

8. Alta, care ............. 

Salariu 52 58,42% 

Muncă ocazională 62 32,80% 

Muncă în 

străinătate 

14 7,4% 

Ajutor de șomaj 1 0,5% 

Cerșit 10 5,29% 

Comerț 2 1,05% 

Colectare materiale 

reciclabile 

2 1,05% 

Pensii (limită de 

vârstă, pensie de 

invaliditate) 

29 15,34% 

Asistenţă socială de 

la stat 

47 24,86% 

Alocaţie pentru 

copii 

140 74,00% 

Alocație pentru 

îngrijirea copilului 

14 7,40% 

Venituri din 

exploatarea 

pământului 

0 0,0% 

Venituri din 

creșterea 

animalelor 

0 0,0% 

Întreținut de 

membri familiei 

4 2,1% 

Sprijin ONGuri 2 1,05% 

Alte tipuri de 

venituri 

9 4,76% 

 

conform cercetării de monitorizare SDL din 2021 

(eșantion final: 248 gospodării, 1009 locatari): 

a. Cea mai importantă sursă de venit a 

populației: 5 

b. A doua sursă de venit ca importanță: 1 

c. A treia sursă de venit ca importanță: 4 

Este important de menționat că deși alocația 

universală pentru copii este cea mai frecventă sursă 

de venit a gospodăriilor (133 gospodării beneficiază), 

aceasta nu reprezintă cea mai însemnată sursă de 

venit, deoarece sunt mult mai mari veniturile 

obținute din salarii în 

țară (45 de gospodării), muncă ocazională sau zilieră 

(44 de gospodării), respectiv cele din pensii (21 de 

gospodării). 

Raportat la veniturile totale, aceste surse de venit 

sunt mai însemnate. 



 
1Unitate destinată locuirii, conform definiţiei utilizate la Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 

2011, este unitatea care nu îndeplineşte condiţiile de locuinţă convenţională, dar este utilizată ca 

reşedinţă. 

 

B) Plan de măsuri 

1.B.1. Măsuri in situ (în aşezarea informală), în cazul următoarelor situaţii: 

Terenul se află în 

domeniul public 

al unităţii 

administrativ-

teritoriale 

Măsuri privind reglementarea situației juridice a terenului: 

Măsura 1: Trecerea în domeniul privat al UAT al teritoriului pe care se află 

așezarea informală 

Descriere: desfășurarea procesului legal și administrativ în scopul schimbării 

categoriei de proprietate la nivelul UAT 

Termen: 28 februarie 2022 

Număr de gospodării beneficiare: 447 

 

Măsura 2: Aprobarea PUZ pentru zona Orko 

Descriere: proiect de hotărâre 

Termen: 15 februarie 2022 pentru aprobare PUZ cu HCL 

Număr de gospodării beneficiare: 447 

 

Măsura 3: Parcelarea terenului aflat în domeniul privat al UAT 

Descriere: delimitarea parcelelor în teren este singura soluție de a reglementa 

situația juridică a imobilelor. În urma parcelării UAT poate concesiona sau 

închiria terenul locuitorilor zonei.  

Termen: 30 septembrie 2022 

Număr de gospodării beneficiare: cca. 150 

 

Măsuri privind asigurarea condițiilor minime de locuire: 

(spre exemplu, aplicarea normelor de igienă individuală și colectivă, 

asigurarea accesului la o sursă de apă potabilă, evacuarea apelor uzate, 

colectarea și evacuarea deșeurilor în scopul asigurării sănătății populației și 

protecției mediului) 

 

Măsura 1: Reabilitarea/modernizarea utilităţilor publice apă-canalizare 

Descriere: Construirea min. 1889 m de rețea alimentare cu apă și 1585 m 

canalizare, respectiv racordarea gospodăriilor la acest sistem.  

Termen: martie 2023 

Număr de gospodării beneficiare: cca. 200 

 

Măsura 2: Reabilitarea/modernizarea zone verzi neamenajate, construirea de 

spații urbane de recreere și petrecere a timpului liber pentru comunitate 

Descrierea: amenajarea spațiilor printre imobile în scopul asigurării spații 

comunitare pentru locuitori. Reabilitarea terenului de joacă.  

Termen: aprilie 2023 

Număr de gospodării beneficiare: cca. 447 

 

Măsura 3: Construirea de min. 2,7 km de drum asfaltat și trotuar 



Descriere: asigurarea drumului asfaltat și trotuar în interiorul așezării în scopul 

facilitării accesului mașinilor de ambulanță, poliție, colectare a deșeurilor în 

zonă, respectiv în scopul facilitării accesului la școală a copiilor 

Termen: 2025 

Număr de gospodării beneficiare: cca. 447 

 

Măsura 4: colectarea și evacuarea deșeurilor 

Descriere: facilitarea accesului mașinii de colectare în zonă, folosirea de 

metode alternative de colectare (de ex. căruțe) în interiorul așezării prin 

contracte de servicii, desființarea gropii de gunoi (Groapa) 

Termen: noiembrie 2022 

Număr de gospodării beneficiare: cca. 447 

 

Măsura 5: construirea de 50 de locuințe sociale 

Descriere: Construirea de 50 de locuințe în 25 de case în interiorul așezării cu 

min. 2 camere, baie și bucătărie, cu o grădină de 250 mp la capătul spre mină 

al așezării. 

Termen limită: octombrie 2023 

Număr de gospodării beneficiare: 50 

 

Măsura 6: Prevenirea riscurilor naturale, biologice sau tehnologice 

Descriere: desfășurarea de studii geotehnice în scopul identificării riscurilor 

existente. Desfășurarea de studii în scopul identificării riscurilor pentru 

sănătatea populației. Implementarea planurilor de decontaminare a zonei 

pentru protejarea populației.  

Termen limită: octombrie 2022 

Număr de gospodării beneficiare: cca. 447 

Terenul este în 

proprietatea 

privată a altor 

persoane fizice 

sau juridice decât 

cele care locuiesc 

în aşezarea 

informală şi 

necesită 

negocierea unor 

măsuri 

(închiriere, 

vânzare, 

cumpărare) 

Măsuri privind reglementarea situației juridice a terenului:  

(descriere, responsabil, termen, număr gospodării beneficiare) 

 

Măsura 1: Achiziționarea acelor teritorii (CF 25397, CF 41279) care nu sunt în 

proprietatea UAT 

Descriere: începerea de negocieri cu proprietarii părților de teren în scopul 

găsirii unei soluții juridice și economice acceptabilă pentru ambele părți 

(vânzare, drept de folosință sau drept de superficie) 

Termen: iunie 2022 

Număr de gospodării beneficiare: cca. 100 

 

2.B.2. Măsuri de relocare a populaţiei în urma desfiinţării parţiale sau totale a aşezării 

informale, în situaţii determinate de: 

 

Regimul juridic al 

terenului 

Număr de persoane care vor fi relocate de pe: 



1. Terenuri aflate în proprietatea privată a altor persoane fizice sau juridice 

decât cele care locuiesc în aşezările informale: 0 

2. Terenuri aflate în domeniul public (după caz): aproximativ 130 

3. Terenuri aflate în litigiu: 0 

Regimul tehnic al 

construcţiei 

(imposibilitatea 

intrării în 

legalitate) 

1. Număr de unităţi destinate locuirii ce vor fi demolate: 35 

2. Număr de gospodării din unităţi destinate locuirii demolate pentru care 

sunt necesare locuinţe alternative, de necesitate etc.: 35 

 

Populaţia şi 

gospodăriile care 

au fost sau care 

vor fi relocate 

1. Număr total de persoane care vor fi relocate în anul în curs: 130 

2. Număr total de persoane care au fost relocate în anul anterior (dacă este 

cazul): 0 

3. Număr total de gospodării care vor fi relocate în anul în curs: 35 familii 

4. Număr total de gospodării care au fost relocate în anul anterior (dacă este 

cazul): 0 

Expunerea la 

riscuri şi 

reglementări 

privind regimul 

de protecţie sau 

restricţiile de 

construire 

Riscuri 

naturale 

Număr de persoane care vor fi relocate din: 

1. Zone expuse la inundaţii: 0 

2. Zone expuse la alunecări de teren: 23 unități destinate 

locuirii 

Riscuri 

antropice: 

biologice, 

tehnologice şi 

industriale 

Număr de persoane care vor fi relocate din: 

1. Zone aflate în aria de protecţie sanitară a unor obiective 

poluatoare, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 

119/2014, cu modificările şi completările ulterioare (depozite 

de deşeuri nepericuloase şi periculoase, ferme agrozootehnice, 

incineratoare etc.): 0 

2. Zone de protecţie a obiectivelor SEVESO: 0 

3. Zone de protecţie a infrastructurilor tehnico-edilitare: 0 

Zone în care 

s-a instituit 

un anumit 

regim de 

protecţie 

Număr de persoane care vor fi relocate din: 

1. Arii naturale protejate (sit Natura 2000, rezervaţii naturale): 

0 

2. Situri arheologice înscrise în Registrul arheologic naţional sau 

în Lista monumentelor istorice: 0 

3. Monumente istorice înscrise în Lista monumentelor istorice, 

zone de protecţie ale monumentelor istorice sau zone 

construite protejate: 0 

   

 

2.B.3. Măsuri pentru prevenirea extinderii așezărilor informale 

 

Terenul se află în domeniul 

public al UAT, iar 

amenajarea teritoriului se 

execută în scopul 

îmbunătățirii condițiilor de 

viață a locuitorilor, 

Măsuri de asistență socială: 

(inclusiv cele legate de ocupare, servicii de sănătate, reducerea 

rata abandonului școlar, igienă personală) 

Măsura 1: servicii oferite de către mediatori sanitari, conform 

descrierii atribuțiilor. Mediatorii sanitari execută aceste sarcini 

sub coordonarea metodologică din partea DSP    

https://idrept.ro/00161767.htm


respectiv în scopul 

(re)integrării comunitatea 

și zona locuită de ea în 

circuitul municipiului 

Sfântu Gheorghe.  

Descriere: 

- realizează catagrafia populaţiei din comunitatea deservită, 

precum comunităţile de etnie romă, cu prioritate copiii, 

gravidele, lăuzele şi femeile de vârstă fertilă; 

- facilitează accesul acestora la servicii de sănătate, la măsuri şi 

acţiuni de asistenţă socială şi alte măsuri de protecţie socială şi 

servicii integrate adecvate nevoilor identificate; 

- identifică membrii de etnie romă din comunitate neînscrişi pe 

listele medicilor de familie şi sprijină înscrierea acestora, inclusiv 

cu sprijinul Direcției de Asistență Socială; 

- semnalează medicului de familie persoanele care necesită 

acces la servicii de sănătate preventive sau curative şi asigură 

sau facilitează accesul acestora la serviciile medicale necesare; 

- participă la implementarea programelor naţionale de sănătate 

pe teritoriul administrativ respectiv, adresate cu precădere 

persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical, social şi 

economic, împreună cu asistentul medical comunitar şi/sau 

moaşa şi cu personalul de specialitate din cadrul direcţiilor de 

sănătate publice judeţene şi a municipiului Bucureşti; 

- sprijină personalul medical care activează în unităţile de 

învăţământ în procesul de monitorizare a stării de sănătate a 

elevilor prin facilitarea comunicării dintre cadrele medicale 

şcolare şi părinţi; 

- explică avantajele igienei personale, a locuinţei, a surselor de 

apă şi a sanitaţiei, promovează măsurile de igienă dispuse de 

autorităţile competente; 

- informează membrii colectivităţii locale cu privire la 

menţinerea unui stil de viaţă sănătos şi organizează sesiuni de 

educaţie pentru sănătate de grup, pentru promovarea unui stil 

de viaţă sănătos, împreună cu asistentul medical comunitar 

şi/sau moaşa şi cu personalul din cadrul serviciului de 

promovare a sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică 

judeţene; 

- participă, prin facilitarea comunicării, împreună cu asistentul 

medical comunitar, la depistarea activă a cazurilor de 

tuberculoză şi a altor boli transmisibile, sub îndrumarea 

medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul direcţiei 

de sănătate publică sau al dispensarului de pneumoftiziologie; 

- însoţesc cadrele medico-sanitare în activităţile legate de 

prevenirea sau controlul situaţiilor epidemice, facilitând 

implementarea măsurilor adecvate, şi explică membrilor 

colectivităţii locale rolul şi scopul măsurilor de urmărit; 

- facilitează acordarea primului ajutor, prin anunţarea 

asistentului medical comunitar, moaşei, personalului 

cabinetului/cabinetelor medicului de familie, cadrelor 



medicale/serviciului de ambulanţă, şi însoţesc în colectivitatea 

locală echipele care acordă asistenţă medicală de urgenţă; 

- facilitează comunicarea dintre autorităţile publice locale şi 

comunitatea din care fac parte şi comunicarea dintre membrii 

comunităţii şi personalul medico-social care deserveşte 

comunitatea; 

- desfăşoară activitatea în sistem integrat cu asistentul medical 

comunitar, moaşa, asistentul social/tehnicianul în asistenţă 

socială, consilierul şcolar şi/sau mediatorul şcolar pentru 

gestionarea integrată a problemelor medico-socio-educaţionale 

ale persoanelor vulnerabile; 

- participă la realizarea planului comun de intervenţie a echipei 

comunitare integrate, din perspectiva serviciilor de mediere 

sanitară din cadrul serviciilor de asistenţă medicală comunitară; 

- realizează alte activităţi şi acţiuni de sănătate publică adaptate 

nevoilor specifice ale comunităţii şi persoanelor sau grupurilor 

vulnerabile de etnie romă; 

Termen limită: activitate continuă 

Număr de gospodării beneficiare: cca 447 

 

Măsura 2: servicii legate de igienă personală și reducerea ratei 

abandonului școlar 

Descriere: 

Servicii de zi individuale și în grup adresate copiilor prin Serviciul 

de Ajutor Maltez - Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru 

părinți și copii ”Șansă pentru familie”, dintre care și activităţi de 

educație pentru sănătate pentru copii, activități de educație 

nonformală pentru copii. 

Servicii de zi adresate copiilor prin Asociația Caritas - „Centrul de 

zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți”, 

dintre care și Activități/Servicii de educație, precum educație 

nonformală și informală – în grup/ activități care vizează 

prevenția – în grup / activități de grup de educație remedială, 

suport și supraveghere pentru efectuarea temelor școlare – în 

grup / activități individuale de educație remedială, suport și 

supraveghere pentru pentru efectuarea temelor școlare.  

Servicii de zii adresate copiilor și mamelor prin Asociaţia de 

Promovare a Sănătăţii Mintale „ESÉLY”, printre care și facilitarea 

realizării igienei corporale și menținerea igienei în general. 

Termen limită: decembrie 2023 

Număr familii beneficiare: cca 150 copii 

 

Măsura 3: servicii sociale 

Descriere 3.A.: 

Înființarea Centrului de servicii comunitare și suport – Sfântu 

Gheorghe, subordonat Direcției de Asistență Socială, serviciu 



care oferă servicii și pentru comunitate respectivă, și anume: 

prestarea asistenţei sociale și de suport psiho-social la nivelul 

comunității prin ansamblul de activități realizate pentru a 

răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, 

familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de 

dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune 

socială, promovarea incluziunii sociale și creșterea calității vieții.  

Principalele funcţii ale serviciului social "Centru de servicii 

comunitare și suport – Sfântu Gheorghe" vor fii furnizare a 

serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarele 

activităţi: 

1. evaluarea iniţială, elaborarea planului de intervenţie, 

aplicarea planului de intervenţie și monitorizarea acestuia; 
2. informarea şi consilierea: cu privire la drepturile sociale, 

la prevenirea şi combaterea unor comportamente care pot 

conduce la creşterea riscului de excluziune socială (violenţa în 

familie, traficul de persoane, delincvenţă ş.a.), precum şi cu 

privire la măsurile de sprijin în vederea facilitării 

integrării/reintegrării sociale şi inserţiei/reinserţiei familiale a 

categoriilor de persoane defavorizate;   

3. identificarea nevoilor sociale individuale, familiale şi de 

grup existente pe raza municipiului Sfântu Gheorghe; 
4. suport emoțional, consiliere psihologică;  

5. facilitarea accesului pe piaţa muncii: suport pentru 

obţinerea unui loc de muncă şi menţinerea pe piaţa muncii, 

facilitarea accesului la servicii de formare şi reconversie 

profesională, orientare vocaţională; 

6. facilitarea accesului la o locuinţă: care constă în 

colaborarea cu alte servicii de asistenţă socială şi cu autorităţi ale 

administraţiei publice locale, întocmirea şi obţinerea 

documentelor care evidenţiază situaţia de dificultate a 

persoanei/familiei, identificarea de locuinţe sociale/de 

necesitate şi locuinţe cu chirii accesibile, etc.; 

7. promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ: facilitarea 

accesului la servicii medicale; promovarea activităţilor de 

voluntariat, etc.; 

8. acompanierea în scopul prevenirii şi combaterii izolării 

sociale; 

9. procurarea actelor de identitate (certificate de naştere, 

cărţi de identitate). 

Termen limită: mai 2022 

Numărul persoanelor beneficiare: cca. 35 de familii 

 

Descriere 3.B: 

Serviciul social Centrul Multifuncțional „Néri Szent Fülöp” este un 

serviciu al cărui scop este de a oferi o gamă largă de servicii şi 



consultanţă beneficiarilor contribuind la procesul de incluziune 

socială a romilor, asigurând astfel promovarea egalităţii de şanse 

şi a nondiscriminării.  

În vederea îndeplinirii scopului propus, Centrul Multifuncțional 

„Néri Szent Fülöp” desfăşoară în principal, următoarele activităţi 

specifice: 

- serviciul de consiliere şi consultanţă generală prin sprijin 

acordat pentru rezolvarea actelor de identitate, întocmirea 

dosarelor pentru acordarea venitului minim garantat, întocmirea 

actelor pentru obţinerea unor ajutoare sociale şi pensii, 

obţinerea unor documente de legalitate sau autorizaţii pentru 

desfăşurarea unor activităţi pe baza liberei iniţiative; 

- serviciul de asistenţă medico-sanitară prin activităţi de educaţie 

sanitară, activităţi de prevenire şi combatere a bolilor infecţioase 

şi planificare familială; 

- serviciul de asistenţă psiho-socio-pedagogică prin consiliere şi 

terapii ale familiilor, femeilor, copiilor care întâmpină dificultăţi 

şcolare sau de natură psiho-socio-pedagogică; 

- ateliere de lucru pentru copiii şcolari în vederea integrării lor în 

şcoală; 

- servicii suport pentru părinţi: consiliere educaţională, 

planificare familială, educaţie pentru sănătate, etc; 

Aceste servicii sunt oferite atât prin angajat propriu, cât prin 

contractarea serviciilor de către Serviciul de Ajutor Maltez și 

Asociaţia de Promovare a Sănătăţii Mintale „ESÉLY”, servicii de 

tip Centru de zi pentru copii și familii. 

Termen limită: activitate continuă 

Numărul persoanelor beneficiare: cca. 700 

 

Descriere 3.C.: 

serviciile oferite în cadrul „Centrului Comunitar pentru Rromi” 

are ca scop facilitarea dezvoltării socio-economice (ameliorarea 

sărăciei, dezvoltarea infrastructurii) a comunităţii de rromi din 

Municipiul  Sfântu Gheorghe şi integrarea lor în comunitatea 

locală; creşterea accesibilităţii la serviciile publice (creşterea 

accesului la serviciile sociale, medicale şi comunitare); 

conştientizarea responsabilităţii comunitare rrome, ca şi factor 

decizional în procesul de integrare; conceperea şi implementarea 

unui program de mediere comunitară de prevenire şi combatere 

a prejudecăţilor faţă de rromi. 

Serviciul social se organizează şi se furnizează prin personalul de 

specialitate propriu existent în organigrama instituţiei și prin 

achiziţionarea serviciului social de la Asociația Caritas. 

În cadrul „Centrului Comunitar pentru Rromi” se asigură 

prestarea unor servicii: 

- servicii de consiliere şi consultanţă generală; 



- servicii de asistenţă medico-sanitară şi planning 

familial; 

- servicii de alfabetizare şi pregătire profesională a 

tinerilor şi a adulţilor; 

- servicii oferite de către „Centrul de zi pentru copii 

provenind din familii aflate în dificultate” pentru copiii de etnie 

romă. 

Termen limită: activitate continuă 

Numărul persoanelor beneficiare: cca. 700 

 

 

Măsuri de pregătire a comunității pentru relocare: 

Descriere: Informarea comunității despre opțiunile accesibile, 

consultarea comunității în vederea evaluării necesităților și 

disponibilităților de mutare, găsirea soluțiilor cele mai apropiate 

de nevoile locuitorilor, facilitarea permanentă a comunității și 

pregătirea lor pentru schimbare.  

Termen limită: mai 2022 

Număr de gospodării beneficiare: cca. 35 

UAT dispune de destule 

locuințe sociale/de 

urgență/în proprietate 

publică pentru asigurarea 

de locuințe temporare sau 

definitive familiilor care 

necesită relocare din cauza 

investițiilor de 

infrastructură în așezarea 

informală.  

Măsuri de pregătire a comunității pentru noile locuințe: 

Descriere: elaborarea unui plan de ajutor material (ex. sprijin 

financiar pentru mutare, asigurare de transport a bunurilor, 

asigurare transport pentru membri familiei) pentru familiile 

relocate, întocmirea unui set de criterii pentru a potrivi nevoile 

familiilor relocate cu locuințele existente la dispoziție, facilitarea 

comunității în scopul acceptării deciziei de potrivire. 

Termen limită: mai 2022 

Număr de gospodării beneficiare: cca. 35 

 

 Măsuri de reducere a discriminării și de îmbunătățire a 

imaginii publice a comunității: 

Descriere: serie de cursuri de formare pentru angajații 

autorităților publice în domeniul sensibilizării și al comunicării în 

mod nediscriminatoriu, desfășurarea de campanii de 

sensibilizare pe toate canalele de comunicare ale autorităților 

publice.  

Termen limită: activitate continuă, până în decembrie 2023 

Număr de gospodării beneficiare: cca. 447 din așezarea 

informală, cca 10.000 din Sfântu Gheorghe.  

 

 


