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METODOLOGIA DE IDENTIFICARE   

A PERSOANELOR ŞI FAMILIILOR MARGINALIZATE  

SOCIAL DIN ORAŞUL TECHIRGHIOL PENTRU ANUL 2020 

 

 

 Prin marginalizare socială, conform Legii nr.116/2002 se defineşte „poziţia periferică de 

izolare a indivizilor şi grupurilor cu acces limitat la resursele economice, politice, educaţionale şi 

comunicaţionale ale colectivităţii: ea se manifestă prin absenţa unui minimum de condiţii sociale 

de viaţă”. 

 

Prin persoană marginalizată, în condiţiile Legii nr.116/2002, se înţelege persoana care 

beneficiază de venit minim garantat sau face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim 

garantat şi se află cel puţin în două din următoarele situaţii: 

a. nu are loc de muncă; 

b. nu are locuinţă în proprietate sau în folosinţă; 

c. locuieşte în condiţii improprii; 

d. are unul sau mai mulţi copii în întreţinere; 

e. este persoană vârstnică fără susţinători legali; 

f. este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate; 

g. are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, 

accentuat ori invaliditate gr.I sau II; 

h. a executat o pedeapsă privativă de libertate. 

i. sunt chiriaşi în locuinţe sociale. 

 

La nivelul administraţiei publice locale din Techirghiol, Directia de Asistenţă Socială are 

atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi reprezintă factorul activ în procesul de asistare a tuturor 

persoanelor aflate în dificultate. 

Astfel, asistenţa socială stabileşte măsuri individuale în vederea prevenirii şi combaterii 

marginalizării sociale a familiilor şi persoanelor identificate după cum urmează: 

a)  evaluarea situaţiei economico – financiară a persoanelor şi familiilor beneficiare de venitul 

minim garantat; 

b)  identificarea nevoilor şi resurselor acestora; 

c)  identificarea situaţiilor de risc cu care se poate confrunta persoana sau familia; 

d) monitorizarea aplicării măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază persoana sau familia; 

e) analizează câţi dintre beneficiarii de ajutor social sau care provin din familiile beneficiare de 

ajutor social sunt fără  loc de muncă, sunt persoane vârstnice fără susţinători legali, nu au o 

locuinţă în proprietate sau în folosinţă, locuiesc în condiţii improprii; 

f)  stabilirea tipului de servicii şi programe pentru persoanele definite ca marginalizate. 

g) întocmeşte situaţia privind persoanele şi familiile marginalizate social, pe care o actualizează 

trimestrial. 
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Pentru persoanele si familiile identificate ca marginalizate social, consiliile locale au obligaţia de 

a asigura, prioritar, după caz: 

➢ Accesul la o locuinţă socială – pentru persoanele sau familiile care nu au în 

proprietate sau folosinţă o locuinţă sau care locuiesc în condiţii improprii, în limita 

fondului de locuinţe existent la nivelul oraşului Techirghiol; 

➢ Accesul la serviciile publice de strictă necesitate (energie electrică, apa, gaze 

naturale, termoficare şi altele),  

➢ Accesul la prestaţiile sociale; 

➢ Accesul la serviciile sociale; 

➢ Accesul la educaţie; 

➢ Accesul la asistenţa de sănătate.  

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ,               

                    CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 

             TANHER CURTACAI                                               DR.JR.NICULINA PAROŞANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


