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Obiective 

• identificarea problemelor cu care se confrunta 
comunitătile marginalizate  din municipiul 
Reșița curpinse în acest proiect (Mociur, Dealu 
Mare și Câlnic)  

• relația perpcepută de către membrii acestor 
comunități față de activitatea serviciilor 
accesate și oferite de Primăria Resita 
(respectiv prin Direcția de Asistență Socială) 



Metodologie 

• ancheta sociologică pe bază de chestionar 
administrat de operator de teren. Chestionarul s-
a aplicat unui numar de 74 persoane din cele 3 
comunitati vizate, astfel: 24 din Mociur,  35 din 
Dealu Mare/ Dealul Crucii si 15 din Câlnic 

• fișă de observație (fișă de monitorizare a 
comunității). S-au aplicat 33 de exemplare, 
distribuite în cele 3 cartiere, astfel: Câlnic 11, 
Mociur 8, Dealul Mare 14.  

• Perioada: noiembrie 2021 – februarie 2022 
• Eșantionare: non-probabilistică 



1. Chestionarul 

• Gradul de cunoaștere a serviciilor și instituțiilor din 
cadrul Primăriei Reșița din perspectiva contactului 
direct (al relației instituție-beneficiar) 

• Frecvența apelării la diferite servicii din cadrul Direcției 
de Asistență Socială comparativ cu alte direcții/ servicii 
ale Primăriei 

• Calitatea relației cu angajații primăriei și a serviciilor 
oferite de Direcția de Asistență Socială 

• Gradul de implicare și formele de consultare resimțite 
la nivelul nevoilor persoanelor aparținând de 
comunitățile marginalizate 

• Date demografice 
 



2. Fișa de observație 

• Structură:  
– Locuire -  calitatea locuințelor, calitatea drumurilor de 

acces, salubritate; accesul la servicii; accesul la servicii 
publice culturale (biserica, locuri de joacă, piață, poștă);  

– Dinamica familială/ Gospodăria – numărul membrilor; 
–  Sănătate;  
– Documente civile/ acte;  
– Ocupare;  
– Educație (pentru toți membrii familiei, cazuri cu CES etc.) 
– Date demografice 
– Observații personale ale operatorului (+înregistrarea 

letrică și vizuală/ imagini) 



Accesarea serviciilor publice  

• Direcția juridică, Centrul de informare (solicitare/ridicare certificate, 
cereri, petiții etc.), Serviciul de evidență a populației, Cadastru – 
cetățenii romi din Câlnic și din Dealul Mare 

• Serviciul de stare civilă, Compartimentul locuințe: - cetățenii romi din 
Dealul Mare 

• Gospodărire urbană: cetățenii romi din Mociur și Dealul Mare 
• Serviciul impozite și taxe: toate cele 3 comunități 
• Politia locală: toate cele 3 comunități, dar în special, cetățenii romi 

din Câlnic și din Dealul Mare 
• Urbanism: cetățenii romi din Câlnic 
• nu au nicio mențiune înregistrată: registrul agricol, serviciul parcări și 

direcția de învățământ. 
• Cele mai des menționate: serviciul de evidență a populației (și cel de 

stare civilă) și serviciul de impozite și taxe 
 
 
 



Accesarea serviciilor Direcției de 
Asistență Socială a P.M. Reșița 

• Beneficii sociale: Persoanele de etnie romă din Dealul Mare și 
Câlnic declară că beneficiază de aceste servicii în mod frecvent; 

• Persoane cu dizabilități, protecția copilului, autoritate tutelară, 
Centrul de zi ABC: locuitorii din cartierul Dealul Mare (etnia roma); 

• Centrul pentru persoane vârstnice: locuitorii din cartierul Dealul 
Mare și Câlnic (etnia roma) 

• cea mai mare parte a serviciilor oferite de Direcția Socială a 
Primăriei Reșița nu sunt solicitate în mod constant. Cele mai puțin 
cerute sunt cele legate de acordarea stimulentelor de inserție și a 
ajutoarelor de urgență.   

• Cazuri aparte sunt observate în privința acordării facilităților de 
transport (mai solicitate de locuitorii din Mociur și din Dealul Mare, 
față de cei din Câlnic) și a accesului la Centrul de zi ABC (aflat în 
imediata vecinătate a locuitorilor din Dealul Mare). 
 
 



Percepția relației cu angajații Direcției 
de asistență socială 

Ne relevă o stare de mulțumire, cu unele excepții: 

- Beneficii sociale: Câlnic și Dealul Mare; 

- Protecția pers. cu dizabilități și asistenți personali, 
centrul de servicii pt. pers. vârstince: Câlnic 

Obstacole: de la lipsa resurselor materiale și a 
personalului, până la timpul îndelungat de 
așteptare pentru soluționarea cazurilor și atitudinea 
angajaților 



Consultare – (co) participare 

• ideea consultărilor prin comitete de cartier (sau 
alte forme de organizare recunoscute 
instituțional) este considerată binevenită; 

• modalități de consultare și de identificare a 
nevoilor locuitorilor celor 3 cartiere, cele mai 
frecvente activități menționate sunt cele realizate 
de angajații autorităților locale (asistenții sociali); 

• Alte forme de consultare precum: vizite ale 
primarului sau consilierilor locali, reprezentanți ai 
mass-media, ședințe publice/ întâlniri nu au avut 
loc niciodată sau foarte rar 



Canalizare 
26% 

Drumuri 
30% 

Transport 
28% 

Lungime chestionare 
2% 

Control mai des 
4% 

Magazine 
2% 

Locuințe 
2% 

Seriozitate 
2% 

Schimbare 
2% 

Atenție la oameni 
2% 

CE MĂSURI/ACTIVITĂȚI CREDEȚI CĂ AR TREBUI ÎNTREPRINSE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SITUAȚIEI ACTUALE A 
COMUNITĂȚII DIN ZONA DVS.?  



Fișa de observație a comunității 
Locuire 

• Nu există persoane care locuiesc pe stradă. Cea mai mare parte a 
locuitorilor din zona Câlnic și Dealul Mare locuiesc la casă (în aceste 
cartiere ale Reșiței nu sunt blocuri cu apartamente). Mociur – 
situație aparte!; 

• Situația documentelor de proprietate: Cea mai mare parte a 
locuitorilor celor 3 cartiere au contract de închiriere (în special cu 
administrația locală – vezi Mociur și Dealul Mare). Cu toate acestea, 
un număr considerabil de persoane din cartierul Câlnic nu dețin nici 
un act de proprietate și nici nu sunt în spațiile locative ale Primăriei, 
situația locativă a acestora fiind incertă.  

• Proximitatea cartierelor față de servicii/ necesități urbane: este 
foarte greu să ajungă la spital (servicii medicale de urgență), la gară 
și la o piață agro-alimentară. De asemenea, instituțiile de 
învățământ (școală gimnazială, liceu/ profesională), precum și 
magazine cu produse de necesitate imediată sunt greu accesibile. 
 



Fișa de observație a comunității 
Dinamica familială/ gospodăria 

• În toate cele 3 cartiere, Dealul Mare, Mociur și 
Cânic, cele mai multe familii au un număr 
mare de persoane în gospodărie: media 5-6 
pers (Câlnic și Dealul Mare) 

• în cartierele Dealul Mare și Câlnic se află cei 
mai mulți copii (până în 17 ani) 



Fișa de observație a comunității 
Sănătate 

• Marea majoritate este înscrisă la un medic de familie și 
efectuează controale periodice. Doar o mica parte 
declară că nu, repartizați în mod egal în cele 3 zone. 

• Numărul persoanelor care se confruntă cu boli grave 
(care să necesite spitalizare sau absențe de la locul de 
muncă/ școală) este mic (o medie de 3 pers./ cartier) 

• Îngrijorătoare este situația mamelor minore, prezente 
în 2 din cele 3 cartiere (Câlnic și Dealul Mare)  

• Efecutarea controalelor de specialitate este o 
problemă și în situația celorlalte femei însărcinătate, 
marea majoritate nefiind luate în evindența de 
specialitate. 
 



Fișa de observație a comunității 
Documente de stare civilă/ acte de 

identitate 

• În privința documentelor de stare civilă/ acte 
de identitate (CI; CC; CN) situația arată că 
există un  număr relativ egal distribuit de 
persoane care nu au documente civile 
obligatorii (Câlnic)  



Fișa de observație a comunității 
Ocupare 

• cei mai mulți locuitori ai cartierului Mociur au 
contract de muncă cu normă întreagă sau sunt 
pensionari, în Câlnic și Dealul Mare predomină 
munca sezonieră. 

• Din perspectiva veniturilor realizate pe familie, 
acestea se situează sub pragul sărăciei, conform 
rezultatelor anchetei, cele mai mici venituri 
declarate fiind ale membrilor cartierului Câlnic 

• Sursele principale de venit sunt cele din munca 
salarială, asistență socială și munca ”la negru” 
(ocazională) 



Fișa de observație a comunității 
Educație 

• nivelul de educație este unul extrem de scăzut. Școala 
primară și gimnaziul sunt principalele niveluri de 
școlaritate urmată.  Un număr mic de persoane declară 
că au absolvit o școală profesională sau liceu (în special 
copii din cartierul Mociur). Niciun respondent nu a 
urmat studii postliceale sau superioare. 

• În privința copiilor, aceștia sunt înscriși la școală și 
grădiniță, întru-un procent ridicat și participă frecvent 
la cursurile școlare. 

• abandonului școlar -  situație constantă pentru cel 
puțin un membru al familiei 

 



Concluzii 

• Problemele care continuă să se manifeste pregnant sunt 
cele de natură socio-economică și de infrastructură (locuire, 
apă-canal, încălzire). Această situație este deosebit de 
gravă pentru locuitorii cartierului Câlnic (lipsa apei 
potabile); 

• Se remarcă îmbunătățiri ale situației pe nivelul de educație 
(acces la învățământul primar și gimnazial), însă lipsa 
resurselor financiare determină întreruperea studiilor după 
sau în timpul ciclului gimnazial în rândul copiilor. Accesul la 
educație (școli de proximitate) reprezintă în continuare o 
problemă, iar așezarea geografică a Centrului de zi ABC 
(doar în proximitatea cartierului Dealul Mare) reprezintă un 
impediment pentru copii din celelalte comunități. 



Concluzii 

• Gradul de implicare a angajaților Direcției de Asistență 
Socială (de exemplu, vizitele în teren) și cunoașterea 
particularităților familiilor au determinat un nivel scăzut al 
problemelor legate de starea de sănătate (medic de familie, 
schema de vaccinare) și a existenței documentelor civile (în 
special acte de identitate și certificate de naștere; 

• Relația percepută cu angajații DAS este una preponderent 
pozitivă ceea ce denotă o încredere construită în timp, 
chiar o profesionalizare a personalului DAS în relația cu 
membrii comunităților marginalizate.  

• Cu toate acestea, nevoia unei consultări pe baze reale, 
periodice cu locuitorii acestor cartiere este vizibilă și 
necesară 
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