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Ministerul Muncii a lansat Harta Serviciilor Sociale Licentiate, un proiect dezvoltat
cu ajutorul GovITHub
Ministerul Muncii si GovItHub au lansat vineri Harta Serviciilor Sociale Licentiate, o platforma care
integreaza toate serviciile specifice fiecarei categorii de grup vulnerabil (copii, persoane cu dizabilitati,
persoane vârstnice, femei victime ale violentei în familie), disponibile la nivel local, judetean si national, a
anuntat ministrul Muncii, Dragos Pîslaru, în cadrul unei conferinte de presa.
"Aceasta harta era, ca idee, prezenta în Minister, într-o forma anterioara si prevazute niste proiecte finantate prin
fonduri nerambursabile spre aproape o jumatate de milion de euro", a declarat Oana Ţoiu, secretar de stat în
Ministerul Muncii.
Dragos Pîslaru a precizat ca banii urmau sa vina prin Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA).
Harta ofera o imagine de ansamblu a serviciilor sociale pe care atât institutiile publice, cât si cele private le ofera
diferitelor categorii de grupuri vulnerabile, precum si statistici si informatii despre fiecare serviciu în parte.
"Serviciile sociale sunt create în primul rând pentru a servi oamenii în situatii de vulnerabilitate si societatea în
întregul ei. Este important pentru beneficiari sa poata avea acces la informatii despre serviciile de la ei din
comunitate, judet si chiar cele disponibile în tara, iar pentru cei care îi îndruma, familie sau asistent social, sa le
poata alege pe cele mai potrivite nevoilor lor. Acum poti vedea în 3 minute care sunt centrele pentru mama si copil
din orasul tau sau centrele de recuperare, cele pentru vârstnici si centrele de zi, precum si datele lor de contact si
capacitatea pe care o au. Am stabilit actualizarea lunara a acestei harti, procedura obligatorie pentru a asigura si o
transparenta a sistemului si o mai buna monitorizare a lui", a declarat Oana Ţoiu.
Aceasta a spus ca de la începutul anului au fost verificate peste 2.000 de servicii licentiate, 1.400 dintre acestea au
fost verificate în procesul de evaluare. De asemenea, Oana Ţoiu a mentionat faptul ca au fost retrase licente de la
33 de centre care ofereau servicii sociale si dispuse masuri la peste 500 de centre.
Potrivit reprezentantilor ministerului, aceasta platforma este un instrument util în a identifica centrele rezidentiale
si de zi, precum si celelalte forme de serviciile sociale specifice fiecarei categorii de grup vulnerabil. Fiecarui
serviciu social în parte îi sunt prezentate datele de contact, adresa, furnizorul acreditat de care apartine, activitatile
pe care le desfasoara, dar si capacitatea de care dispune.
De asemenea, datele ministerului arata ca, în România, sunt licentiate în prezent 2.550 de servicii sociale si 2.947
de furnizori acreditati. Din totalul serviciilor licentiate, 1.396 sunt publice si 1.154, private. De la începutul acestui
an au fost licentiate 1.477 de servicii noi. Toate aceste servicii sociale, acordate de furnizori acreditati, se regasesc
în Harta Serviciilor Sociale Licentiate, dezvoltata cu ajutorul GovItHub si gestionata de Ministerul Muncii.
Harta este în versiune Beta si include serviciile licentiate pâna la 1 octombrie 2016, urmând a fi completata si
îmbunatatita pâna la sfârsitul anului, si apoi actualizata lunar, printr-o procedura instaurata prin Ordin de Ministru.
Utilizatorii pot contribui la acuratetea datelor prezentate pe www.harta-furnizori.mmuncii.ro si pot trimite
observatii si propuneri de îmbunatatire a platformei la adresa de email acreditare@mmuncii.gov.ro.
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