
        
 

   

DEFINIȚII 
Procesul de incluziune socială reprezintă 

ansamblul de măsuri şi acțiuni 

multidimensionale din domeniile protecției 

sociale, ocupării forței de muncă, locuirii, 

educației, sănătății, informării, comunicării, 

mobilității, securității, justiției şi culturii, 

destinate combaterii excluziunii sociale şi 

asigurării participării active a persoanelor la 

toate aspectele economice, sociale, culturale 

şi politice ale societăţii. (conform art. 6, lit. cc) 

din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenței 

sociale). 

 
Grupul vulnerabil desemnează persoane sau 

familii care sunt în risc de a-şi pierde 

capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice 

de trai din cauza unor situații de boală, 

dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri 

sau de alcool ori a altor situații care conduc la 

vulnerabilitate economică şi socială. (conform 

art. 6, lit. p) din Legea nr. 292/2011 - Legea 

asistenţei sociale). 

 

 

 
 

Persoana cu handicap este acea persoană 

căreia, datorită unor afecțiuni fizice, mentale sau 

senzoriale, îi lipsesc abilitățile de a desfășura în 

mod normal activități cotidiene, necesitând 

măsuri de protecție în sprijinul recuperării, 

integrării şi incluziunii sociale; (conform art. 2, 

alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind Protecția 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap). 

 

 
ASISTENȚĂ JURIDICĂ PENTRU 

PERSOANE DIN GRUPURI VULNERABILE 
 

Accesând GRATUIT website-ul 
 

www.dezvoltare-competente.ro, 

 
secțiunea ASISTENȚĂ JURIDICĂ veți afla 
informații utile din domenii de interes pentru 
dvs: 

 
 
 
 

 Concediul de maternitate 

 Mama - lăuză si salariată  

 Mamele care revin din Concediul pentru 

creștere si îngrijire copil in vârsta de până la 

doi ani  

 Familiile cu mai mulți copii 

 Familia monoparentală  

 Femeia in comunitatea de romi 

 Integrarea persoanelor de etnie roma 

 Tinerii peste 18 ani post instituționalizați din 

sistemul de protecție a copilului  

 Reglementari cu privire la drepturile 

persoanelor cu dizabilități  

 Integrarea socio-economică a persoanelor 

cu dizabilități 

 Divorțul la starea civila  

 Divorțul la notar 

 Indemnizația de șomaj  

 Acte necesare la angajare 

 Perioada de proba la angajare 
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CATEGORII DE GRUPURI 
VULNERABILE 

 
 Persoane de etnie romă; 

 Persoane cu dizabilități; 

 Tineri peste 18 ani care părăsesc 

sistemul instituționalizat de  protecție a 

copilului; 

 Familii cu mai mult de 2 copii, inclusiv 

familiile monoparentale; 

 Femei; 

 Elevi/studenți; 

 Persoanele dependente de droguri şi de 

alcool şi foştii dependenţi de droguri, 

precum şi familiile acestora; 

 Persoanele fără adăpost; 

 Victime ale violenţei în familie; 

 Persoane afectate de boli care le 

influenţează viaţa profesională şi socială 

(ex.: HIV/SIDA, cancer etc.), precum şi 

familiile acestora; 

 Persoanele afectate de boli ocupaţionale; 

 Imigranţi; 

 Refugiaţi şi persoane care solicită azil; 

 Victime ale traficului de persoane. 

 

 

”INSERT – ÎMPREUNĂ PENTRU O SOCIETATE INCLUSIVĂ” 

Proiect cofinanțat de Fondul Social European prin  
Programul Operațional Sectorial pentru  

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Perioada de implementare: 29.04.2014 – 28.10.2015 

Solicitant:  
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu 

România, Giurgiu, Șos. București, Bl. 202/5D, parter+mezanin 
Email: ajofm@gr.anofm.ro; maria.ghita@gr.anofm.ro  

Telefon: 0246/230613, Fax: 0246/230613 
Persoană de contact: Ghiță Maria – Responsabil. 

Parteneri:  
AMOFM București 

Email: amofm@buc.anofm.ro ; mariana.bucalet@buc.anofm.ro   
Telefon: 021/3165508, Fax: 021/3162245 

Persoană de contact: Bucalet Mariana – Responsabil. 
AJOFM Ilfov 

Email: ajofm@if.anofm.ro ; cornelia.radu@if.anofm.ro   
Telefon: 021/3302014, Fax: 021/3323708 

Persoană de contact: Radu Cornelia – Responsabil. 
CRFPA Călărași 

Email: office@crfpacl.anofm.ro    
Telefon: 0242/314353, 0242/319137 

Persoană de contact: Bogdan Vali – Responsabil. 
SC INFO GRUP SRL Giurgiu 

Email: office@infogrup.ro    
Telefon: 0246/217805, 0246/211111 

Persoană de contact: Ciobanu Gheorghe – Responsabil. 
Asociația O_ERGATIS Giurgiu 

Email: oergatis.giurgiu@yahoo.com     
Telefon: 0761265669 

Persoană de contact: Ivan  Petronela – Responsabil. 
Umbria Trening Center Italia 

Italia, Scheggino, Piazza 23 Luglio n.5 
CRFPA Teleorman 

Email: crfpateleorman@hotmail.com   
Telefon: 0247/417291 

Persoană de contact: Călin Florența Simona – Responsabil. 
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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția 

oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
Material distribuit gratuit. 
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