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HOTARARE
privind aprobarea Planului anual de acliune privind serviciile sociale

administrate gi finanlate din bugetul judefului Caraq-Severin pentru anul 20 19

Consiliul Judelean Carag-Severin, intrunit in gedinf[ ordinard;
VAzend expunerea de motive la proiectul de hotdrdre;
Lu6nd in considerue avizele comisiilor de specialitate gi rapoartele compartimentelor de resort

din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judefean Caraq-Severin;
Avdnd in vedere dispoziliile Legii nr. 17/2000 privind asistenfa sociald a persoanelor vdrstnice,

republicatd in anul 2007, cumodificdrile gi completirile ulterioare;
lindnd cont de prevederile Legii nr. 27212004 privind protecfia gi promovarea drepturilor

copilului, republicati in anul 2014, cumodificdrile qi completlrile ulterioare; 
-

Ludnd in considerare dispoziliile Legii nr.27312004 privind procedura adopfiei, republicat6 in
anul 2016, cu modificdrile gi completiirile ulterioare;

Vdzeld prevederile Legii nr. 44812006 privind protecfia gi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicat[ in anul 2008, cu modificlrile qi complet6rile ulterioare;

AvAnd in vedere dispoziliile art.112 alin. (3) lit. b), art 114 alin. (1) lit. a) qi art. ltg alin. (t)-(2)
gi alin. (4) din Legea m.292/2011 a asistenfei sociale, cu modifictrrile qi compl"tatil" ulterioare;

lin6nd cont de prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea caliiafli in domeniul serviciilor
sociale, cu modificdrile gi completflrile ulterioare;

Lu6nd in considerare dispoziliile Hotdr6rii Guvemului nr" 268/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor l,egii w. 448/2006 privind protec{ii gi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modific[rile gi completiirile ulterioare;

VIzend prevederile HotiirArii Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurareb calitnlii in domeniul serviciilor .o"iul",
cu modificdrile qi completirile ulterioare;

Av6nd in vedere dispoziflile Hot[r6rii Guvernului nr. 1.113/2014 privind aprobarea Strategiei
na{ionale pentru protec}ia gi promovarea drepturilor copilului pentru perioida 2014-2020 gi a phnJlui
opera{ional pentru implementarea Strategiei nationale pentru protecJia gi promovarei drepturilor
copilului 2014-2016;

Ti nr. 56612015 privind aprobarea Strategieinafionale cfia persoanelor v6rstnice pentru perio-ada2015-202 perioada 2016-2020, precum gi a Mecanismului de
monitorizare gi evaluare integrati a acestor4 cu modific[rile qi complet5rill ulterioare;

Lu6nd in considerare dispoziliile Hot5rdrii Guvemului nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum gi a regulamentelor-cadru de organizare gi funclionare a
serviciilor sociale, cu modificlrile qi completdrile ulterioare;

Vdz 16 pentru aplobarea Normelor metodologice
de aplicare pent u -odifi"ureu gi completarea HotaidriiGuvemului vitEtile ce pot fi desf-agurate de cdtre organismele
private romAne in cadrul procedurii adopfiei inteme, precum gi metodolo gia de autonzare a icestora gi
pentru modifrcarea Hotdrdrii Guvernului ttr. 1.44112004 cu privire la autorizarea organzaliilor private
strdine de a desfd$ura activit6li in domeniul adopJiei intema{ionale;



Avdnd in vedere dispoziliile Hotirdrii Guvernului rr. 65512016 pentru aprobarea Strategiei
nafionale "O societate fdrd bariero pentru persoanele cu dizabilit5{i 2016-2020 gi a Planului operational
privind implementarea Strategiei nafionale "O societate fdrd bariere pentru persoanele cu dizabilitatri"
20r6-2020;

Jindnd cont de prevederile art. 2lit. a), art.3 alin. (3) lit. b) qi art. 5 alin. (1)-(5) qi art. 16
alin. (3) lit. d) din Anexa 1 la Hotdrdrea Guvernului nr.79712017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru
de orgartizarc gi funcJionare ale serviciilor publice de asistenfd sociald gi a structurii edsntatiys 6s
personal, cu modificf,rile qi completdrile ulterioare;

Ludnd in considerare dispozifiile Ordinului ministrului muncii, familiei, protectiei sociale gi
persoanelor vdrstnice nr" 42412014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditdrii
furnizorilor de servicii sociale;

Yilzdnd prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei, protecfiei sociale gi persoanelor
vdrstnice m.2.126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor
sociale destinate persoanelor vArstnice, persoanelor fErd adlpost, tinerilor care au plrdsit sistemul de
protecfie a copilului gi altor categorii de persoane adulte aflate tn dificultate, precum gi pentru serviciile
acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat gi cantinelor sociale;

Avdnd in vedere dispozifiile Ordinului ministrului muncii, familiei, protec{iei sociale qi
persoanelor vdrstnice m. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea
serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitdli;

Tinend cont de prevederile Ordinului ministrului muncii gi justifiei sociale nr. 1.086/2018
privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acfiune privind serviciile sociale administrate qi
finan{ate din bugetul consiliului judefean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucueqti;

Ludnd in considerare Hotdrdrea Consiliului Judefean Caraq-Severin nr. 213/28.II.2018 privind
aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul judefului Carag-Severin (2015-2023);

Vdzand minuta consultlrii in vederea formuldrii de propuneri pentru elaborarea Planului anual
de acfiune privind serviciile sociale administrate qi finanfate din bugetul judefului Caraq-severin pentru
anul 2019, orgarizatA cu furnizorii de servicii sociale din judeful Caraq-Severin, qefii de centre din
cadrul Direcfiei Generale de Asisten![ Social6 qi Proteclia Copilului Caraq-Severin, directorii unitllilor
rezidentiale cu personalitate juridicd din subordinea aceleiaqi institufii publice de specialitate,
reprezentanfii beneficiarilor qi rcprezentan[ii Direc{iei Generale de Asistenfd Sociali gi Protecfia
Copilului Carag-Severin, document inregistrat la institufia publicd de specialitate vizati sub nr.
37366111.12.2018;

Vdzend avizul nr. 41757/22.01.2019 al Comisiei Judefene privind Incluziunea Sociald
Caraq-Severin;

LuAnd in considerare Nota de Fundamentare rr. IY/I71I7.01,2019 a Direcfiei Generale de
Asistenfd Sociald gi Protecfia Copilului Carag-Severin;

Avdnd in vedere avin/' Colegiului Director al Direcfiei Generale de Asistenfd Socialn qi
Protecfia Copilului Carag-Severin nr. 7 / I 1 .0 1.20 1 9;

Jindnd cont de HotdrArea Colegiului Director al Direcliei Generale de Asistenf[ Sociald qi
Protecf tp Copilului Caraq-Severin nr. 4/ | | .0I.20 19 ;

In temeiul art.91 alin. (1) lit. d) qi alin. (5) lit. a) pct.2,aft.97 9i art. 115 alin. (1) lit. c) din
Legea nr.215/2001 a adminishatiei publice locale, republicatd in anul 2007, cu modificirile qi
completdrile ulterioare,

HOTARA$rE:

Art. 1 Se aprobd Planul anual de acliune privind serviciile sociale administrate qi hnan{ate din
bugetul judefului Carag-Severin pentru anul 2019, conform anexei la prezenta hotIrAre, care face parte
inte granti din aceasta.

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredinJeazl Direclia Generald de
Asistenfd Sociald qi ProtecJia Copilului Carag-Severin.



Art. 3 (1) Prezenta hotdr6re intrd in vigoare gi se comunicd potrivit art. 48 alin. (2), art. 49 alin.
(l) teza a II-a $i art. 115 alin. (a) 9i (5) din Legea rc.21512001 a administraliei publice locale,
republicatd in anul 2007, cumodificflrile gi completdrile ulterioare, la:

- Institufia Prefectului-Judeful Carag-Severin;
- Compartimenhrl Monitorul Ofrcial al Judefului - Direclia Juridicd a Directiei Generale

Juridice Ei de Administralie Publici LocalS, din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judelean Caraq-Severin;

- Compartimentul Contractare Servicii Sociale - Direcfia Managementul Proiectelor qi
Investilii a Direcfiei Generale de Dezvoltare, din cadrul aparatului de specialitate al,
Consiliului Judetean Caraq-Severin;

- Direcfia Generald de Asistenfd Sociald gi Proteclia Copilului Carag-Severin;
- Organismele private aatoizate de la nivelul judefului Carag-Severin care desfiqoari activit[li

de asistenffl sociald" prin consultare pe site-ul Consiliului Judefean Caraq-Severin
(www.cjcs.ro) gi respectiv pe site-ul Direcfiei Generale de Asistenf[ Sociall gi Protecfia
Copilului Caraq-Severin (www.dgaspccs.ro);

- Consiliile locale din judef, prin publicare in Monitorul Oficial al Judefului Caraq-Severin.
(2'1 Wezenta hotdrdre se public[ in Monitoml Oficial al Judelului Carag-Severin, pe

site-ul Consiliului Judefean Carag-Severin (www.cjcs.ro) qi respectiv pe site-ui Direcfiei Generale de
Asistenfd Sociald qi Protecfia Copilului Caraq-Severin (www.dgaspccs.ro).

CONTRASEMI\ EAZA,
p. SECRETARTJL JUDETULUI

Virgil POPA

Nr. 25
Reqifa, 31.01.2019



 

 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 

Anexă la Horărârea Consiliului Județean nr. 25/31.01.2019  
          
   

Planul anual de acţiune 
privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul judeţului Caraş-Severin 

pentru anul 2019 
 

Având în vedere: 

1. Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Caraş-Severin nr. 213/28.11.2018, respectiv următoarele obiective operaţionale: 
 

a. În domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 
 

 Obiectivul general 1 - Îmbunătăţirea  accesului copiilor la servicii de calitate 

 Obiectiv specific - 1.1. Creșterea gradului de acoperire a serviciilor la nivel local  

Măsura 1.1.1  - Asigurarea unui serviciu public de asistență socială funcțional în fiecare unitate  

Măsura 1.1.2  - Creșterea accesului copiilor la servicii de sănătate de tip preventiv și curativ și la educație 

 Obiectiv specific - 1.2 Creșterea calității serviciilor furnizate copiilor  

Măsura 1.2.1  -  Creșterea calității serviciilor destinate copiilor  

Măsura 1.2.2 - Creșterea calității profesionale a resurselor umane din serviciile sociale, de educație și de 
sănătate pentru copii 

 Obiectiv specific - 1.3 Creșterea capacității beneficiarilor de a accesa și utiliza serviciile destinate 

copilului și familiei 

Măsura 1.3.1 - Creșterea gradului de cunoaștere și de conștientizare de către copii și familiile acestora a 

drepturilor și responsabilităților lor și a serviciilor pe care aceștia le pot accesa 

Măsura 1.3.2 - Implicarea comunității în asigurarea respectării drepturilor copiilor 

 Obiectivul general 2 - Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în 
situaţii vulnerabile 

 Obiectiv Specific - 2.1 Eliminarea barierelor de atitudine şi mediu în vederea reabilitării şi reintegrării 
sociale a copiilor cu dizabilităţi 

Măsura: 2.1.1  - Dezvoltarea unui sistem integrat de depistare precoce şi evaluare complexă a copilului cu 
dizabilităţi 

Măsura: 2.1.2 - Furnizarea de servicii integrate sociale, de sănătate și educaționale prietenoase și accesibile 

pentru copiii cu dizabilități și familiile acestora 

Măsura: 2.1.3 - Susținerea familiilor cu copii cu dizabilități în vederea creșterii și îngrijirii în familie 

Măsura: 2.1.4 - Dezvoltarea de atitudini pozitive în familie şi societate față de copiii cu dizabilități  
Măsura: 2.1.5  - Creşterea incluziunii educaţionale a copiilor cu dizabilităţi şi / sau cerinţe educaţionale 

speciale 

 Obiectiv Specific - 2.2 Continuarea tranziţiei de la îngrijirea instituţională a copiilor la îngrijire 
comunitară 

Măsura: 2.2.1  - Creșterea eficienței și eficacității actualului sistem de servicii de îngrijire de tip familial 

Măsura : 2.2.2  - Interzicerea instituționalizării copilului de vârstă mică 

Măsura: 2.2.3 - Închiderea de instituții de tip vechi și dezvoltarea de servicii comunitare 
Măsura: 2.2.4  -  Dezvoltarea de servicii alternative la îngrijirea instituţională 

Măsura:2.2.5 - Dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă ale copiilor, în vederea pregătirii acestora 
pentru părăsirea sistemului de protecţie specială 

 Obiectiv Specific 2.3 Încurajarea reintegrării sociale şi familiale a copiilor în conflict cu legea şi 
prevenirea recidivelor 

Măsura : 2.3.1 -  Dezvoltarea  reţelei  de  servicii implicate în lucru cu copii aflaţi în conflict cu legea  
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 Obiectiv Specific - 2.4 Reducerea  influenței factorilor de risc și dezvoltarea influenței factorilor de risc 

și dezvoltarea influenței factorilor de protecție la consumul de droguri și alte substanţe nocive pentru 

copii, corelat cu diversificarea serviciilor de asistență integrată a consumului de substanțe 
Măsura 2.4.1 - Conştientizarea de către copii, familie şi comunitate a efectelor grave ale consumului de 

droguri sau de alte substanţe nocive în rândul copiilor  

 Obiectiv Specific - 2.5 Oferirea de sprijin adecvat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate 
precum şi persoanelor care îi îngrijesc 

Măsura: 2.5.1 - Dezvoltarea de măsuri specifice şi servicii de suport pentru copiii cu părinţi plecaţi la muncă 
în străinătate 

Măsura 2.5.2 - Monitorizarea situației copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate 

 Obiectivul general 3 Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență 

 Obiectiv Specific - 3.1. Promovarea valorilor non-violenţei şi implementarea unor acţiuni de 
sensibilizare 

Măsura 3.1.1 - Creşterea gradului de cunoaştere şi de conştientizare de către copii, părinţi, profesionişti şi 

populaţia generală a tuturor formelor de violență 

 Obiectiv Specific - 3.2. Reducerea fenomenului violenţei în rândul copiilor 
Măsura: 3.2.1 - Întărirea capacităţii furnizorilor de servicii publice în ceea ce priveşte prevenirea şi 

combaterea oricăror forme de violenţă asupra copilului 

Măsura 3.2.2    Înființarea unui serviciu social-locuință protejată destinat victimelor violenței domestice 

 
b. În domeniul persoanelor adulte cu dizabilităţi 

c. În domeniul protecţiei persoanelor vârstnice şi a altor persoane adulte aflate în situaţii de dificultate 

 

2. Strategia Națională privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2020 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1113/2014: 
 Obiectivul general 1 - Îmbunătățirea  accesului copiilor la servicii de calitate 
 Obiectivul general 2 - Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în 

situaţii vulnerabile 
 Obiectivul general 3 - Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență 

Strategia națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 655/2016: 
 Obiectivul general 1 - Asigurarea accesului, pe bază de egalitate cu ceilalţi cetăţeni la toate resursele 

comunităţii - bunuri, servicii, inclusiv servicii publice 
 Obiectivul general 2 - Exercitarea deplină a drepturilor civile, economice, politice, sociale, ca cetățeni ai 

României și respectiv, ai Uniunii Europene 

 Obiectivul general 1 - Asigurarea accesului, pe bază de egalitate cu ceilalţi cetăţeni la toate resursele 
comunităţii - bunuri, servicii, inclusiv servicii publice 

Măsura: 1.1 - Mediul fizic şi infrastructură 

Măsura: 1.2 - Informare şi comunicare 

 Obiectivul general 2 - Exercitarea deplină a drepturilor civile, economice, politice, sociale, ca cetățeni ai 

României și respectiv, ai Uniunii Europene 

Măsura 2.1 - Promovarea integrării sociale a persoanelor cu dizabilități 

Măsura 2.2 - Participarea activă și accesul la serviciile sociale  

Măsura 2.3 - Consolidarea parteneriatului public-privat 

 Obiectivul general 3 - Continuarea procesului de dezinstituționalizare/prevenire a instituționalizării în 

paralel cu și în baza extinderii și îmbunătățirii serviciilor bazate pe comunitate, atât în mediul urban cât și 
în mediul rural 

Măsura 3.1 - Creșterea calității vieții beneficiarilor de o măsură de protecție într-un centru de îngrijire și 
asistență 

 

 Obiectiv general – Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice şi a altor persoane adulte aflate în situaţii 

de dificultate 

Măsura 1.1  - Creşterea calităţii serviciilor oferite în centrele pentru vârstnici/persoanelor fără adăpost 

Măsura 1.2 - Susţinerea implicării active a persoanelor vârstnice/persoanelor fără adăpost în viața socială 
Măsura 1.3 - Externalizarea unor servicii sociale destinate persoanelor vârstnice / persoanelor fără adăpost 
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 Obiectivul general 3 - Continuarea procesului de dezinstituționalizare/prevenire a instituționalizării în paralel 

cu și în baza extinderii și îmbunătățirii serviciilor bazate pe comunitate, atât în mediul urban cât și în mediul 

rural 

Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice 
pentru perioada 2015-2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2015: 

 Obiectiv general – Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice şi a altor persoane adulte aflate în situaţii de 

dificultate 

3. Minuta nr. 37366 înregistrată în data de 11.12.2018 cu privire la consultarea în vederea elaborării Planului 
anual de acţiune privind serviciile sociale, organizată cu furnizori privaţi de servicii sociale, precum și cu 

reprezentanții beneficiarilor. 

 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
judeţului Caraş-Severin cuprinde: 

  1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I; 
  2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel 
local/judeţean - capitolul II; 
  3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul 
serviciilor sociale - capitolul III. 
 

CAPITOLUL  I 
 Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraș-Severin este instituţia publică cu 

personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Caraș-Severin care are rolul de a 

asigura la nivel judeţean aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie 

socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistenţă socială si a serviciilor sociale. 

Împreună cu partenerii săi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraș-
Severin oferă asistenţă şi sprijin tuturor persoanelor aflate într-o situaţie de vulnerabilitate, dezvoltând şi 
diversificând servicii sociale specializate în funcţie de nevoile identificate, în vederea menţinerii 
funcţionalităţii sociale a persoanei sau reinserţiei în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar. 

Planul de acțiune privind serviciile sociale se elaborează și se aprobă conform prevederilor din 

Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a O.M.M.J.S nr. 

1086/20.02.2018. Acesta reprezintă  un instrument util  în managementul general al instituției. 

La nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraș-Severin sunt 

furnizate servicii sociale pentru copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice și alte persoane adulte 

aflate în situații de dificultate.  

 
Număr şi categorii de beneficiari: 

Date statistice la sfârşitul lunii noiembrie 2018 
  

Copii 

Adopţia — până la sfârşitul lunii noiembrie 2018 au fost atestate 14 familii, s-a realizat deschiderea 
procedurii de adopţie pentru 23 copii, au fost încredinţaţi în vederea adopţiei 16 copii, pentru 30 copii a 

fost încuviințată adopția. 

Având în vedere că, încă din luna septembrie Ministerul Muncii și Justiției Sociale a informat 

că Guvernul a adoptat un proiect pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura 

adopției, proiectul - adoptat de către Senat se află în dezbatere la Camera Deputaților - prevede o serie de 

modificări privind simplificarea procedurii adopției precum și acordarea unor stimulente financiare familiilor 

adoptatoare, se estimează că, la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Caraș-Severin se va înregistra o creștere a numărului de adopții interne pentru anul 2019. 

Tutela - 15 copii 
Măsuri de protecţie specială: 

 Plasamentul familial la rude - 188 copii; 
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 Plasamentul la alte familii/persoane - 62 copii; 
 Plasamentul la asistent maternal profesionist - 492 copii; 
 Plasamentul într-un serviciu rezidenţial în centrele DGASPC Caraș-Severin -160 copii   

 Plasamentul în serviciile rezidenţiale ale fundaţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale - 31 copii; 
 Plasamentul în regim de urgenţă  - 8 copii; 
 Copii aflaţi în centrele de zi şi de recuperare (DGASPC) - 93 copii - număr mediu lunar. 
 Copii părăsiţi în unităţi spitaliceşti în primele trei trimestre ale anului 2018: 5 copii . 
 Sesizări cazuri de copii abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi prin muncă - 227 sesizări confirmate. 
 Număr copii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal - 4 copii 
 Număr copii încadraţi într-un grad de handicap – 1286 (91 uşor, 522 mediu, 206 accentuat, 467 grav). 

 Pentru anul 2019, la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-
Severin se estimează că numărul de copii aflați în serviciile de tip rezidențial va scădea, concomitent 

cu creșterea numărului de copii care se vor reintegra în familie, sau în servicii de tip familial. 

 
Persoane adulte 
 

 În serviciile rezidenţiale pentru persoane adulte (CIA) au fost îngijiţi 194 beneficiari. 

 În căminele pentru persoane vârstnice (servicii sociale cu cazare, cu rang de instituții publice, cu 

personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Caraș-Severin) au fost îngrijiţi 226 beneficiari. 
 În cadrul Centrului Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeș, 

au beneficiat de servicii sociale un număr de 325 persoane (un număr de 26 beneficiari în medie pe lună).  
 Număr persoane adulte neinstituţionalizate încadrate în grad de handicap - 12.162 beneficiari. 

 

 

A. Serviciile sociale existente la nivelul Direcției Generale de  

Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin 
 

 

Nr. 
Crt 

Cod 
serviciu 

social 

Denumire serviciu social Capa
citate 

Grad de 
ocupare 
la 30.11. 

2018 

Bugetele estimate pe surse de finanţare, 
pentru serviciile sociale existente : 

Buget Judetean Buget de stat Contri

buții 
Alte surse 

1 8790 
CR-C-I 

Centrul de plasament 
din cadrul Centrului ”Speranța” Reșița, 

situat administrativ în 
Reșița, Aleea Trei Ape, nr. 4, jud. CS 

36 34 

287.612 lei 2.588.507 
lei 

  

2 

8790 
CR-C-I 

Apartamente și garsoniere (tineri) 

din cadrul Centrului ”Speranța” Reșița - 

apartament situat administrativ în 
Reșița, Aleea Tușnad, 

bl. 3, sc. B, ap. 18, jud. CS 

4 0 

  

3 

8790 
CR-C-I 

Apartamente și garsoniere (tineri) 

din cadrul Centrului ”Speranța” Reșița - 

apartament situat administrativ în 
Reșița, Aleea Tușnad, 

bl. 3, sc. B, ap. 18, jud. CS 

4 0 

  

4 

8790 
CR-C-I 

Apartamente și garsoniere (tineri) 

din cadrul Centrului ”Speranța” Reșița - 

apartament situat administrativ în 
Reșița, Aleea Mărghitaș, 

bl. 3, sc. 2, ap. 10, jud. CS 

4 4 

  

5 

8790 
CR-C-I 

Apartamente și garsoniere (tineri) 

din cadrul Centrului ”Speranța” Reșița - 

apartament situat administrativ în 
Reșița  Aleea Gladiolelor, 
bl. 2, sc. 1, ap. 11, jud. CS 

4 1 

  

6 8790 Apartamente și garsoniere (tineri) 4 2   



 

 

 

5 

CR-C-I din cadrul Centrului ”Speranța” Reșița - 

apartament situat administrativ in 
Reşiţa, Bd. Republicii, 

bl. 25, sc. 2, ap. 28, jud. CS 

7 

8790 
CR-C-I 

Apartamente și garsoniere (tineri) 

din cadrul Centrului ”Speranța” Reșița - 

garsonieră situată administrativ în 
Reșița, Aleea Tineretului, 

nr. 3, ap. 138, jud. CS 

2 0 

  

8 

8790 
CR-C-I 

Apartamente și garsoniere (tineri) 

din cadrul Centrului ”Speranța” Reșița - 

garsonieră situată administrativ în 
Reșița, Aleea Tineretului, 

nr. 1, ap. 88, jud. CS 

2 0 

    

9 

8790 
CR-C-I 

Apartamente și garsoniere (tineri) 

din cadrul Centrului ”Speranța” Reșița - 

garsonieră situată administrativ în 
Reșița, Aleea Tineretului, 

nr. 3, ap. 117, jud. CS 

2 0 

  

10 

8790 
CR-C-I 

Apartamente și garsoniere (tineri) 

din cadrul Centrului ”Speranța” Reșița - 

garsonieră situată administrativ în 
Reșița, Aleea Tineretului, 

nr. 5, ap. 129, jud. CS 

2 0 

  

11 

8790 
CR-C-I 

Apartamente și garsoniere (tineri) 

din cadrul Centrului ”Speranța” Reșița - 

garsonieră situată administrativ în 
Reșița, Calea Caransebeșului, 

nr. 10, sc. 1,ap. 9, jud. CS 

2 0 

  

12 

8790 
CR-C-I 

Apartamente și garsoniere (tineri) 

din cadrul Centrului ”Speranța” Reșița - 

garsonieră situată administrativ în 
Reșița, Calea Caransebeșului, 

nr. 10, sc. 2, ap. 9, jud. CS 

2 0 

  

13 

8790 
CR-C-I 

Apartamente și garsoniere (tineri) 

din cadrul Centrului ”Speranța” Reșița - 

garsonieră situată administrativ în 
Reșița, Aleea Țibleșului, nr. 1, sc. 1, ap. 

56, jud. CS 

2 2 

  

14 

8790 
CR-C-I 

Apartamente și garsoniere (tineri) 

din cadrul Centrului ”Speranța” Reșița - 

garsonieră situată administrativ în 
Reșița, Aleea Țibleșului, 

nr. 1, sc. 1, ap. 60, jud. CS 

2 1 

  

15 

8790 
CR-C-I 

Apartamente și garsoniere (tineri) 

din cadrul Centrului ”Speranța” Reșița - 
garsonieră situată administrativ în 

Reșița, Aleea Peleaga, 

nr. 10, sc. 1, ap. 22, jud. CS 

2 0 

  

16 

8790 
CR–C-I 

Centrul de plasament din cadrul 
Centrului ”Casa Noastră” Zăgujeni 

cu sediul în comuna Constantin 
Daicoviciu, sat Zăgujeni str. Principală 

nr. 17, jud. CS 

65 35 

319.462 lei 2.875.158 
lei 

  

17 
8790 

CR–C-I 

Apartamente din cadrul  
Centrului ”Casa Noastră” Zăgujeni - 
apartament situat administrativ în 
Caransebeș str. Pavel Chinezu, 

7 5 

  



 

 

 

6 

bl. 11, sc. A, ap. 5, jud. CS 

18 

8790 
CR–C-I 

Apartamente din cadrul  
Centrului ”Casa Noastră” Zăgujeni - 
apartament situat administrativ în 

Caransebeș str. Gavril Ivul 

bl. 5, sc. A, ap.5, jud. CS, 

7 6 

    

19 
8790 
CR-
MC-I 

Centrul maternal 
din cadrul Centrului  „Raisa” Reșița - 

situat administrativ în 
Reșița, Aleea Trei Ape nr. 4, jud. CS 

8 0 

437.486 lei 3.937.370 
lei 

  

20 

8790 
CR-C-II 

Centrul de primire în regim de 

urgență a copilului din cadrul 

Centrului „Raisa” Reșița 

situat administrativ în 
Reșița, Aleea Trei Ape,  nr. 4, jud. CS 

16 8 

  

21 

8790 
CR-C-I 

Apartamente 
din cadrul Centrului „Raisa” Reșița 

apartament situat administrativ în 
Reșița, Aleea Peleaga, 

bl. 7, sc. B, ap. 3, jud. CS 

7 4 

  

22 

8790 
CR-C-I 

Apartamente 
din cadrul Centrului „Raisa” Reșița 

apartament situat administrativ în 
Reșița, str. Zarandului, 

bl. 5, sc. 4, ap. 3, jud. CS 

7 6 

  

23 

8790 
CR-C-I 

Apartamente 
din cadrul Centrului „Raisa” Reșița 

apartament situat administrativ în 
Reşiţa, str. Făgărașului, 

nr. 7, sc. A, ap. 5, jud. CS 

7 6 

  

24 

8790 
CR-C-I 

Apartamente 
din cadrul Centrului „Raisa” Reșița 

apartament situat administrativ în 
Reșița, str. Făgărașului, 

nr. 35, sc. C, ap. 7, jud. CS 

7 6 

  

25 

8790 
CR-C-I 

Apartamente 
din cadrul Centrului „Raisa” Reșița 

apartament situat administrativ în 
Reșița, str. Zarandului, 

nr. 2, sc. A, ap. 7, jud. CS 

7 6 

  

26 

8790 
CR-C-I 

Apartamente 
din cadrul Centrului „Raisa” Reșița 

apartament situat administrativ în 
Reșița, Bd. Muncii, 

nr. 15, sc. 6, ap. 8, jud. CS 

7 5 

  

27 

8790 
CR-C-I 

Apartamente 
din cadrul Centrului „Raisa” Reșița 

apartament situat administrativ în 
Reșița, Bd. A.I. Cuza, 

bl. D1, sc. 1, ap. 11, jud. CS 

7 0 

  

28 

8790 
CR-C-I 

Apartamente 
din cadrul Centrului „Raisa” Reșița 
apartament situat administrativ în 

Reșița, Aleea Gladiolelor, bl. 9, sc. 4, 

ap. 11, jud. CS 

7 0 

  

29 

8790 
CR-C-I 

Apartamente 
din cadrul Centrului „Raisa” Reșița 

apartament situat administrativ în 
Reșița, Aleea Buziaș, nr. 2, sc. 2, ap. 

7 0 

  



 

 

 

7 

14, jud. CS 

30 

8790 
CR-C-I 

Apartamente 
din cadrul Centrului „Raisa” Reșița 

apartament situat administrativ în 
Reșița, Bd. A.I. Cuza, bl. D1, sc. 1, ap. 

15, jud. CS 

7 0 

  

31 

8790 
CR-C-I 

Căsuța de tip familial pentru copii cu 

dizabilități nr. 1 

din cadrul Centrului ”Nera” Oravița 

situată administrativ în 
Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, 

jud. CS 

12 12 

607.000 lei 5.462.997 
lei 

  

32 

8790 
CR-C-I 

Căsuța de tip familial pentru copii cu 

dizabilități nr. 2 

din cadrul Centrului ”Nera” Oravița 

situată administrativ în 
Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, 

jud. CS 

12 12 

  

33 

8891 
CZ-C-III 

Centrul de zi de recuperare pentru 

copii cu dizabilități 
din cadrul Centrului ”Nera” Oravița - 

situat administrativ în 
Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 A, 

jud. CS 

60 37 

  

34 
8790 

CR-D-
VII 

Locuința maxim protejată nr. 1 

din cadrul Centrului ”Nera” Oravița 

situată administrativ în 
Oravița, str. Victoriei, 3 A, jud. CS 

10 12 

  

35 
8790 

CR-D-
VII 

Locuința maxim protejată nr. 2 

din cadrul Centrului ”Nera” Oravița 

situată administrativ în 
Oravița, str. Victoriei, 3 B, jud. CS 

10 11 

  

36 

8790 
CR-D-

VII 

Locuința maxim protejată nr. 3 

din cadrul Centrului ”Nera” Oravița 

situată administrativ în 
Oravița, str. Răcăşdiei, nr. 72 A, jud. 

CS 

10 11 

  

37 

8790 
CR-D-

VII 

Locuința maxim protejată nr. 4 

din cadrul Centrului ”Nera” Oravița 

situată administrativ în 
Oravița, str. Răcăşdiei, nr. 72 B, jud. 

CS 

10 10 

  

38 
8790 

CR-D-
VII 

Locuința maxim protejată nr. 5 

din cadrul Centrului ”Nera” Oravița 

situată administrativ în Oravița, 

Piața Ferdinand, nr. 13, jud. CS 

10 11 

  

39 

8790 
CR-C-I 

Centrul de plasament pentru copii cu 
dizabilități din cadrul  Centrului  

”Bunavestire ” Caransebeș 
situat administrativ în Caransebeș, 

str. Spitalului, nr. 8, jud. CS 

40 18 

495.119 lei 4.456.073 
lei 

  

40 

8891 
CZ-C-III 

Centrul de zi de recuperare pentru 

copii cu dizabilități din cadrul 
Centrului ”Bunavestire” 

Caransebeș - 
situat administrativ în Caransebeș, 

str. Spitalului, nr. 8, jud. CS 

80 56 
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41 

8790 
CR-C-I 

Garsoniere din cadrul Centrului 
”Bunavestire” Caransebeș - 

garsoniera situată administrativ în 
Caransebeș, str. T. Vladimirescu, 

bl. G3, sc. A, ap. 5, jud. CS 

2 1 

  

42 

8790 
CR-C-I 

Garsoniere din cadrul Centrului 
”Bunavestire” Caransebeș - 

garsoniera situată administrativ în 
Caransebeș, str. T. Vladimirescu, 

bl. G3, sc. A, ap. 8, jud. CS 

2 2 

    

43 

8790 
CR-C-I 

Garsoniere din cadrul Centrului 
”Bunavestire” Caransebeș - 

garsoniera situată administrativ în 
Caransebeș, str. T. Vladimirescu, 

bl. G3, sc. A, ap. 10, jud. CS 

2 1 

  

44 

8790 
CR-C-I 

Garsoniere din cadrul Centrului 
”Bunavestire” Caransebeș - 

garsoniera situată administrativ în 
Caransebeș, str. T. Vladimirescu, 

bl. G3, sc. A, ap. 13, jud. CS 

2 0 

  

45 

8790 
CR-C-I 

Garsoniere din cadrul Centrului 
”Bunavestire” Caransebeș - 

garsoniera situată administrativ în 
Caransebeș, str. T. Vladimirescu, 

bl. G3, sc. A, ap. 17, jud. CS 

2 1 

  

46 

8790 
CR-D-I 

Centrul de îngrijire și asistență 
din cadrul Centrului ”Bunavestire” 

Caransebeș, 
situat administrativ în Caransebeș, 

str. Spitalului, nr. 8, jud. CS 

50 49 

  

47 

8790 
CR-D-I 

Centrul de îngrijire și asistență 
din cadrul Centrului ”Elena Ardelean” 

Oravița, 

situat administrativ în 
Oravița, str. Valea Minerilor, nr. 35 - 

36, jud. CS 

42 42 

386.354 lei 3.477.183 
lei 

  

48 

8790 

CR-D-I 

Centrul de îngrijire și asistență 
din cadrul Centrului ”Sfânta Maria” 

Reșița, 

situat administrativ în 
Reșița, Aleea Buziaș, nr. 6 A, jud. CS 

50 48 

360.788 lei 3.247.088 
lei 

  

49 
8730 

CR-V-I 

Căminul pentru persoane vârstnice 

Reșița 

situat administrativ în Reșița, strada 

Sodolului, nr. 14, jud. CS 

192 162 

6.674.004 lei 
* 

741.556 lei   

50 
8730 

CR-V-I 

Căminul pentru persoane vârstnice 
Sacu 

situat administrativ în comuna Sacu, 
str. Principală, nr. 202, jud. CS 

60 33 

2.428.200 lei 
* 

269.800 lei   

51 

8730 

CR-V-I 

Căminul pentru persoane vârstnice 
”Sfinții Constantin și Elena” 

Caransebeș 
situat administrativ în Caransebeș, str. 

Spitalului, nr. 10, jud. CS 

50 31 

1.950.300 lei 
* 

216.700 lei   

52 8790 

CR-

PSA-I 

Centrul Rezidențial de Asistență și 
Reintegrare Socială pentru 

Persoane fără Adăpost Caransebeș 
situat administrativ în Caransebeș, str. 

80 41 

2.103.391 lei    
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Spitalului nr. 10 A, jud. CS 

53 

8790 

SF-C 

Compartimentul Asistență 

Maternală cu sediul în Reșița, Aleea 
Trei Ape, nr.  4, jud. CS 

600 492 

1.970.523 lei 
din  
 

17.734.711 
lei 

 1.390.368 

lei Fonduri 
neramburs
abile - AM 

POCU - 
Proiect 
TEAM UP 

54 

8790 

SF-C 

Compartimentul Asistență 
Maternală 

- angajati prin proiectul TEAM-UP: 
Progres în calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor 

20  

28.376 lei    1.390.368 
lei Fonduri 
neramburs

abile - AM 
POCU - 
Proiect 

TEAM UP 

* În conformitatecu prevederile Legii nr. 19/2018, privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, veniturile provenite din contribuția lunară vor fi încasate în 

partea de venituri a bugetului local. 
 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate 
 

Denumire 

serviciu 
social 
propus 

Cod 
serviciu 
social 

Categorie 
beneficiari 

Capaci

tate 
necesa
ră 

Capacitate 

clădire/spațiu 

necesar  
- mp - Capacita

te 

clădire/s

pațiu 

necesar 
- mp- 

Resurse 
umane 
necesare 
(personal de 

specialitate, 

de îngrijire și 
asistență; 

personal 
gospodărie, 

întreținere-

reparații, 
deservire) 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale 

propuse pentru a fi înființate: 

Jus
tific
are Nr. 

Bene

f./zi 

Nr. 
Locuri 
(în 

paturi
) 

Bug
et 

local 

Buget 
judetean 

Bu
get 
de 

sta
t 

Contr

ibuții 
perso
ane 
benef
iciare 

Alte surse 

Locuință 

protejată 

790 

CR-
VD-III 

Victimele 

violenței 

domestice 
6 6 - 3 - 10.585 lei - - 

518.655 lei AM 

POCU fonduri 
structurale  

- 

Locuință 

protejată 

8730 
CR- V-

II 

Centru de 
tip respiro/ 
Centru de 

criză 
pentru 

persoane 
adulte cu 
dizabilităţi 

10 10 - 9 - 
855.600 
lei 

  - - 

 
C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii 

asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea obiectivului 

operațional/direcției de acţiune prevăzută în Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții 
Publice nr. 281/216 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor publice și 
Programului anual al achizițiilor sectoriale. Se aplică și în cazul programelor de finanțare nerambursabile 

pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările 

ulterioare.  
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a întocmit un studiu de 

fundamentare privind externalizarea serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu ce a fost 
înaintat Consiliului Judeţean Caraş-Severin cu adresa nr. 34753/19.11.2018. 

 
CAPITOLUL II 

 

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivelul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin  
în conformitate cu prevederile art. 6 din HG 797/2017 

 

1 

Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina 

proprie de internet/se afișează la sediul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin 

Mod de 
implementare 

Termen 

a. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul județului Postarea pe 
pagina de internet 

Dacă se impune 
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Caraș-Severin a DGASPC 

Caraș-Severin 

b. 
Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul consiliului județean Caraș-Severin 

Postarea pe 

pagina de internet 
a DGASPC 

Caraș-Severin 

Decembrie 2019 

c. 

Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - 

formulare/modele de cereri în format editabil, programul 

instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat  

- Postarea pe 
pagina de internet 

a DGASPC 

Caraș-Severin 

- Afișarea la sediul 

instituției 

Lunar 

d. 

Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul 

județului Caraș-Severin: 

- lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ 
și a serviciilor sociale acordate de aceștia 

Postarea pe 

pagina de internet 
a DGASPC 

Caraș-Severin 

 
 
Lunar 
 

- serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea 

serviciului public de asistență socială: nr. cod serviciu, datele 

privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu, 

înregistrate în anul anterior etc. 

Postarea pe 
pagina de internet 

a DGASPC 

Caraș-Severin 

Decembrie 2019 

2. 

Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de 

informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a 
serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 

inițiale, a anchetelor sociale, sau a activității de consiliere în 

cadrul centrelor de zi; 

- Postarea pe 
pagina de internet 
a DGASPC 

Caraș-Severin 

- Afișarea la sediul 

instituției 

Iunie 2019 
Decembrie 2019 

3. 
Telefonul verde La nivelul 

DGASPC CS 
funcţionează 

Telefonul copilului 

Permanent 

4 

Campanii de informare și sensibilizare a comunității, 
organizate de serviciul public de asistență socială sau în 

colaborare cu alte servicii publice de interes local  

- Postarea pe 

pagina de internet 
a DGASPC 

Caraș-Severin 

- Afișarea la sediul 

instituției 

Iunie 2019 
Decembrie 2019 

5 
Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului 

public de asistență socială 

Se realizează prin 

intermediul 
directorilor/şefilor 
de compartimente    

Iunie 2019 
Decembrie 2019 

6 
Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, 

organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare 

 Noiembrie 2019 

 

Planul de acțiuni pentru anul 2019 
 

În domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 
 

 Acțiuni Indicatori  Termen  

OBIECTIV GENERAL 1 – ÎMBUNĂTĂȚIREA  ACCESULUI COPIILOR LA SERVICII DE CALITATE  

Obiectiv specific – 1.1. Creșterea gradului de acoperire a serviciilor la nivelul local  

Măsura 1.1.1.Asigurarea unui serviciu public de asistență socială funcțional în fiecare unitate  

1.1.1.1 

Organizarea de întâlniri zonale de lucru, 
periodice cu reprezentanții autorităților 

administrației publice locale pentru 

implementarea prevederilor legale 

Studii privind impactul acestor campanii Permanent 
 

1.1.1.2 

Promovarea structurilor de specialitate ale 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Caraș-Severin la nivelul  

județului 

Număr de acțiuni de profil apărute în 

mass–media: minim 2 

Semestrial 
 

1.1.1.3 
Ocuparea posturilor vacante din serviciile 
destinate protecției copilului  

Număr posturi ocupate: potrivit 
organigramei 

Permanent  
 

Măsura 1.1.2. Creșterea accesului copiilor la servicii de sănătate de tip preventiv și curativ și la educație 
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1.1.2.1 
Promovarea activității centrelor de recuperare și 
de zi în comunitate 

Număr afișe/pliante distribuite: minim 2 

sesiuni 

Semestrial 
 
 

Obiectiv specific - 1.2. Creșterea calității serviciilor furnizate copiilor  

Măsura 1.2.1. Creșterea calității serviciilor destinate copiilor  

1.2.1.1 
Acreditarea și licențierea serviciilor – 

implementarea standardelor  de calitate în 
serviciile sociale destinate copiilor  

Număr de servicii acreditate şi licențiate: 

în totalitate  

Permanent  
 

1.2.1.2 Reluarea activității Centrului Maternal  Nr. beneficiari: conform solicitărilor 2019 

1.2.1.3 

Realizarea unor lucrări de reparații curente, 

dotări și investiții în cadrul centrelor destinate 

copiilor conform bugetului aprobat. 

Lucrări de investiţii realizate: potrivit 
nevoilor apărute la nivelul fiecărei locații 

2019 

1.1.1.4 

Implementarea managementului de caz în 
serviciile de tip rezidențial - monitorizarea 

respectării și implementării standardelor minime 

obligatorii în serviciile rezidențiale (DGASPC CS 
și ONG) 

Număr copii cu PIP (stabilire finalitate 
PIP): toți beneficiarii 

2019 

1.1.1.5 
Aniversări frumoase - activităţi festive prilejuite 
de zile de naştere şi onomastice ale copiilor cu 
măsură de protecţie 

Număr de copii participanţi: toți 
beneficiarii din unitățile rezidențiale 
Număr de copii sărbătoriţi: toți 
beneficiarii din sistemul de protecție 

2019 
 

1.1.1.6 

Organizarea de activităţi recreative şi de 
petrecere a timpului liber pentru copiii aflaţi în 
sistemul de protecţie specială: activităţi de 
vizionare a unor filme la Cinema, excursii si 
drumeţii, ieşiri în parc, ieșiri în oraş, vizitarea 
unor obiective de interes local, organizarea unor 
ateliere de creație (confecționare ornamente și 
ghivece din cauciuc), participarea unor 
beneficiari la cursuri de dans 

Activităţi realizate: conform planificărilor; 
Număr de participanţi: toți beneficiarii din 
sistemul de protecție 

2019 

1.1.1.7 
Participarea copiilor cu măsură de protecţie în 
diferite tabere: la mare, la munte 

Număr de copii participanţi: toți 
beneficiarii 

2019 

Măsura 1.2.2. Creșterea calității profesionale a resurselor umane din serviciile sociale, de educație și de sănătate 
pentru copii 

1.2.2.1 

Perfecţionarea continuă a personalului care 
lucrează în serviciile destinate copiilor pe 
tematici relevante pentru protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului conform 
Planului de formare profesională 

Personal participant la cursuri de 
formare: 279 specialiști 

Anual  

1.2.2.2 

Identificarea, atestarea și specializarea 
asistenților maternali profesioniști meniți să 
asigure ocrotirea copiilor aflați în situații de risc, 
inclusiv a celor cu dizabilități 
 

Număr de asistenți maternali 
profesioniști pentru copii aflați în situații 
de risc/  număr de asistenți maternali 
profesioniști pentru copii cu dizabilități, 
aflați în situații de risc: 441 AMP formați 
în cadrul Proiectului „TEAM-UP: Progres 
în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” 

2019 

Obiectiv specific - 1.3. Creșterea capacității beneficiarilor de a accesa și utiliza serviciile destinate copilului 
și familiei 

Măsura 1.3.1 Creșterea gradului de cunoaștere și de conștientizare de către copii și familiile acestora a drepturilor și 
responsabilităților lor și a serviciilor pe care aceștia le pot accesa 

1.3.1.1 

Realizarea de acțiuni de informare, dezbateri, 
activități educative și consiliere a tinerilor din 
serviciile de ocrotire socială în vederea 
cunoașterii rolului instituțiilor publice, a serviciilor 
pe care aceștia le pot accesa, a drepturilor și 
îndatoririlor lor 

Număr de acțiuni de mediatizare și 
informare: minim 2 

Semestrial 
 

1.3.1.2 
Încheierea de parteneriate  cu ONG–uri a căror 
activitate este centrată pe problematica copiilor 
aflați în dificultate 

Număr parteneriate încheiate: minim 3  2019 
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1.3.1.3 
Dezvoltarea și consolidarea  unei relații de 
comunicare şi colaborare permanentă cu ONG–
uri, asociații ce reprezintă drepturile copiilor  

Număr colaborări cu ONG–uri : minim 3 2019 

1.3.1.4 

Facilitatea interacțiunilor dintre copii cu măsură 
de protecţie şi părinții acestora  

- Număr copii pentru care s-a realizat 
informarea părinţilor : 941 
- Număr copii care s-au întâlnit cu 
părinţii: în funcţie de rezultatul informării  

Permanent 

1.3.1.5 

Plasamentul - o măsură temporară, familia 
naturală şi extinsă o resursă 

- Număr copii reintegrați în familie: 25 
- Număr copii plasați la rude, alte 
familii/ persoane: 250 
- Număr copii pentru care s-a modificat 
măsura într-o măsură de protecție de 
tip familial: 26 

Permanent 

 
1.3.1.6 

Identitatea copilului - drept prioritar pentru viaţa 
acestuia - întâlniri interinstituţionale pentru 
identificarea copiilor fără acte de identitate/stare 
civilă şi întocmirea acestora 

- nr. copii identificaţi fără acte de 
identitate: în funcţie de cazurile 
semnalate 
- nr. acte de identitate întocmite: în 
funcţie de cazurile semnalate 

Permanent 

Măsura 1.3.2. Implicarea comunității în asigurarea respectării drepturilor copiilor 

1.3.2.1 Organizarea unei întâlniri cu ONG-uri pentru 
copii pentru informări reciproce şi propuneri de 
activităţi comune pentru respectarea şi 
promovarea drepturilor copiilor. 

Număr participanţi la întâlnire: 
reprezentanţi ai ONG-urilor şi ai 
DGASPC CS 

Anual 
 

OBIECTIVUL GENERAL 2  
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE A COPIILOR AFLAŢI ÎN SITUAŢII 

VULNERABILE 

Obiectiv Specific - 2.1. Eliminarea barierelor de atitudine şi mediu în vederea reabilitării şi reintegrării sociale 
a copiilor cu dizabilităţi 

Măsura: 2.1.1 Dezvoltarea unui sistem integrat de depistare precoce şi evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi 

2.1.1.1 

Evaluarea complexă a copiilor cu nevoi 
speciale, şi orientarea acestora către servicii 
specializate prin planul de recuperare/ abilitare / 
reabilitare 

Număr de cazuri identificate şi 
evaluate/număr cazuri noi 
evaluate/număr cazuri reevaluate: 
conform nevoilor resimţite la nivelul 
judeţului CS 

Permanent  

2.1.2.1 

Furnizarea de servicii de recuperare în cadrul 
Centrelor de zi de recuperare (logopedie, 
recuperare neuromotorie, recuperare 
psihopedagogică, psihomotricitate, etc.) 

Număr de copii care vor beneficia de 
servicii de recuperare: conform 
solicitărilor părinţilor / reprezentanţilor 
legali  

Permanent  

Măsura: 2.1.3 Dezvoltarea de atitudini pozitive în familie şi societate față de copii cu dizabilități  

2.1.3.1 

Desfășurarea de campanii de conștientizare 
și/sau sensibilizare a opiniei publice inclusiv 
pentru a combate stereotipiile și prejudecățile 
existente cu privire la copii cu dizabilităţi 

Număr de campanii de profil: minim 2  Semestrial 

2.1.3.2 
Perfecționarea continuă a personalului care 
lucrează în serviciile destinate copiilor cu 
dizabilităţi 

Număr specialişti participanţi la cursuri 
de formare: 41 

Anual 

Măsura: 2.1.4 Creşterea incluziunii educaţionale a copiilor cu dizabilităţi şi / sau cerinţe educaţionale speciale 

2.1.4.1 

Activităţi de informare a părinţilor si comunităţii 
cu privire la demersurile necesare pentru 
evaluarea, încadrarea în grad de handicap şi / 
sau orientarea şcolară a copiilor cu nevoi 
speciale şi facilităţile corespunzătoare 

Număr de materiale distribuite: conform 
nevoilor  

Anual 

Obiectiv Specific - 2.2. Continuarea tranziţiei de la îngrijirea instituţională a copiilor la îngrijire comunitară 

Măsura: 2.2.1 Creșterea eficienței și eficacității actualului sistem de servicii de îngrijire de tip familial 

2.2.1.1 
Revenirea în familie a copiilor/tinerilor care 
beneficiază de o măsură de protecţie specială 

Număr de copii/tineri care vor reveni în 
mediul familial: în funcţie de solicitările 
părinţilor  

Permanent 

2.2.1.2 
Dezinstituţionalizarea şi respectiv 
integrarea/reintegrarea într-un mediu familial a 

Număr de copii/ tineri 
dezinstituționalizaţi: conform nevoilor  

Permanent 
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copiilor/tinerilor care beneficiază de o măsură 
de protecție specială de tip rezidențial 

2.2.1.3 
Încurajarea şi responsabilizarea asistenților 
maternali profesioniști pentru  desfășurarea de 
activităţi recreative şi festive 

Număr de copii: toţi beneficiarii  Permanent 

2.2.1.4 

Integrarea/reintegrarea familială şi/sau 
socioprofesională a copiilor/tinerilor care au 
dobândit capacitate deplină de exercițiu şi  
beneficiază de o măsură de protecţie specială 

Număr de copii / tineri integraţi/ 
reintegraţi  familial şi /sau 
socioprofesional: conform nevoilor 

Permanent 

Măsura : 2.2.2.Interzicerea instituţionării copilului de vârstă mică 

2.2.2.1 

Plasarea copiilor mai mici de 7 ani la AMP, rude 
și familii/persoane nu în instituții rezidențiale 

- număr copii 0-7 ani plasaţi la AMP: 
conform nevoilor 
- număr copii 0-7 ani plasaţi la 
rude/familii/persoane: conform 
solicitărilor 

Permanent 

2.2.2.2 
Deschiderea procedurii de adopție internă 
pentru toți copiii care nu au şansa de a creşte 
alături de familia biologică sau lărgită 

- număr copii cu PIP adopţie: conform 
nevoilor  

Trimestrial 

2.2.2.3 

Campanie de informare a tuturor persoanelor 
interesate în vederea unei adopţii, la nivelul 
judeţului Caraș-Severin 

Campanii de informare ANPDCA pe 
site-ul oficial 
Număr de materiale informative 
distribuite: tuturor persoanelor care se 
adresează Serviciului Adopţii si solicită 
informaţii 

Anual 

Măsura: 2.2.3 Închiderea de instituţii de tip vechi și dezvoltarea de servicii comunitare 

2.2.3.1 
Închiderea unor instituţii de tip vechi din cadrul 
DGASPC CS  

Număr de centre de tip vechi închise: 
minim 1 

2019 

Măsura: 2.2.4 Dezvoltarea de servicii alternative la îngrijirea instituţională 

2.2.4.1 

Oferirea de sprijin metodologic SPAS-urilor 
pentru înfiinţarea de servicii de zi (centru de zi, 
centru de consiliere, centru comunitar integrat, 
etc); 

În funcţie de nevoile identificate 2019 

Măsura: 2.2.5 Dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă ale copiilor, în vederea pregătirii acestora pentru 
părăsirea sistemului de protecţie specială 

2.2.5.1 

Deprinderile de viaţă independentă o resursă în 
integrarea socială 
- activităţi de pregătire pentru o viaţă 
independentă în centrele rezidenţiale şi cu copiii 
din sistem familial, îndrumare şi participare la 
Bursa locurilor de muncă 

Activităţi organizate 
- număr rapoarte de 
întrevedere/monitorizare a tinerilor 
peste 18 ani cu măsură de protecţie: ori 
de câte ori este cazul 
- număr tineri integraţi socio-
profesional: ori de câte ori este cazul 
- număr tineri participanți la Bursa 
locurilor de muncă: ori de câte ori este 
cazul 

2019 

2.2.5.2 

Campanie de informare şi sprijin pentru tinerii 
care urmează să părăsească sistemul de 
protecţie pentru a se familiariza cu locurile de 
muncă şi oportunităţi de carieră 

Număr tineri informaţi şi sprijiniți: toţi 
tinerii din sistemul de protecţie a 
copilului  

Permanent  

2.2.5.3 
Târgul locurilor de muncă pentru tinerii care 
părăsesc sistemul de protecţie a copilului 

- Număr tineri participanţi: toţi tinerii din 
sistemul de protecţie a copilului  

Trimestrul IV 
2019 

Obiectiv Specific 2.3. Încurajarea reintegrării sociale şi familiale a copiilor în conflict cu legea şi prevenirea 
recidivelor 

Măsura : 2.3.1.  Dezvoltarea rețelei de servicii implicate în lucru cu copii aflați în conflict cu legea  

2.3.1.1 
Activităţi de prevenire a infracţionalităţii în rândul 
copiilor instituţionalizaţi - întâlniri cu 
reprezentanţi ai Poliţiei 

Număr întâlniri: minim 2  Semestrial  

2.3.1.2 
Monitorizarea și consilierea copiilor care 
săvârșesc fapte penale dar nu răspund penal  

Număr copii monitorizaţi: în funcţie de 
cazurile intervenite  

Trimestrial  

Obiectiv Specific - 2.4. Întărirea controlului consumului de droguri sau alte substanţe nocive în rândul 
copiilor şi reducerea consecinţelor acestui fenomen 
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Măsura 2.4.1. Conştientizarea de către copii, familie şi comunitate a efectelor grave ale consumului de droguri sau 
de alte substanţe nocive în rândul copiilor  

2.4.1.1 Colaborarea cu CPECA şi asigurarea consilierii 
familiale a copiilor consumatori de droguri şi a 
familiilor acestora 

Număr participanţi la consiliere primară: 
în funcţie de cazurile intervenite 

Anual 

2.4.1.2 Întâlniri de informare pentru conștientizarea de 
către copii/tinerii din centrele rezidențiale, 
precum și cu cei plasați la AMP a efectelor 
grave ale consumului de droguri sau alte 
substanțe nocive 

- număr întâlnirii: minim 2 Semestrial 

Obiectiv Specific - 2.5. Oferirea de sprijin adecvat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate precum şi 
persoanelor care îi îngrijesc 

Măsura: 2.5.1 Dezvoltarea de măsuri specifice şi servicii de suport pentru copiii cu părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate 

2.5.1.1 
Îndrumare metodologică a SPAS în ceea ce 
privește copiii ai căror părinți sunt plecați la 
muncă în străinătate 

Număr copii raportaţi: conform numărului 
de cazuri apărute la nivelul fiecărui UAT 

Trimestrial 

Măsura 2.5.2. Monitorizarea situației copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate 

2.5.2.1 

Întocmirea și actualizarea permanentă a unei 
evidențe stricte a copiilor ai căror părinți sunt 
plecaţi la muncă în străinătate la nivelul fiecărei 
unități administrativ-teritoriale 

Număr de cazuri identificate: în funcţie 
de cazurile raportate  

Trimestrial 

OBIECTIVUL GENERAL 3 – PREVENIREA ȘI COMBATEREA ORICĂROR FORME DE VIOLENȚĂ 

Obiectiv Specific - 3.1. Promovarea valorilor non-violenţei şi implementarea unor acţiuni de sensibilizare 

Măsura 3.1.1 Creşterea gradului de cunoaştere şi de conştientizare de către copii, părinţi, profesionişti şi populaţia 
generală a tuturor formelor formelor de violență 

3.1.1.1 

Acțiuni de conștientizare a opiniei publice cu 
privire la importanța prevenirii și combaterii 
violenței asupra copilului, inclusiv a violenței în 
familie 

Număr de comunicate de presă 
transmise: cel puţin 1/an  

Permanent  

3.1.1.2 
Realizarea unei baze de date privind cazurile de 
violență asupra copiilor 

Bază de date actualizată periodic Permanent 

Obiectiv Specific - 3.2. Reducerea fenomenului violenţei în rândul copiilor 

Măsura: 3.2.1 Întărirea capacităţii furnizorilor de servicii publice în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea oricăror 
forme de violenţă asupra copilului 

3.2.1.1 

Colaborare interinstituţională pentru organizarea 
unor acţiuni de informare a opiniei publice 
privind modul de semnalare a cazurilor de 
violentă si a măsurilor care se impun în cazul 
nerespectării legislaţiei în caz de abuz, neglijare, 
exploatare sau alte forme de violenţă în familie. 

Număr acţiuni organizate: minim 1/an  Trimestrial 
 

3.2.1.2 

Încheierea/adiţionarea de convenții de 
colaborare, la nivel județean, între entitățile de 
specialitate abilitate să intervină pentru 
prevenirea și combaterea violenței asupra 
copilului, inclusiv a violenței în familie 

Număr de convenții de colaborare 
încheiate/adiţionate: minim 1  

2019 

Măsura: 3.2.2 Înființarea unui serviciu social - locuință protejată destinat victimelor violenței domestice 

3.2.2.1 
Colaborarea cu Agenția Națională pentru 
Egalitatea de Șanse între femei și bărbați 

Acord de parteneriat  2019 

 

În domeniul persoanelor adulte cu dizabilităţi 
 

OBIECTIVUL GENERAL 1. 
ASIGURAREA ACCESULUI, PE BAZĂ DE EGALITATE CU CEILALŢI CETĂŢENI LA TOATE RESURSELE 

COMUNITĂŢII - 
BUNURI, SERVICII, INCLUSIV SERVICII PUBLICE 

Măsura: 1.1 Mediul fizic şi infrastructură 

1.1.1 Accesibilizarea clădirilor prin implementarea 
standardelor minime obligatorii corespunzătoare 

Nr. lifturi montate și rampe de acces: 
- 2 rampe de acces; 
- 2 lifturi 

2019 
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Măsura: 1.2 Informare şi comunicare 

1.2.1 Implicarea autorităților administrației publice 
locale precum și a societății civile în procesul de 
informare și comunicare destinat persoanelor cu 
handicap, familiilor acestora, membrilor 
comunității, precum și asigurarea accesului la 
informații publice în formate accesibile și 
tehnologii corespunzătoare tuturor tipurilor de 
handicap 

Numărul de acțiuni de profil: 
- 1 acţiune pe semestru; 
- 03.12.2019 – Ziua internaţională a 
persoanelor cu dizabilităţi  

2019 

1.2.2 Acţiuni de informare a persoanelor cu dizabilităţi 
cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin 

Număr de persoane informate: 
- persoanele cu dizabilităţi de pe raza 
judeţului Caraş-Severin 

2019 

1.2.3 Acţiuni de informare şi pregătire a beneficiarilor 
precum şi a familiilor acestora respectiv, a 
reprezentanţilor legali, pregătire care va include 
activităţi de informare cu privire la scopul, 
obiectivele şi necesitatea programului de 
restructurare, dacă este cazul 

Conform situațiilor intervenite 2019 

OBIECTIVUL GENERAL 2. 
EXERCITAREA DEPLINĂ A DREPTURILOR CIVILE, ECONOMICE, POLITICE, SOCIALE, CA CETĂȚENI AI 

ROMÂNIEI ȘI RESPECTIV, AI UNIUNII EUROPENE 

Măsura 2.1. Promovarea integrării sociale a persoanelor cu dizabilități 

2.1.1 Identificarea şi evaluarea socio–psiho–medicală 
a persoanelor în scopul încadrării într-un grad 
de handicap 

Numărul de cazuri noi evaluate;  
număr cazuri reevaluate: conform 
nevoilor semnalate la nivelul judeţului 
CS 

Permanent  

2.1.2 Desfășurarea de campanii de conștientizare 
și/sau sensibilizare a opiniei publice inclusiv 
pentru a combate stereotipiile și prejudecățile 
existente cu privire la persoanele cu dizabilități 

Număr de campanii de profil:  
- 1 campanie pe semestru  

2019 

2.1.3 Promovarea imaginii pozitive despre persoanele 
cu dizabilități, creșterea nivelului de vizibilitate a 
persoanei cu dizabilități, egalitatea de șanse și 
combaterea discriminării 

Număr de acţiuni de promovare:  
campanie de informare stradală cu 
ajutorul voluntarilor şi a beneficiarilor 
din centre 

2019 

Măsura 2.2. Participarea activă și accesul la serviciile sociale 

2.2.1 Înființarea, dezvoltarea, diversificarea serviciilor 
sociale necesare integrării/reintegrării în 
comunitate a persoanelor cu dizabilități din 
centrele rezidențiale 

Număr de persoane integrate/ 
reintegrate 

2019 

2.2.2 Crearea și dezvoltarea unei rețele de asistenți 
personali profesioniști 

- număr de cursuri organizate: vor fi 
confirmate de prevederile legislației in 
domeniu; 
- număr de asistenţi personali 
profesionişti angajați :35 

Permanent 

2.2.3 Promovarea participării persoanelor cu 
dizabilități la activități cultural-sportive și de 
petrecere a timpului liber 

Număr de acţiuni : conform programărilor 
pe centre 

Permanent  

2.2.4 Identificarea persoanelor cu handicap 
instituționalizate care pot fi încadrate în muncă, 
încurajarea integrării profesionale și orientarea 
acestora către meserii adecvate, precum și 
acțiuni de consiliere şi orientare în cadrul 
centrelor . 

Număr de persoane identificate: conform 
nevoilor şi posibilităţilor medico-sociale 
ale beneficiarilor  

2019 

2.2.5 Participarea persoanelor cu dizabilităţi la Bursa 
locurilor de muncă organizată de către Agenţiile 
locale de ocupare a forţei de muncă 

Număr de participanţi: beneficiarii 
interesați de un loc de muncă  
 

De câte ori 
este cazul 

Măsura 2.3. Consolidarea parteneriatului public-privat 
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2.3.1 Implicarea persoanelor cu dizabilități în luarea 
deciziilor și în măsurile care le pot afecta viața 

Grad de implicare al persoanelor cu 
dizabilităţi  

Permanent  

2.3.2 Încheierea de parteneriate cu ONG-uri a căror 
activitate include si problematica persoanelor cu 
dizabilități 

Număr de parteneriate încheiate: minim 
2 

2019 

2.3.3 Dezvoltarea și consolidarea unei relații de 
comunicare și colaborare permanentă cu ONG-
uri, asociații ce reprezintă drepturile persoanelor 
cu dizabilități 

Număr colaborări cu ONG-uri:  
minim 2 

2019 

2.3.4 Încurajarea activităţilor de voluntariat  Număr de acţiuni de voluntariat: 
conform solicitărilor 

2019 

OBIECTIVUL GENERAL 3. 
CONTINUAREA PROCESULUI DE DEZINSTITUȚIONALIZARE / PREVENIRE A INSTITUȚIONALIZĂRII ÎN 

PARALEL CU ȘI ÎN BAZA EXTINDERII ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRII SERVICIILOR BAZATE PE COMUNITATE, ATÂT ÎN 
MEDIUL URBAN CÂT ȘI ÎN MEDIUL RURAL 

Măsura 3.1 Creșterea calității vieții beneficiarilor de o măsură de protecție într-un centru de îngrijire și asistență 

3.1.1 Înfiinţarea unui centru de tip ,,RESPIRO” în 
structura organizatorică a DGASPC CS 

Înfiinţare centru 2019 

3.1.2 Implementarea standardelor de calitate în 
serviciile sociale destinate persoanelor cu 
dizabilități și continuarea procesului de 
acreditare și licențiere a acestor servicii 

Număr de servicii acreditate şi 
licenţiate: în totalitate 

2019 

3.1.3 Facilitarea menținerii relațiilor dintre beneficiarii 
din centrele rezidențiale cu familiile acestora 
sau alte persoane apropiate 

Număr persoane care mențin relaţia cu 
familia: 25 beneficiari 

2019 

3.1.4 Activități pentru promovarea vieții active a 
beneficiarilor din centrele subordonate DGASPC 
CS - activități de petrecere a timpului liber 

Număr activităţi: conform planificărilor 
de pe centre 

2019 

3.1.5 Perfecţionarea continuă a personalului care 
lucrează în serviciile destinate persoanelor 
adulte cu dizabilități 

Număr participanţi la cursuri de 
formare: 100 participanţi 

2019 

 

În domeniul protecţiei persoanelor vârstnice şi a altor persoane adulte aflate în situaţii de 
dificultate 
 
OBIECTIV GENERAL 1 – Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice şi a altor persoane adulte aflate în 
situaţii de dificultate 

Măsura 1.1. Creşterea calităţii serviciilor oferite în centrele pentru vârstnici/persoanelor fără adăpost 

1.1.1 Asigurarea îngrijirii şi protecţiei persoanelor 
vârstnice/ persoanelor fără adăpost aflate în 
centre cu personal specializat 

Număr vârstnici în centru: în limita 
capacităţii aprobate prin HCJ CS  

Permanent  

1.1.2 Implementarea standardelor de calitate în 
serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice 
/ persoanelor fără adăpost  precum și 
acreditarea şi licenţierea acestor servicii 

Servicii acreditate / licenţiate: 3 servicii 
sociale  

Permanent  

Măsura 1.2.Susţinerea implicării active a persoanelor vârstnice/persoanelor fără adăpost în viața socială 

1.2.1 Organizarea de sesiuni de informare şi 
implicarea persoanelor vârstnice/persoanelor 
fără adăpost în luarea deciziilor şi a măsurilor 
care le afectează viaţa 

Număr sesiuni de informare organizate: 
conform planificărilor realizate de 
conducerea acestor centre  

Permanent  

1.2.2 Organizarea unei întâlniri cu ONG-uri pentru 
vârstnici /persoane fără adăpost pentru informări 
reciproce şi propuneri de activităţi comune 
pentru respectarea şi promovarea drepturilor 
persoanelor vârstnice 

Număr participanţi la întâlnire: 
beneficiarii din căminele pentru 
persoane vârstnice şi ai Centrului 
Rezidențial de Asistență și Reintegrare 
Socială pentru Persoane fără Adăpost 
Caransebeş 

Semestrial 

Măsura 1.3. Externalizarea unor servicii sociale destinate persoanelor vârstnice/persoanelor fără adăpost 



I .3.1 Incheierea de parteneriate cu ONG-urile in
vederea externalizdrii unor servicii sociale
destinate persoa nelor vdrstnice/persoanelor fdri
addpost

N u mdr parteneriate incheiate/servicii
externalizate: minim un oarteneriat

2019

CAPITOLUL III

Programul de formare giindrumare metodologicd a personalului
care lucreazd in domeniul serviciilor sociale

1. Propuneri de activitdti de formare profesionald continud in vederea cregterii performanlei personalului
din structurile proprii:

Nr. crt. PERSONALUL DE SPECIALITATE NUMAR DE PERSOANE BUGET ESTIMAT (LEI)
A) Cur suri de perfectionare

1 Sef serviciu B 6.000lei
z $ef centru 5.600 lei
J Psiholoq 13 9.700 lei
4 Inspector(asistentd sociald) 40 16.000 lei
5 Inspector ZY 11.600 lei

Consilieri iuridici 5.250 lei
7 Logoped z 1.500 lei
8 Educator to 6.400 lei

Instructor de educatie 41 16400lei
10 Kinetoterapeut 4 3.000 lei
11 Psihopedaqoq ? 2.250lei
4atz Instructor de erqoteraoie 1 750 lei
IJ An imator socio-ed ucativ 2 1.500 lei
14 Infirmierd 24 9.600 lei
tc Asistent medical 27 10.800 lei
to Pedagoq de recuoerare 2 '1.600 lei
17 I nspector de specialitate 21 8.400 lei
18 Masor z 1.500 lei
19 Pdrinte social 30 12.000 lei
20 Asisten[i maternali profesionigti 421 Se perfectioneazd in cadrul

proiectului ,,TEAM-UP: Progres in
calitatea ingrijirii alternative a

cooiilor"
TOTAL GENERAL 700 129.900 lei

b. Participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes nalional - conform
programdrii.

c. lnstruirea voluntarilor ce desfdgoard activititi de voluntariat in centrele aflate in
structura/coordonarea Directiei Generale de Asistenli Sociald gi Proteclia Copilului Carg-
Severin.
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