
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA     
 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Planului de acțiune pe anul 2019, elaborat de către  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Dâmboviţa  

privind serviciile sociale la nivelul județului Dâmbovița 

 

 

  Consiliul Judeţean Dâmboviţa: 

Analizând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune pe anul 2019, 

elaborat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Dâmboviţa 

privind serviciile sociale la nivelul județului Dâmbovița, propus de domnul Daniel-Nicolae 

Comănescu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa; 

           Având în vedere: 

           - raportul nr. 7885/07.03.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecţia 

Copilului Dâmboviţa; 

           - prevederile art.118 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, modificată și 

completată; 

           - prevederile art. 3 alin.(3), lit. b) din anexa 1 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială 

și a structurii orientative de personal, modificată și completată; 

           -  rapoartele comisiilor de specialitate; 

 - prevederile art. 12 alin. (4) lit. a) pct. 2 şi art. 45 alin. (1) din Regulamentul de    

organizare şi funcţionare al  Consiliului Judeţean Dâmboviţa; 

    În temeiul art. 91 alin. (5) lit. a), pct. 2,  art. 97 alin.(1) coroborat cu art. 115, alin.1, 

lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi 

completată, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

            Art.1. Se aprobă Planul de acțiune pe anul 2019, elaborat de către Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecţia Copilului Dâmboviţa, privind serviciile sociale la nivelul 

județului Dâmbovița, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se obligă Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dâmbovița şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu 

publicul, pentru comunicare.     

      

                            PREŞEDINTE,                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

  dr. ing. Daniel-Nicolae COMĂNESCU           dr. Ivan Vasile IVANOFF 

 

 

 

 

 

      Nr. 20 

      Data: 14.03.2019 



 

 
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA                                                   APROBAT              

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢA SOCIALA                           PREȘEDINTE, 

ŞI PROTECŢIA COPILULUI                                                 dr.ing. Daniel-Nicolae Comănescu 

NR. 7885/07.03.2019   

 

 

 

 
 

RAPORT  

privind aprobarea Planului de acțiune pe anul 2019, elaborat de către  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Dâmboviţa,  

privind serviciile sociale la nivelul județului Dâmbovița 

 

 

 

           Potrivit prevederile art. 3 alin.(3), lit. b) din anexa 1 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a 

structurii orientative de personal, instituția noastră elaborează planurile anuale de acțiune privind 

serviciile administrate și finanțate din bugetul județean. Aceste planuri cuprind date detaliate 

privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse 

pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și 

sursele de finanțare. 

            Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

 

 

 

 

 

 

    DIRECTOR GENERAL, 

     ing. CRISTIANA BUCUR 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

          CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA                                                                                                       Anexa la HCJ nr. 20/14.03.2019 

          DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ                       

          SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI    

                                                                                                                                              

                                                                                                                                               Aviz consultativ, 

                                                                                                                                            Comisia Județeană de Incluziune Socială Dâmbovița 

                                                                                                                                                Președinte jr. Antonel Jîjîie 

                                                                                                                                                                 

 

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

Consiliului Județean Dâmbovița pentru anul 2019 

 

   Având în vedere: 

   1. Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 41/28.02.2014, respectiv următoarele  

   obiective operaționale/direcțiile  de acțiune: 

   a) Obiective strategice generale  

    - Creșterea calității serviciilor sociale din județ;  

   - Atragerea de resurse financiare, materiale, umane  în furnizarea de servicii sociale; 

   - Facilitarea accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, educațional, informațional; 

   b) Obiective strategice în domeniul protecției drepturilor copilului 

   - Prevenirea separării copiilor de familie, în vederea reducerii numărului de copii care beneficiază de măsură de protecție specială; 

   - Dezvoltarea, modernizarea și accesibilizarea serviciilor specializate existente pentru copii/ tineri în dificultate în familie, copii / tineri cu dizabilități    

   și/sau deficiențe de integrare socială; 

- Reducerea perioadei de furnizare a serviciilor de protecție specială pentru copii în dificultate; 

   c) Obiective strategice pentru persoane adulte în dificultate (cu dizabilități /vârstnice / în situații de dependență) 

  - Menținerea persoanelor adulte în dificultate în comunitățile de domiciliu, prin dezvoltarea de servicii sociale adecvate;  
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  - Creșterea gradului de integrare socială a persoanelor cu dizabilități  

  - Dezvoltarea serviciilor de tip rezidențial pentru persoanele aflate în situații de dependență  ( persoane cu dizabilități, persoane cu boli cronice, persoane    

  cu probleme de sănătate mintală ) 

  2. Strategia națională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020, aprobată prin HG nr. 1.113 din 12    

   decembrie 2014, direcții de actiune/obiective operaționale: 

  - Îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate  

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

  - Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă   

  3. Strategia națională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020, aprobată prin HG 655/2016, direcții de     

   acțiune/obiective operaționale: 

  - Promovarea accesibilităţii în toate domeniile vieţii pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor    

   fundamentale ale omului. 

  - Eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii pentru persoanele cu dizabilităţi. 

  - Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la un mediu de lucru deschis, incluziv şi accesibil, concomitent cu asigurarea accesului lor efectiv la    

   servicii de sprijin pentru creşterea ocupării pe piaţa muncii. 

   - Promovarea şi protecţia dreptului persoanelor cu dizabilităţi la condiţii de trai decente pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii lor.  

   4. Acordul de cooperare/parteneriat:  

   - Acord de parteneriat nr. 1582714/22.03.2018, încheiat cu DGASPC Argeș, DGASPC Vâlcea și Media One Prahova  pentru implementare proiect  

   „Alternative for Social Support Inspiring Transformation - ASSIST”. 

  - Acord de parteneriat nr. 15570/36790/01.11.2018, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, pentru   

   implementare proiect „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”. 

  - Acord de parteneriat nr. 37006/12.11.2018, încheiat cu Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, pentru implementare     

proiect ”VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!”, privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.  

 5. Procesul-verbal/minuta consultării nr. 6127/20.02.2019, în vederea elaborării Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, organizată cu    

următorii/urmatoarele  furnizori publici și privați/asociații profesionale și organizații reprezentative ale beneficiarilor: Asociația Română pentru 
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Educație și Dezvoltare, Asociația Centrul Diaconal "Casa Creștină", Asociația Lindenfeld, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog 

Dâmbovița, Societatea Națională de Cruce Roșie- Filiala Dâmbovița, Asociația DREPT, Fundația Catedrala Eroilor, Centrul de Asistență 

Medico-Socială Bucșani, Centrul de Asistență Medico-Socială Niculești, Asociația Centrul Socio-Cultural COMMUNIO, Penitenciarul Găești, 

Direcția de Asistență Socială Târgoviște, Primăria Crângurile, Primăria Orașului Găești, Primăria Orașului Pucioasa, Primăria Morteni, Primăria 

Orașului Răcari, Primăria Orașului Titu, Primăria Niculești, Primăria Orașului Fieni. 

 

 Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean Dâmbovița cuprinde: 

 

1. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale - Capitolul I; 

2.Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/județean - Capitolul II; 

3. Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - Capitolul III. 

 

Capitolul I  Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale  

Planul Anual de Acţiune pentru anul 2019, privind serviciile sociale la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, 

se elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările şi completările ulterioare,  

Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a 

structurii orientative de personal și Ordinul nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului –cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

administrate din bugetul consiliului judetean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti.  

În întocmirea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pentru anul 2019 s-a ţinut cont, în primul rând de scopul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița şi anume asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. Planul anual de acțiune 

privind serviciile sociale pentru anul 2019 se întemeiază pe întregul ansamblu de principii și valori care guvernează întregul sistem național de asistență 

socială.  

La stabilirea bugetelor estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente s-au avut în vedere standardele minime de cost pentru serviciile 

sociale, conform legislației în vigoare. 



4 

 

A. Serviciile sociale existente la nivel județean
 

Nr. 

crt. 
Cod serviciu 

social, conform 

Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate Grad de 

ocupare/ 

nr. benef.  

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale existente: (lei) 

Buget 

local 

Buget 

judetean 

Buget 

de stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte 

surse 

1  Servicii rezidențiale pentru copii     149   149  

 100% 

      - 5154299     -         -    - 

1.1 8790-CR-C-I CSS Târgoviște - centrul rezidențial 

pentru copii: apartamente, case, module 

de tip familial 

      26 

  (14+12) 

   26 

  100% 

   - 674830     -         -    - 

1.2 8790-CR-C-I CSS Târgoviște ,,Floare de Colț”- centrul 

rezidențial pentru copii cu dizabilități: 

apartamente, case, module de tip familial 

      28 

(16+12) 

   28 

  100% 

   - 950740     -         -    - 

1.3 8790-CR-II CSS Târgoviște ,,Floare de Colț”- centrul 

de tranzit pentru tineri 

  4      4 

  100% 

   - 160692     -         -    - 

1.4 8790-CR-C-II CSS Găești - centrul de plasament pentru 

copii cu dizabilități  

48     48 

100% 

   - 1875744     -         -    - 

1.5 8790-CR-C-II CSS Găești-centrul de primire în regim 

de urgență pentru copilul cu handicap 

15 15 

100% 

   - 602595     -         -    - 

1.6 8790-CR-C-III CSS Târgoviște ,,Casa Soarelui”   - 

Centrul de primire în regim de urgență 

pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat  

16 16 

100% 

   - 642768     -         -    - 

1.7 8790-CR-MC-I CSS Târgoviște ,,Casa Soarelui” -centrul 

maternal  

  6 cupluri 

(mame+ 

copii) 

6 cupluri 

   100% 

   - 246930     -         -    - 



5 

 

2.   Servicii de plasament de tip familial 

pentru copii 

  - 1400    - 11568050     -         -    - 

2.1. 8790-SF-C Serviciul management de caz pentru 

copii- Plasament la asistent maternal 

profesionist  

   962  962 

100% 

   - 11568050     -         -    - 

2.2. 8790-SF-C Serviciul management de caz pentru 

copii- Plasament la rude/nerude/tutela  

-      438    -        -     -         -    - 

3. 8790-CR-VD-II Servicii rezidențiale pentru victimele 

violenței domestice- Centrul de 

recuperare pentru victimele violenței în 

familie 

    15    15 

   100% 

   - 214695     -         -    - 

4.  Servicii de zi și de recuperare pentru 

copii 

     190   190 

   100% 

   - 2628570     -         -    - 

4.1 8891-CZ-C-III Complexul de recuperare și reabilitare 

pentru copii cu handicap 

Târgoviște-centrul de recuperare și 

reabilitare pentru copilul cu handicap 

 

   70 

     

 

70 

100%     

   -  

1001910 

    -         -    - 

4.2. 8891-CZ-C-III Complexul de recuperare și reabilitare 

pentru copii cu handicap 

Târgoviște-echipa mobilă pentru copii cu 

handicap 

   25   25 

100% 

   - 357825     -         -    - 

4.3. 8891-CZ-C-III Complexul de Servicii Sociale 

Găești-centrul de zi 

   30  30 

100% 

   - 338490     -         -    - 

4.4. 8891-CZ-C-III Centrul de recuperare pentru copilul cu 

handicap Găești 

  35   35 

100% 

   - 500955     -         -    - 
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4.5 8891-CZ-C-III CSS Târgoviște ,,Casa Soarelui”  - 

Centrul de recuperare, socializare, 

consiliere a copilului cu dizabilități 

-copii cu autism și sindrom Down 

   30    30 

100% 

   - 429390     -         -    - 

5.  Serviciul evaluare complexă pentru 

copii (copii cu dizabilități aflați în plată 

1538+ copii cu dizabilități cu măsură de 

protecție specială 239) 

   - 1777    -  

- 

    -         -    - 

6.  Servicii de consiliere pentru copil și 

familie 

-   790    - 2054000     -         -    - 

6.1. 8899-CZ-F-I CSS Târgoviște ,,Floare de 

Colț”-Centrul de consiliere pentru 

familie și copilul care a săvârșit o faptă 

penală și nu răspunde penal 

- 152    - 395200 

 

    -         -    - 

6.2 8891-CZ-C-IV CSS Târgoviște ,,Casa 

Soarelui”-Serviciul integrare, reintegrare 

a copiilor de la AMP în familie 

        - 100    - 260000 

 

    -         -    - 

6.3. 8891-CZ-C-IV Centrul de consiliere pentru părinți și 

copiii care beneficiază de o măsură de 

protecție specială 

- 420    - 1092000 

 

    -         -    - 

6.4. 8899-CZ-C-II Centrul de consiliere pentru copilul 

abuzat neglijat exploatat -Telefonul 

copilului 

- 62    - 161200 

 

    -         -    - 

6.5. 8899-CZ-F-I Centrul pentru prevenirea abuzului, 

neglijării, exploatării 

-         56 

 

   - 145600 

 

    -         -    - 
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7.  Serviciul adopții (deschideri procedura 

adopție + încredințări + încuviințări 

adopție+reevaluări postadopție) 

  - 282   - - 

 

    -         -    - 

8.  Servicii rezidențiale pentru persoane 

adulte cu dizabilități 

     148   143 

 (96,6%) 

  - 3907817     -         -    - 

8.1. 8790-CR-D-VII CSC « Floarea speranței » Pucioasa- 

Serviciul locuințe protejate (7 locuințe 

protejate) 

      43 43 

100% 

  - 929205     -         -    - 

8.2. 8790-CR-PFA-I CSC « Floarea speranței » Pucioasa- 

Centrul de criză pentru adulți  

      12 12 

100% 

  - 235851     -         -    - 

8.3. 8790-CR-D-VII CSC “Sf. Andrei” Gura Ocniței - 

Serviciul locuințe protejate (4 locuințe 

protejate) 

      33 33 

100% 

  - 713111     -         -    - 

8.4. 8790-CR-D-I Centrul de Îngrijire și Asistență Pucioasa       60 55 

91,6% 

  - 2029650     -         -    - 

9.   Centre de zi pentru adulți cu 

dizabilități 

    40      40 

  100% 

  - 776082     -         -    - 

9.1. 8899-CZ-D-I CSC “Floarea Speranței“  Pucioasa- 

Centrul de zi  

      20       20   - 388041     -         -    - 

9.2. 8899-CZ-D-I CSC “Sf. Andrei” Gura Ocniței- Centrul 

de zi  

      20 20    - 388041     -         -    - 

10.    Serviciul evaluare complexă adulți 

(adulți cu dizabilități aflați în plată 

17164+ adulți cu dizabilități cu măsură 

de protecție de tip rezidențial 256+ 

-    17811    - - 

 

 

    -         -    - 
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   I Obiective generale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița pentru anul 2019  

   Pentru anul 2019  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița îşi propune următoarele obiective generale, prin implicarea  

tuturor serviciilor, centrelor, compartimentelor și birourilor, respectiv: 

 

 

respingeri 391)  

11.  Servicii de consiliere și reabilitare 

pentru persoane adulte cu dizabilități 

    - 70    - 1358146     -         -    - 

11.1 8899-CZ-D-I Centrul de consiliere și sprijin pentru 

integrarea socială a persoanelor cu boli 

psihice 

    - 15    - 291032 

 

    -         -    - 

11.2 8899-CZ-D-I Serviciul de reabilitare și recuperare 

neuromotorie persoane cu handicap 

Târgoviște 

 - 55    - 1067114 

 

    -         -    - 

12.   Servicii de consiliere pentru persoane 

adulte în dificultate 

-      96    - 1862600 

 

    -         -    - 

12.1 8899-CZ-PN-III Centrul de informare și consiliere pentru 

persoane adulte în dificultate 

- 28    - 543258 

 

    -         -    - 

12.2 8899-SC-D-III Centrul de orientare și formare 

profesională și de pregătire pentru viața 

independentă 

- 68    - 1319341 

 

    -         -    - 

Total   -    22763    - 29524259     -   -  - 
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 Nr. 

 crt. 

Acțiunea/ obiectivul/Nr. de acțiuni/obiective propuse Termen Entitatea implicată în 

realizare 

1 Creșterea calității serviciilor sociale din județ  

 

2019 DGASPC Dâmbovița, 

Autorități publice Locale, 

ONG-uri, CJ Dâmbovița   

1.1. -Încheierea de parteneriate public - private pentru dezvoltarea de activități de educație, recreere, 

sănătate, evaluare și consiliere vocațională, formare profesională a persoanelor din grupuri 

vulnerabile, etc. 

2019 DGASPC Dâmbovița  

Autorități Publice Locale, 

ONG-uri 

1.2. - Organizarea de cursuri de instruire /formare profesională cu asistenții personali ai persoanelor cu 

handicap grav din județ  

2019 DGASPC Dâmbovița  

1.3.  - Atragerea de fonduri pentru organizarea de cursuri de instruire /formare profesională cu 

personalul care asigură îngrijire și supraveghere copiilor / persoanelor cu handicap în centre 

rezidențiale din structura DGASPC Dâmbovița, precum și cu asistenții maternali profesioniști 

2019 CJ Dâmbovița 

DGASPC Dâmbovița   

 

2. Atragerea de resurse financiare, materiale, umane în furnizarea de servicii sociale conform 

standardelor prevăzute în legislație 

2019 MMJS 

CJ Dâmbovița, DGASPC 

Dâmbovița, ONG-uri 

2.1. - Derulare proiect „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” ID MySMIS 

127169, în care DGASPC Dâmbovița este partener. Proiectul este depus de Autoritatea Națională 

pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în cadrul apelului non-competitiv „Reducerea 

numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”. Prin 

Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 276/20.11.2018, a fost aprobată implementarea și 

cofinanțarea în sumă de 925.628,73 lei, durata de implementare fiind de 5 ani. 

2019 MMJS 

CJ Dâmbovița, DGASPC 

Dâmbovița  

 

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2018/11.10/publicare_GS_ASISTENTI_MATERNALI.zip
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2018/11.10/publicare_GS_ASISTENTI_MATERNALI.zip
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2.2. - Derulare proiect ”VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!”, privind combaterea violenței 

împotriva femeilor și a violenței domestice. Proiectul este inițiat de Agenția Națională pentru 

Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, iar DGASPC Dâmbovița este partener.  În cadrul 

proiectului, în județul Dâmbovița va fi creată o Locuință protejată, precum și servicii integrate 

complementare de grupuri de suport și cabinet de consiliere vocațională pentru victimele violenței 

domestice.  

DGASPC Dâmbovița a semnat în data de 09.11.2018, Acordul de parteneriat, contribuția proprie în 

cadrul proiectului fiind de 22,743.43 lei (0,045% din valoarea totală), iar durata de implementare va 

fi de 4 ani. 

2019 MMJS 

CJ Dâmbovița, DGASPC 

Dâmbovița  

 

2.3. - Derulare proiect "Sistem Național de Management privind Dizabilitatea - SNMD", finanțat prin 

bugetele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, Ministerului Comunicațiilor și 

Societății Informaționale și Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Proiectul își propune să 

dezvolte și să implementeze o platformă națională centralizată, pentru colectarea, stocarea și 

distribuirea informațiilor referitoare la cazurile persoanelor cu handicap (adulți și copii cu 

certificate de încadrare în grad și tip de handicap, sau care sunt la prima evaluare privind obținerea 

certificatului) către autoritățile publice centrale și locale, beneficiari individuali și parteneri 

instituționali. Perioada de implementare este de 2 ani. 

2019 MMJS 

DGASPC Dâmbovița  

 

 

2.4. - Încheierea de contracte de voluntariat cu persoane cu disponibilitate pentru susținerea activităților 

de educație nonformală pentru copii și tineri din sistemul de protecție, precum și sprijin acordat 

persoanelor adulte în dificultate 

2019 DGASPC Dâmbovița  

 

2.5. - Continuarea și extinderea programului de  donații și sponsorizări pentru activitățile de reintegrare 

în familie a copiilor din familii defavorizate și susținerea persoanelor în dificultate 

2019 DGASPC Dâmbovița 

Autoritățile Publice Locale, 

ONG-uri 
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3. Prevenirea separării copiilor de familie, în vederea reducerii numărului de copii care 

beneficiază de măsură de protecție specială 

2019 DGASPC Dâmbovița  

Autorități Publice Locale, 

ONG-uri  

3.1. - Monitorizarea serviciilor furnizate în centre de zi pentru copii în dificultate 2019  DGASPC Dâmbovița 

Autorități Publice Locale, 

3.2. - Dezvoltarea serviciilor de planificare familială și contracepție, în parteneriat cu Fundația SERA 

România  

2019 DGASPC Dâmbovița   

Fundația SERA România  

3.3. - Monitorizarea cazurilor de mame minore, gravide în risc social, acordare de sprijin individualizat 2019 DGASPC Dâmbovița   

Autoritățile Publice Locale 

3.4. - Participarea alături de alți parteneri sociali la campanii de intervenție specializată pentru 

prevenirea abandonului școlar și prevenirea violenței în familie 

2019 DGASPC Dâmbovița 

Inspectoratul Școlar Județean, 

Inspectoratul Județean de 

Poliție, ONG-uri 

DAS Târgoviște 

3.5. - Colaborare cu Autoritățile Publice Locale în vederea  prevenirii separării copiilor de familiile 

naturale, prin acordarea de sprijin  în funcție de nevoile identificate.  

2019 CJ Dâmbovița, DGASPC 

Dâmbovița, Autorități Publice 

Locale  

4. Dezvoltarea, modernizarea și accesibilizarea serviciilor specializate existente pentru copii, 

tineri în dificultate în familie, copii /tineri cu dizabilitati și/sau deficiențe de integrare socială 

2019 DGASPC Dâmbovița  

CJ Dâmbovița 
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4.1. - Derulare proiect „Alternative for Social Support Inspiring Transformation - ASSIST”, care pune 

un accent deosebit pe elaborarea și implementarea de noi proceduri de lucru, în vederea integrării 

socio-profesionale a copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție specială. 

Proiectul se  derulează în cadrul programelor  finanțate de Comisia Europeană- programul Drepturi, 

Egalitate și Cetățenie, acțiunea Dezvoltarea capacităților în domeniul drepturilor copilului 

-parteneriat cu DGASPC Argeș, DGASPC Vâlcea și Media One Prahova. Prin Hotărârea 

Consiliului Județean Dâmbovița nr. 101/18.04.2018, a fost aprobată implementarea proiectului 

ASSIST și cofinanțarea corespunzătoare DGASPC Dâmbovița, în valoare de 10.620,90 euro. 

Perioada de implementare este de 2 ani. 

2019 CJ Dâmbovița, DGASPC 

Dâmbovița  

4.2 - Atingerea indicatorilor din proiect în cadrul Centrului de recuperare, socializare și consiliere a 

copilului cu dizabilităţi destinat copiilor cu autism şi sindrom Down  

2019 DGASPC Dâmbovița  

4.3 - Diversificarea serviciilor de recuperare la domiciliu furnizate de Echipa Mobilă din cadrul 

Centrului de recuperare pentru copii cu handicap  Târgoviște 

2019 DGASPC Dâmbovița  

4.4. - Furnizarea de servicii specializate la capacitate în cadrul Centrului de recuperare pentru copilul cu 

handicap Găești (deschis în anul 2018 cu sprijinul Fundației SERA România) 

2019 DGASPC Dâmbovița 

5. Reducerea perioadei de furnizare a serviciilor de protecție specială pentru copii în dificultate  2019 DGASPC Dâmbovița  

Autorități Publice Locale 

5.1. - Sprijinirea, conform prevederilor legale, a reintegrării în familie sau a adopției, pentru copiii cu  

măsură de protecție specială. 

2019  DGASPC Dâmbovița,  

Autorități Publice Locale 

5.2.  - Reevaluarea și clarificarea situației familiale a tuturor copiilor cu măsură de protecție specială, în 

special cu vârsta mai mică de 14 ani 

2019 DGASPC Dâmbovița 

6. Menținerea persoanelor adulte în dificultate în comunitățile de domiciliu și prevenirea 

instituționalizării persoanelor cu dizabilități, prin dezvoltarea de servicii sociale adecvate 

2019 DGASPC Dâmbovița 

Autorități Publice Locale 
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6.1 - Consilierea autorităților publice locale pentru organizarea activitatilor, dezvoltarea serviciilor, 

identificare surselor de finanțare, precum și extinderea rețelei de asistenți personali angajați de 

primării 

2019 DGASPC Dâmbovița 

Autorități Publice Locale 

6.2 - Atingerea indicatorilor prevăzuți în proiect în cadrul Serviciului de recuperare si reabilitare 

neuromotorie pentru persoane cu handicap 

2019 DGASPC Dâmbovița  

 

6.3 - Atingerea indicatorilor prevăzuți în proiect în cadrul Centrului de consiliere și sprijin pentru 

integrarea socială a persoanelor cu boli psihice 

2019 DGASPC Dâmbovița  

7. Popularizarea drepturilor copilului şi adultului aflat în dificultate în vederea îmbunătăţirii 

atitudinii şi comportamentului general privind problematica specifică a copilului şi a familiei 

în situaţie de risc sau în dificultate 

2019 DGASPC Dâmbovița 

7.1. - Distribuirea de broşuri şi alte materiale informative, sub formă de articole de presă, interviuri şi 

reportaje în mass-media, referitor la activitatea instituției 

2019 DGASPC Dâmbovița  

 

7.2 - Stabilirea contactelor cu mass-media şi organizarea conferinţelor de presă tematice, a 

evenimentelor speciale, sărbători, simpozioane, seminarii, etc. 

2019 DGASPC Dâmbovița  

 

7.3 - Actualizarea permanentă a paginii web a instituţiei cu informații de interes public 2019 DGASPC Dâmbovița  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate 

Denumire 

Serviciu 

social 

propus 

Cod serviciu 

social 

Categorie 

beneficiar

i 

Capacitate 

necesara 

Capaci 

tate 

clădire/ 

spațiu 

necesar 

Resurse 

umane 

necesare 

(personal 

de 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale existente: (lei) 

Justificare 
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C Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, pentru realizarea obiectivului operațional/direcției de acțiune prevazută în Strategia județeană de dezvoltare a  serviciilor sociale 

aprobată prin HCJ nr. 41/28.02.2014 și Strategia națională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020, aprobată prin 

HG nr. 1.113 din 12 decembrie 2014; 

Buget 

local 

Buget 

judetean 

Buget de 

stat 

Contri

buții 

persoa

ne 

benefi

ciare 

Alte surse  

   Nr. 

benef

./zi 

Nr. 

locuri 

paturi 

        

CSS 

Găești- 

Centrul 

rezidențial 

pentru copii 

și 

tineri-case, 

module de 

tip familial 

8790-CR-C-I Copii/tine

ri cu 

măsură de 

protecție 

specială 

12 12 369,68 8   311460    Oferirea 

de servicii 

de tip 

rezidențial 

conform 

prevederi- 

lor legale 

Locuință 

Protejată- 

în cadrul 

proiectului 

”VENUS - 

Împreună 

pentru o 

viață în 

siguranță!” 

8790-CR-VD

-III 

Victime 

ale 

violenței 

în familie 

6 6 100 5  22743,43 147832,31  966.595,86 

(UE) 

Oferirea 

de servicii 

specializa- 

te pentru 

victimele 

violenței 

în familie 
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    D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor 

subvenții  asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările 

ulterioare: 

1.  Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenții de la bugetul local:  - nu este cazul 

2. Capitolele de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, pentru care se pot acorda subvenții; - nu este cazul 

        3. Bugetul estimat al programului de subvenționare - nu este cazul  

 

Capitolul II - Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/județean, în 

conformitate cu prev.art.6 din HG nr.797/2017 

1. Revizuirea/actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistență 

socială: 

   a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale - afișată permanent  site-ul www.dgaspcdb.ro și spre consultare la sediul instituției; 

 b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local - afișat permanent  pe  

    site-ul www.dgaspcdb.ro și spre consultare la sediul instituției; 

 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, etc. - se actualizează lunar pe site-ul 

Nr. crt. Obiectul achiziției Cod serviciu 

social 

Cod CPV Valoarea estimată 

în lei fără TVA 

 Sursa de 

finanțare  

Data 

estimată (luna) 

pentru inițiere 

Data 

estimată (luna) 

pentru finalizare 

  1  Servicii sociale pentru 

persoane cu dizabilități 

8790-CR-C-I 8790-CR-C-I 85311200-4 820638 buget de stat 17.12.2018 15.01.2019 

2 Servicii sociale copii și tineri 8790-CR-C-I 85311300-5 2913314 buget de stat 17.12.2018 15.01.2019 

http://www.dgaspcdb.ro/
http://www.dgaspcdb.ro/
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www.dgaspcdb.ro; 

d)Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ- teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori 

publici ori privați - lista serviciilor afișată permanent pe site-ul www.dgaspcdb.ro; 

i. Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia - se actualizează lunar; 

ii. Serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile si 

personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează anual; 

iii. Situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului - se actualizează anual; 

e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale - se 

actualizează trimestrial; 

2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor 

sociale, respectiv pe perioada realizarii evaluării inițiale, a anchetelor sociale, sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi: 

- Realizarea şi distribuirea de materiale informative în comunitate privind serviciile sociale oferite, în funcţie de specificul activităţilor derulate şi nevoile 

particulare ale fiecărei categorii de beneficiari;  

- Prezentarea pe site-ul instituției și pe pagina de facebook a Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița a activităţilor 

desfășurate și a informațiilor relevante cu privire la modificările legislative;  

3. Telefonul verde - 0245983- utilizabil 24/24 - promovat pe site, la sediu, comunicate de presă; 

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, etc. 

 - Organizarea unor campanii de informare și sensibilizare a comunității organizate de direcție sau în colaborare cu alte instituții publice de interes local   privind  prevenirea 

și combaterea  violenței în familie,  prevenirea abandonului școlar, prevenirea consumului de droguri, prevenirea delincvenței juvenile (parteneriat cu 

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița, ONG-uri, DAS Târgoviște, Centrul de  Prevenire, Evaluare și Consiliere  Antidrog 

Dâmbovița, Penitenciarul Mărgineni).         

              

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială 

 - Organizarea unor activități de informare a comunității organizate de direcție sau în colaborare cu alte instituții publice de interes local cu privire la 



17 

 

promovarea serviciilor sociale ale direcției;  

6. Organizarea de întâlniri tripartite furnizori de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare - cel puțin anual 

7. Activități de informare și consiliere realizate, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, 

respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc.; 

- Organizarea unor activități de informare, în vederea conştientizării şi sensibilizării publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor 

sociale (simpozion, expoziții produse confecționate de beneficiari, serbări, spectacole, etc)  

8. Mesaje de interes public transmise prin presa. 

- Transmiterea de comunicate de presă periodice privind activitățile derulate de instituție, acordare interviuri la solicitarea presei și monitorizarea 

aparițiilor din presa locală și națională. 

 

 Capitolul III - Programul de formare si îndrumare metodologica a personalului care lucreaza in domeniul serviciilor sociale 

1. Propuneri de activități de formare profesionala continua in vederea cresterii performantei personalului din structurile proprii/instruire, etc.: 

 

a. Cursuri de perfecționare 

 

 

 

 

 

 

b. Cursuri de calificare 

 

 

 

c. Sesiuni de instruire pentru  

 Nr. persoane Buget estimat 

Personal de specialitate funcționari publici 222  222000 lei 

Personal de specialitate contractuali 894 894000 894000 lei 

 Nr. persoane Buget estimat 

 -  - 
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c 1  personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate 

 

 

 

 

c. 2  asistenți personali 

  

 

 

 

c 3. îngrijitori informali 

 

 

 

 

c 4.  voluntari  

 

 

 

 

d. Organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin 

asociații de dezvoltare intercomunitară etc.; 

 Nr. persoane Buget estimat 

Personalul din centre care 

lucrează direct cu 

beneficiarii 

         200 0- instruirea se va realiza cu personalul de 

specialitate existent 

 

 Nr. persoane Buget estimat 

 Asistenți personali persoane 

cu handicap 

asas 

        300 

0- instruirea se va realiza de către DGASPC 

 Nr. persoane Buget estimat 

   - - 

 Nr. persoane Buget estimat 

         4 0- instruirea voluntarului prin coordonatorul 

desemnat din cadrul serviciului 

 Teme de interes Nr. persoane Buget estimat 
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e Participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național; 

f Altele: Întâlniri de lucru, conferințe,  dezbateri, organizate de MMJS, DGASPC-uri, ONG-uri 

2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte 

de supervizare în servicii sociale: - nu este cazul 

 a) pentru asistenți sociali nr  -  buget estimat - 

 b ) pentru psihologi nr -   buget estimat -  

 

 

 

 

 

                                                                                                          Director general, 

                                                                                              ing. Cristiana Bucur 

 

 

 

 

 
 

Întocmit, 

șef birou Cerasela Gurgu 

Modele de bune practici și identificarea celor 

mai oportune modalități de intervenție în 

practica socială 

        10 1000 lei - decont transport 


