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         Nr.                /             2018                       

    

Către, 

    DAS / SPAS / PRIMĂRIA __________________________ 

 

 

 

În cadrul proiectului Centrul Regional pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale în Valea 

Jiului, Organizația Caritas Alba Iulia – filiala Petroșani, în parteneriat cu Instituția Prefectului 

– județul Hunedoara, DGASPC Hunedoara, Primăria Simeria și Federația Organizațiilor 

Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS), organizează Conferința Centrul 

Regional pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale. Conferința va avea loc în data de 

29.10.2018, începând cu ora 11.00, la Parcul de Afaceri Simeria (str. Avram Iancu, nr. 20, 

Simeria).  

Temele puse în discuție în cadrul evenimentului vor fi: 

- Finanțarea serviciilor sociale; 

- ONG-ul ca resursă în parteneriatul public – privat; 

- Planul de acțiune pentru anul 2019, conform Ordinului nr. 1086/2018. 

Conferința își propune să unească reprezentanți ai ONG-urilor și reprezentanți ai 

serviciilor publice de asistență socială de la nivel local/județean, ceea ce reprezintă un bun prilej 

pentru realizarea consultărilor în scopul fundamentării planului anual de acțiune cu  

reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale (obligație 

prevăzută în HG nr. 797/2017). 

Pentru temele propuse se vor organiza ateliere de lucru moderate de către reprezentanți 

ai partenerilor evenimentului. 

 

În acest sens, invităm directorul/șeful serviciului sau persoana cu atribuții de 

asistență socială să participe la conferință.  

În speranța că temele propuse sunt de interes pentru activitatea pe care o desfășurați, vă 

rugăm să confirmați prezența până la data de 25.10.2018, ora 14.00. 

  

Contând pe prezenţa şi colaborarea dumneavoastră, vă mulţumim. 

 

 

 Director General, 

Geanina Marina Ianc 

 

 

      Şef Serviciu Monitorizare, 

                    Gabriela Sav 
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         Nr.                /             2018                       

    

Către, 

    ONG __________________________ 

 

 

 

În cadrul proiectului Centrul Regional pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale în Valea 

Jiului, Organizația Caritas Alba Iulia – filiala Petroșani, în parteneriat cu Instituția Prefectului 

– județul Hunedoara, DGASPC Hunedoara, Primăria Simeria și Federația Organizațiilor 

Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS), organizează Conferința Centrul 

Regional pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale. Conferința va avea loc în data de 

29.10.2018, începând cu ora 11.00, la Parcul de Afaceri Simeria (str. Avram Iancu, nr. 20, 

Simeria).  

Temele puse în discuție în cadrul evenimentului vor fi: 

- Finanțarea serviciilor sociale; 

- ONG-ul ca resursă în parteneriatul public – privat; 

- Planul de acțiune pentru anul 2019, conform Ordinului nr. 1086/2018. 

Conferința își propune să unească reprezentanți ai ONG-urilor și reprezentanți ai 

serviciilor publice de asistență socială de la nivel local/județean, ceea ce reprezintă un bun prilej 

pentru realizarea consultărilor în scopul fundamentării planului anual de acțiune cu  

reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale (obligație 

prevăzută în HG nr. 797/2017). 

Pentru temele propuse se vor organiza ateliere de lucru moderate de către reprezentanți 

ai partenerilor evenimentului. 

 

În acest sens, vă invităm să participați la conferință.  

În speranța că temele propuse sunt de interes pentru activitatea pe care o desfășurați, vă 

rugăm să confirmați prezența până la data de 25.10.2018, ora 14.00. 

  

Contând pe prezenţa şi colaborarea dumneavoastră, vă mulţumim. 

 

 

 Director General, 

Geanina Marina Ianc 

 

 

      Şef Serviciu Monitorizare, 

                    Gabriela Sav 

 

mailto:dgaspchd@easynet.ro

