
Agenda întâlnire de lucru 

10.04.2019 

 

 Cuvânt de deschidere – reprezentant D.G.A.S.P.C. Hunedoara 

 Prevenirea și combaterea violenței domestice – reprezentant D.G.A.S.P.C. Hunedoara, 

reprezentanți IPJ Hunedoara 

 Legea nr. 174/2018 de modificare și completare a Legii nr. 2017/2003 privind 

prevenirea și combaterea violenței în familie; 

 Ordinul nr. 146/2578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă 

domestică de către poliţişti – ordinul de protecție provizoriu 

 Ordinul nr. 2525/2018 privind aprobarea procedurii pentru intervenția de urgență în 

cazurile de violență domestică 

 Dispariția minorilor din centrele de plasament din județul Hunedoara – reprezentant IPJ 

Hunedoara 

 Modificări legislative privind serviciile sociale – reprezentanți D.G.A.S.P.C. Hunedoara 

- Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 

serviciile sociale de zi destinate copiilor;  

- Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de 

calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu 

dizabilități 

- Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 

acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor 

fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor 

categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile 

acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele 

sociale 

- Ordinul nr. 26/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 

serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție 

specială 

- Proiect de modificare a Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului; 

 Analiza implementării prevederilor art. 28 și 29 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată, pentru anul 2018  

 Prezentarea serviciilor de asistență pentru consumatorii de droguri – reprezentant Centrul 

Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara 

 Diverse – reprezentanți Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara, 

I.S.J. Hunedoara, Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Hunedoara, 

D.G.A.S.P.C. Hunedoara 


