Județul Hunedoara

Anexă la Hot. C.J. Hunedoara nr.
Aviz consultativ – P.V. nr. 7495/01.03.2021

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Judeţean Hunedoara
pentru anul 2021

Având în vedere:
1. Strategia judeţeană privind protecția și promovarea drepturilor copilului și adultului
în dificultate 2014 - 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.
65/2014 și actualizată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 99/2019
respectiv următoarele obiective generale:
1. Creșterea gradului de acoperire a serviciilor la nivel local
2. Creșterea calității tuturor serviciilor furnizate copiilor
3. Creșterea capacității beneficiarilor de a accesa și utiliza serviciile destinate
copilului și familiei
4. Eliminarea barierelor de atitudine și mediu în vederea reabilitării și reintegrării
sociale a copiilor cu dizabilități
5. Continuarea tranziției de la îngrijirea instituțională a copiilor la îngrijire
comunitară
6. Încurajarea reintegrării sociale și familiale a copiilor în conflict cu legea și
prevenirea recidivelor
7. Întărirea controlului consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul
copiilor și reducerea consecințelor acestui fenomen
8. Oferirea de sprijin adecvat copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate
precum și persoanelor care îi îngrijesc
9. Promovarea valorilor non-violenței și implementarea unor acțiuni de sensibilizare
10. Reducerea fenomenului violenței în rândul copiilor
11. Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc
12. Asigurarea accesului, pe bază de egalitate cu ceilalți cetățeni la toate resursele
comunității - bunuri, servicii, inclusiv servicii publice
13. Exercitarea deplină a drepturilor civile, economice, politice, sociale, ca cetățeni
ai României și respectiv, ai Uniunii Europene a persoanelor cu dizabilități
14. Asigurarea și promovarea condițiilor pentru deplina exercitare a drepturilor și
libertăților cetățenești de către persoanele cu dizabilitati, în condiții de nediscriminare în
raport cu ceilalți membrii ai societății
15. Continuarea procesului de dezinstituţionalizare/prevenire a instituţionalizării în
paralel cu şi în baza extinderii şi îmbunătăţirii serviciilor bazate pe comunitate, atât în
mediul urban cât şi în mediul rural

16. Asigurarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi combaterea violenţei
domestice
17. Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice
2. Strategiile naţionale
Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada
2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2014
Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:
1. Îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate
2. Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi
în situaţii vulnerabile
3. Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă
4. Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc
Proiectul Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei post 2020
(2021-2027)
Obiective strategice prevăzute în strategie sunt:
1. Asigurarea veniturilor necesare pentru un trai decent în temeiul
principiului „nimeni nu este lăsat în urmă”
2. Investiţii sociale pentru promovarea coeziunii
3. Protecție socială pe tot parcursul vieții unei persoane
4. Îmbunătățirea capacității administrative pentru coordonarea politicilor în
plan național în acord cu exigențele europene
Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor
vârsnice 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2015
Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:
1. Prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice
2. Promovarea participării sociale active şi demne a persoanelor vârstnice
3. Obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă şi siguranţă pentru
persoanele cu nevoi de îngrijire de lungă durată
Proiectul Strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021 - 2027
Direcțiile de acțiune prevăzute în strategie sunt:
1. Accesibilitate și mobilitate
2. Protecția efectivă a drepturilor persoanelor cu dizabilități
3. Ocupare
4. Protecție socială, inclusiv abilitare/reabilitare
5. Viață independentă și integrare în comunitate, inclusiv accesul la
serviciile publice
6. Educație
7. Sănătate
8. Participare politică și publică
9. Implementarea CDPD și monitorizarea respectării drepturilor persoanelor
cu dizabilități

Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 365/2018
Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:
1. Consolidarea cadrului legislativ din domeniul prevenirii şi combaterii
violenţei domestice
2. Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin şi protecţie pentru victime
3. Prevenirea violenţei domestice şi a recidivei acesteia precum şi a
violenţei sexuale
4. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor întreprinse în vederea prevenirii
şi combaterii violenţei domestice
3.Programele de interes naţional aprobat prin:
ORDIN Nr. 1660 din 18.11.2020 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru
Programul de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre
respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu
dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor
cu dizabilităţi din comunitate”
5. Acorduri de cooperare/parteneriat^2 aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Hunedoara:
- Convenția de colaborare cu DGASPC Sector 5 București nr. 3711/15.02.2012 și Acte
adiționale pentru acordare servicii sociale conform Legii nr. 448/2006.
- Convenția de colaborare încheiată între D.G.A.S.P.C. Hunedoara și Consiliul Local al
Comunei Pui, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 225/2020 –
colaborare în vederea asigurării serviciilor sociale pentru persoane adulte aflate în
dificultate din județul Hunedoara, prin Căminul pentru persoane vârstnice Pui, convenție
încheiată pentru anul 2021;
Prin Hotărârea nr. 215/2020, Consiliul Județean Hunedoara a aprobat pentru anul 2021
cofinanțarea de la bugetul Consiliului Județean, prin D.G.A.S.P.C. Hunedoara, a
serviciilor sociale din domeniul protecției copilului, respectiv protecției adultului asigurate
de furnizori privați acreditați de servicii sociale pentru maxim 120 copii și maxim 110 adulți
(persoane cu dizabilități/persoane vârstnice).
În prezent sunt încheiate 8 convenții în acest sens, urmând ca în funcție de solicitările
primite din partea ONG-urilor să se încheie și alte convenții în limita aprobată a numărului
maxim de copii, respectiv persoane adulte.
- Convenția de parteneriat încheiată între Județul Hunedoara prin Consiliul
Județean, D.G.A.S.P.C. Hunedoara și Asociația Nonprofit Glasul Speranței România Baru nr. 7051/2017 și Actele adiționale pentru cofinanțarea serviciilor sociale;

- Convenția de parteneriat încheiată între Județul Hunedoara prin Consiliul
Județean, D.G.A.S.P.C. Hunedoara și Asociația Osteuropa Hilfe Haus Betania nr.
7052/2017 și Actele adiționale pentru cofinanțarea serviciilor sociale;
- Convenția de parteneriat încheiată între Județul Hunedoara prin Consiliul
Județean, D.G.A.S.P.C. Hunedoara și Fundația Childrens aid Foundation Casa Emanuel
Crișcior nr. 7053/2017 și Actele adiționale pentru cofinanțarea serviciilor sociale;
- Convenția de parteneriat încheiată între Județul Hunedoara prin Consiliul
Județean, D.G.A.S.P.C. Hunedoara și Asociația Umanitară Casa de copii Lupeni nr.
7054/2017 și Actele adiționale pentru cofinanțarea serviciilor sociale;
- Convenția de parteneriat încheiată între Județul Hunedoara prin Consiliul
Județean, D.G.A.S.P.C. Hunedoara și Asociația Zâmbim copiilor noștri Pui nr. 7055/2017
și Actele adiționale pentru cofinanțarea serviciilor sociale;
- Convenția de parteneriat încheiată între Județul Hunedoara prin Consiliul
Județean, D.G.A.S.P.C. Hunedoara și Asociația Misionar Umanitară Glasul Penticostalilor
Lupeni nr. 7056/2017 și Actele adiționale pentru cofinanțarea serviciilor sociale;
- Convenția de parteneriat încheiată între Județul Hunedoara prin Consiliul
Județean, D.G.A.S.P.C. Hunedoara și Asociația Misionar Umanitară Maranatha
Hunedoara nr. 19894/2018 și Actul adițional pentru cofinanțarea serviciilor sociale;
- Convenția de parteneriat încheiată între Județul Hunedoara prin Consiliul
Județean, D.G.A.S.P.C. Hunedoara și Fundația Alături de tine Deva nr. 15432/2020 și
Actul adițional pentru cofinanțarea serviciilor sociale;
Nr. Crt. Denumire furnizor de
servicii
1
Asociația
Nonprofit
Glasul
Speranței
România – Baru
2
Asociația
Osteuropa
Hilfe Haus Betania
3
Fundația Childrens aid
Foundation Crișcior
4
Asociația
Umanitară
Casa de copii Lupeni
5
Asociația
Zâmbim
copiilor noștri Pui
6

7
8

Denumire serviciu

Categorie de Capacitate
beneficiari
Casa
Familială Copii
10
Speranța Baru

Casa
Familială
Betania Uricani
Casa
Familială
Emanuel Crișcior
Casa de tip familial
Casa de copii Lupeni
Centrul de tip familial
pentru copii în satul
Pui
Misionar Casa familială
Maranatha

Asociația
Umanitară
Hunedoara
Fundația Alături de tine
Deva
Asociația
Misionar
Umanitară
Glasul
Penticostalilor Lupeni

Copii

20

Copii

24

Copii

20

Copii

12

Copii

24

Centrul de tip familial Copii
pentru copii Săulești
Cămin
pentru Persoane
personae vârstnice
vârstnice

12
75

5. Procesul-verbal încheiat cu ocazia consultării furnizorilor publici și privați de servicii
sociale, organizată în data de 10.12.2020, 17.12.2020.
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Judeţean Hunedoara 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.
CAP. I
Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
A. Serviciile sociale existente la nivel judeţean
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului este instituţia publică
cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara care are
rolul de a asigura la nivel judeţean aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei
copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor
persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și
acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.
D.G.A.S.P.C. Hunedoara desfășoară în domeniul asistenței sociale și protecției
copilului activități conform ariilor de intervenție, a obiectivelor generale și specifice
cuprinse în Strategia județeană în domeniu.
Date statistice în domeniul protecției copilului
Protecţia alternativă include instituirea tutelei, adopţiei şi a măsurilor de
protecţie specială, măsuri de care poate beneficia orice copil care este, temporar sau
definitiv, lipsit de ocrotirea părinţilor săi sau care, în vederea protejării intereselor sale, nu
poate fi lăsat în grija acestora.
În ceea ce priveşte tutela, numărul copiilor care beneficiază de această măsură a
rămas același în anul 2020 - 48 de copii la la fel ca la sfârșitul anului 2019.
Situația în ceea ce privește adopția, comparativ anul 2020 cu anul 2019, se
prezintă astfel:
– în anul 2020 au fost atestate/reatestate 38 familii/persoane, s-a realizat
deschiderea procedurii de adopţie pentru 45 copii, au fost încredinţați în
vederea adopţiei 23 copii, iar pentru un număr de 25 copiii a fost încuviințată
adopţia. Pentru 34 de copii încuviințarea deschiderii procedurii de adopției a
rămas în pronunțare, iar pentru 29 de copii se derulează încă demersuri pe rolul
instanței, pentru încuviințarea deschiderii procedurii de adopție.

-

în anul 2019 au fost atestate/reatestate 48 familii și s-a retras atestatul la o familie,
s-a realizat deschiderea procedurii de adopţie pentru 43 copii, au fost încredinţați
în vederea adopţiei 26 copii, iar pentru un număr de 31 copiii a fost încuviințată
adopţia. Pentru 16 copii se derulau încă demersuri pe rolul instanței pentru
încuviințarea deschiderii procedurii de adopție

În anul 2020 a avut loc la nivel de tara un amplu proces de deschidere a adoptiei. Au fost
reevaluate toate cazurile de copii aflati in sistemul de protectie, iar acolo unde a fost cazul
s-au realizat toate demersurile pentru deschiderea procedurii de adoptie.
Măsurile de protecţie specială a copilului sunt: plasamentul, plasamentul în
regim de urgenţă; supravegherea specializată.
Plasamentul copilului poate fi dispus la rude, o persoană sau familie, un asistent
maternal profesionist sau la un serviciu de tip rezidenţial.
Numărul de copii aflaţi cu măsură de plasament la rude / alte familii comparativ
la sfârșitul anului a scăzut în 2020 la 428, față de 479 în anul 2019.
Și numărul copiilor cu măsură de protecție plasament la asistent maternal a
înregistrat o ușoară scădere, la sfârșitul anului 2020 erau 215 copii față de 225 la sfârșitul
anului 2019.
Procesul de dezinstituționalizare a copiilor a continuat și în anul 2020, astfel că
numărul copiilor aflați într-un serviciu de tip rezidențial a scăzut și în anul 2020
ajungând la 103 copii/tineri în servicii DGASPC și 216 în servicii ONG față de 127 în
servicii DGASPC și 236 în servicii ONG în anul 2019. Redefinirea serviciilor de tip
rezidențial, reorganizarea acestora, interzicerea plasării copiilor 0 – 7 ani în servicii de tip
rezidențial, aspecte introduse de modificările la Legea nr. 272/2004 privind protecția și
promovarea drepturilor copilului, sunt principalele motive care au condus la scăderea
numărului copiilor cu măsură de protecție într-un serviciu de tip rezidențial. În anul 2020,
Centrul de plasament Brad a fost închis și a fost reorganizat (s-au derulat toate
operațiunile necesare pentru obținerea licenței de funcționare) într-un serviciu destinat
persoanelor adulte cu dizabilități.
În anul 2021, Centrul de plasament Lupeni se va închide și va fi reorganizat întrun serviciu destinat persoanelor adulte cu dizabilități. Casa familială pentru copii cu
dizabilități Hunedoara, așa cum funcționează în prezent, nu se încadrează în definiția
centrelor de tip rezidențial, astfel că împreună cu Centrul specializat pentru copii cu
dizabilități Hunedoara, cele două servicii vor fi reorganizate într-un singur serviciu de tip
rezidențial destinat copiilor cu dizabilități severe, cu o capacitate maximă de 15 locuri.
Pentru asigurarea unei ingrijiri cat mai aproape de mediul familial, pentru copiii care
necesita o masura de protectie se va infiinta Apartamentul familial Hunedoara, cu o
capacitate de 5 locuri.

Având în vedere situația generată de pandemia COVID-19, în serviciile de zi ale
DGASPC Hunedoara pe o anumită perioadă de tip activitatea cu beneficiarii a fost
suspendată. Cu toate acestea, de activitățile centrului de zi au beneficiat 15 copii, iar de
activitățile centrelor de recuperare au beneficiat 13 copii (10,6 nr.mediu lunar), respectiv
69, (58,9 nr. mediu lunar).
Și în centrele de zi ale primăriilor a fost suspendată activitatea cu copiii, astfel că
la sfârșitul anului 2020 doar 14 copii beneficiau de aceste servicii. În centrele de zi
susținute de ONG-uri la sfarsitul anului 2020 se inregistra un numar de 456 copii.
În ceea ce privesc cazurile de copii abuzați, neglijați și exploatați prin muncă
numărul sesizărilor a scăzut mult în anul 2020, înregistrându-se 152 de sesizări față de
358 în anul 2019. Și numărul cazurilor confirmate a scăzut la 76 în 2020 față de 126 în
2019.
Numărul copiilor care săvârșesc fapte penale și nu răspund penal s-a menținut
același în 2020, și anume 15.
Din situațiile statistice existente la nivelul județului (date furnizate de către
DAS/SPAS/Primării), se constată o scădere a numărului copiilor ai căror părinți sunt
plecați la muncă în străinătate la 1472 în anul 2020, față de 1975 în anul 2019.
Numărul copiilor care sunt încadrați într-un grad de handicap este în creștere,
astfel în 2020 la sfârșitul anului erau înregistrați 1407 de copii, față de 1384 în aceeași
perioadă a anului 2019.

Date statistice în domeniul protecției persoanelor adulte
Și în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități a continuat reforma pentru
dezinstituționalizare, toate centrele destinate îngrijirii și asistenței acestor persoane
reducându-și capacitatea, astfel încât în subordinea direcției toate centrele destinate
persoanelor adulte cu dizabilități au capacitate sub 50 de locuri. În anul 2020, toate
centrele destinate îngrijirii persoanelor cu dizabilități au urmat procesul de reorganizare în
baza unei evaluări atât a centrului, cât și a beneficiarilor, s-au obținut avize de înființare
sub denumirea de centre de îngrijire și asistență pentru persoanele adulte cu dizabilități,
respectiv locuințe maxim protejate pentru persoane adulte cu dizabilități. Pe parcursul
anului, Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Uricani și-a
început activitatea cu beneficiarii, astfel că în cele 9 centre de îngrijire și asistență și în
cele 3 locuințe protejate erau îngrijiți la sfârșitul anului un număr de 319 persoane adulte
cu dizabilități. Comparativ, numărul persoanelor cu dizabilități beneficiare de servicii de
tip rezidențial a scăzut în anul 2020, la 319, față de 339 persoane la sfârșitul anului 2019.
La activitățile Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități la sfârșitul anului
erau în evidență 24 de beneficiari.
Numărul persoanelor adulte care au beneficiat de servicii de recuperare a scăzut,
în anul 2020 înregistrându-se 105 persoane, față de 209 în anul 2019.

Numărul persoanelor încadrate în grad de handicap care se află în familii a scăzut
în 2020 la18966 față de 19491 în anul 2019.
La nivelul județului Hunedoara, pe lângă centrele DGASPC Hunedoara destinate
persoanelor cu dizabilități, doar un ONG mai asigură îngrijire de tip rezidențial pentru
această categorie de persoane și alte 3 ONG asigură servicii nerezidențiale, servicii
insuficiente pentru a acoperi nevoile existente (la sfârșitul anului erau 31 de cereri în
așteptare).
Îngrijirea persoanelor cu dizabilități implică atât existența resursei umane, cât și a
resursei financiare. Nu de puține ori, familia care îngrijește persoana cu dizabilități se
simte epuizată, are nevoie de o perioadă limitată de timp în care să își rezolve anumite
probleme și vrea să se asigure că în acea perioadă persoana cu dizabilități este bine
îngrijită. Pentru rezolvarea unor astfel de situații, DGASPC Hunedoara a aplicat în cadrul
unui Program de Interes Național pentru finanțarea unui Centru respiro. Astfel, în anul
2021, în structura Direcției va fi înființat Centrul respiro pentru persoane adulte cu
dizabilități Petroșani cu o capacitate de 4 locuri.
De asemenea, pentru persoanele cu dizabilități care nu mai pot fi îngrijite în propria
familie sau nu au aparținători și nu se pot îngriji singure, în anul 2021 Centrul de îngrijire
și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 2 Brad, cu o capacitate de 16
locuri, își va începe activitatea cu beneficiarii.
Pentru persoanele vârstnice, la nivelul instituției există un Cămin cu o capacitate
de 17 locuri, insuficient pentru nevoile existente. La nivelul județului, figurau în anul 2020
un număr de 14 servicii de tip rezidențial și 6 servicii de îngrijire la domiciliu, licențiate sau
nelicențiate, ale furnizorilor privați de servicii sociale destinate îngrijirii persoanelor
vârstnice. ONG-urile furnizează servicii contracost, iar multe dintre persoanele vârstnice
aflate în nevoie (singure, cu venituri mici sau fără venituri), nu își permit să acceseze astfel
de servicii. In sistem public, la nivelul primăriilor există 2 servicii de îngrijire la domiciliu
(Deva, Hunedoara), 2 complexe de servicii (de zi și rezidențial – Orăștie, Hunedoara) și 2
centre de recreere (Deva, Hunedoara) pentru persoane vârstnice. De asemenea, tot în
sistem public, mai există la nivelul județului 2 unități medico-sociale pentru persoane
vârstnice (Baia de Criș, Hunedoara). Cu toate acestea, numărul persoanelor vârstnice
care necesită îngrijire este mare, serviciile funcționale în prezent neputând să acopere
nevoile.
Toate politicile la nivel național, în domeniul protecției copilului, protecției persoanei
cu dizabilități sau protecției persoanei vârstnice, subliniază necesitatea
dezinstituționalizării și înființării de servicii alternative și servicii integrate la nivelul
comunității locale, care să prevină instituționalizarea copiilor/persoanelor aflate în
dificultate.
DGASPC Hunedoara implementează în prezent, în calitate de partener, 2 proiecte:
• TEAM-UP – progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor – dezvoltarea
rețelei de asistenți maternali profesioniști – angajarea unui număr de 52 de
AMP în perioada 2019 – 2023.
• Venus – Împreună pentru o viață în siguranță – oferirea de servicii
specializate în cadrul Locuinței protejate pentru victimele violenței
domestice
Servicii existente în subordinea DGASPC Hunedoara

Nr.
Crt.

1

Cod serviciu
Denumirea serviciului social
social, conform
Nomenclatorul
ui serviciilor
sociale
2
3
8790CR-C-I
8790CR-C-I
8790CR-C-I
8790CR-C-I

8790CR-C-I

8790CR-C-I
8790CR-C-I
8790CR-MC-I
8790CR-C-II
8891CZ-C-II

8891CZ-C-III

Centrul de plasament Lupeni
Rețea de case familiale – Casa
Familială 1, 2, 3 Orăștie
Apartament familial Vulcan
Rețea de case familiale pentru
copii cu dizabilități – Casa
Familială 1, 2 Hunedoara
Rețea de case familiale pentru
copii cu dizabilități – Casa
Familială 1, 2 Vulcan
Casa familială pentru copii cu
dizabilități Hunedoara
Centrul specializat pentru copii cu
dizabilități Hunedoara
Centrul maternal Hunedoara
Centrul de primire în regim de
urgență
Centrul specializat de zi pentru
resocializarea copilului
predelicvent, delicvent provenit din
familii dezorganizate Petroșani
Centrul de zi de recuperare pentru
copii Deva

Bugete estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile
sociale existente
Buget
Buget
Buget
Contribuții
Alte surse
local
județean
de stat persoane
beneficiare
4
5
6
7
8
9
10
Servicii pentru copii
30
2
1.595.970
36
34
2.441.867
Capa
citate

Grad
de
ocup
are

6
24

5
18

462.098
2.738.667

24

17

2.628.190

33

16

2.935.360

15

7

2.230.632

8
15

2
2

437.940
867.170

15

15

417.348

30

13,
(10,6
nr.me
diu
lunar)

679.260

1

8891CZ-C-III

Centrul de recuperare pentru copii
cu dizabilități Hunedoara

60

8790SF-C
2

Rețeaua de asistenți maternali
3

190
4

69,
(58,9
nr.
medi
u
lunar)
150
5

8790CR-D-I

Centrul de îngrijire și asistență
pentru persoane adulte cu
dizabilități Brănișca
Centrul de îngrijire și asistență
pentru persoane adulte cu
dizabilități Geoagiu
Centrul de îngrijire și asistență
pentru persoane adulte cu
dizabilități Petrila
Centrul de îngrijire și asistență
pentru persoane adulte cu
dizabilități Brad
Centrul de îngrijire și asistență
pentru persoane adulte cu
dizabilități nr. 2 Brad
Centrul de îngrijire și asistență
pentru persoane adulte cu
dizabilități Bretea Streiului
Centrul de îngrijire și asistență
pentru persoane adulte cu
dizabilități nr. 1 Păclișa
Centrul de îngrijire și asistență
pentru persoane adulte cu
dizabilități nr. 2 Păclișa

45

35

3.321.188

205.000

21

33

1.593.910

106.248

35

38

3.223.390

156.624

27

24

2.361.901

107.340

16

0

1.161.650

25

28

1.886.830

121.560

50

45

5.243.322

128.000

50

46

3.625.984

145.000

8790CR-D-I

8790CR-D-I

8790CR-D-I

8790CR-D-I

8790CR-D-I

8790CR-D-I

8790CR-D-I

1.358.520

7.524.670
6

8

9

1.503.200
10

8790CR-D-I

8790CR-D-I

8790CR-D-VII

8790CR-D-VII

8790CR-D-VII

8899CZ-D-I
8899CZ-D-I
8730CR-V-I

8790CR-VD-III

Centrul de îngrijire și asistență
pentru persoane adulte cu
dizabilități nr. 3 Păclișa
Centrul de îngrijire și asistență
pentru persoane adulte cu
dizabilități Uricani
Locuința maxim protejată pentru
persoane adulte cu dizabilități
Orăștie
Locuința maxim protejată pentru
persoane adulte cu dizabilități
Pricaz 55
Locuința maxim protejată pentru
persoane adulte cu dizabilități
Pricaz 154
Centrul de zi pentru persoane
adulte cu dizabilități Simeria
Centrul de zi de recuperare pentru
adulți Deva
Cămin pentru persoane vârstnice
Pui

50

46

4.251.625

158.000

30

10

2.521.590

13.440

4

7

400.044

50.484

4

7

304.942

40.320

4

0

293.730

30

24

901.030

25

7

380.250

17

14

921.910

Servicii pentru victime ale violenței domestice
Locuință protejată Victime violență 6
0
6.400
domestică

45.240

Parteneriat
publicpublic cu
Consiliul
Local Pui
310.600

Menționăm faptul că gradul de ocupare a serviciului a fost completat cu numărul de beneficiari la sfârșitul lunii decembrie
2020.
Pentru Cămin pentru persoane vârstnice Pui – din bugetul județean se asigură cheltuielile de personal și cheltuielile cu
beneficiarii, toate celelalte cheltuieli fiind asigurate din bugetul local (Convenție de colaborare).

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate
Servicii DGASPC Hunedoara
Denumi
re
serviciu
social
propus

Cod
servici
u
social

Categor
Capacitate
ie
necesară
benefici
Nr.
Nr.
ari
beneficiari locur
/zi
i (în
patu
ri)

Capacitat
e
clădire/sp
ațiu
necesar –
mp

Resurs
e
umane Bug
necesa
et
re
local

Centrul
respiro
pentru
persoa
ne
adulte
cu
dizabilit
ăți
Petroșa
ni
Aparta
ment
familial

8790
CR-D-VI

Persoa
ne
adulte
cu
dizabilit
ăți

4

92 m²

8790CRC-I

Copii

5

Buget estimat
Buget
județe
an

Bug
et
de
stat

7

11.54
6,44

114.
309,
77

5

106.2
00

Contr
ibutii
ale
benef
iciaril
or

Justific
are
Alte
surse

Proiect
finanțat
prin
PIN

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza
prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru realizarea obiectivului operaţional/direcţiei de acţiune prevăzută în …………..^4.
Se aplică şi în cazul programelor de finanţare nerambursabile pentru activităţi nonprofit
de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi
completările ulterioare.
NU E CAZUL
D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege,
în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române
cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu
completările ulterioare:
1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenţii de la bugetul local^5:
a) …………….
b) ………………
2. Capitolele de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, pentru
care se pot acorda subvenţii;
3. Bugetul estimat al programului de subvenţionare ……………….
a) codul CPV este însoţit de codul serviciului social din Nomenclatorul serviciilor
sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) estimarea valorii contractului se realizează pe baza standardelor de cost pentru
serviciile sociale care fac obiectul contractării, aprobate la nivel naţional prin hotărâre a
Guvernului;
c) bugetul estimat al programului de contractare.
NU E CAZUL
CAP. II
Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente
la nivel local/judeţean în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr.
797/2017
1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se
afişează la sediul serviciului public de asistenţă socială:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale – Strategia județeană privind protecția și
promovarea drepturilor copilului și a adultului în dificultate 2014 – 2020, actualizată este
publicată pe pagina de internet a instituției și orice modificare a acesteia se publică pe
pagina de internet. După elaborarea și aprobare noii strategii, aceasta se publică pe siteul instituției;
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului judeţean pentru anul 2021 – după aprobare, va fi afișat pe pagina de internet
a instituției;
c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de
cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind
costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc.– pe pagina de
internet a instituției sunt afișate Rapoartele de activitate ale instituției, date statistice cu

privire la activitatea instituției, serviciile aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Hunedoara,
acte necesare pentru accesarea serviciilor în format editabil, costurile serviciilor sociale,
programul instituției și programul de audiențe, etc – aceste informații se actualizează ori
de câte ori apar modificări, lunar, trimestrial sau anual;
d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativteritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi:
(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale
acordate de aceştia – este afișată pe pagina de internet a instituției;
(ii) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de
asistenţă socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul
de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. – se va afișa pe pagina de internet a instituției
și se va actualiza la nevoie, trimestrial/anual;
(iii) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul
judeţului – pe pagina de internet a instituției sunt postate situații statistice în domeniul
protecției copilului și în domeniul protecției persoanei adulte care se actualizează
trimestrial;
e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente
deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale^6 – pe site-ul instituției se găsesc
legături către principalele instituții de interes județean, cu care instituția colaborează.
2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a
beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada
realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul
centrelor de zi;
Pentru anul 2021, D.G.A.S.P.C. Hunedoara își propune să realizeze următoarele
activități:
1. Activități de informare în rândul APL-urilor privind legislația angajării asistenților
personali, precum și drepturile și obligațiile acestora.
2. Activități de informare în rândul beneficiarilor de indemnizații privind posibilitatea
de a opta între un asistent personal și indemnizația de dizabilitate;
3. Activități de informare și sensibilizare a comunității cu privire la copiii cu sindrom
Down și copiii cu autism prin marcarea zilei mondialea sindromului Down, respectiv
a zilei internaționale de conștientizare a autismului
4. Activități de informare și sensibilizare a comunității cu privire la semnificația zilei de
1 Octombrie – Ziua persoanelor vârstnice și a zilei de 3 Decembrie – Ziua
internațională a persoanelor cu dizabilități
3. Telefonul verde – pe site-ul instituției este afișat telefonul copilului 0254/983 și
telefonul Echipei mobile de intervenție rapidă în cazuri de abuz, neglijare și exploatare a
copilului 0800110203;
4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public
de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;

- Campania de informare la nivel județean cu privire la procesul adopției – modificări
legislative
- Campanii de informare privind combaterea abuzului, neglijării și exploatării copilului în
rândul elevilor din ciclul gimnazial (2 școli/oraș, municipiu)
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă
socială;
- Campania de promovare ”Cum poti deveni persoană/familie de plasament” în vederea
recrutării persoanelor/familiilor de plasament, prin distribuirea de materiale informative în
județ;
- Campanie de promovare a profesiei de asistent maternal profesionist și condițiile de
atestare ale acestuia;
- Campanie de promovare a profesiei de asistent personal profesionist
- Campanie de promovare a activității Centrului de zi de recuperare pentru copii Deva,
Centrului de zi de recuperare pentru adulți Deva – distribuire pliante în cabinete medicale
ale medicilor de familie, medicilor specialiști, după caz;
- Campanie de promovare a serviciilor destinate victimelor violenței domestice – locuință
protejată, grup de suport, consiliere vocațională;
- Campanie de promovare a Centrului respiro pentru persoane adulte cu dizabilități
Petroșani.
6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de
voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;
- Întâlniri de lucru semestriale între reprezentanții DGASPC Hunedoara, reprezentanții
DAS/SPAS/Primărie și alte instituții de la nivel județean (IPJ, ISJ, CPECA, etc);
- Întâlniri de lucru între reprezentanții DGASPC Hunedoara și reprezentanți ai furnizorilor
privați acreditați de servicii sociale destinate copiilor;
- Întâlniri de lucru între reprezentanții DGASPC Hunedoara și reprezentanți ai furnizorilor
privați acreditați de servicii sociale destinate adulților (persoane cu dizabilități, persoane
vârstnice);
7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară,
cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială,
respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere
socială etc.; - Nu e cazul
8. Mesaje de interes public transmise prin presă – se vor transmite comunicate de presă
cu ocazia zilelor internaționale/mondiale cu semnificație în domeniul asistenței sociale:
Ziua adopției, Ziua persoanelor vârstnice, Ziua persoanelor cu dizabilități, Ziua împotriva
abuzului, etc, Comunicate de presă pentru informarea beneficiarilor pe teme de interes
general sau orice alte comunicate de interes adresate beneficiarilor de servicii sociale.

CAP. III
Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în
domeniul serviciilor sociale
1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii
performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.:
a) cursuri de perfecţionare
Personalul de specialitate

Nr.
de Buget estimat
persoane
Personal conducere servicii sociale
9
4.500
Personal conducere servicii comune (juridic, financiar- 6
3.000
contabilitate, achiziții, monitorizare/strategii, resurse umane,
ethnic, aprovizionare, administrativ)
Personal de specialitate asistență socială (asistent social, 40
20.000
inspector specialitate, inspector/consilier – funcționar public)
Psiholog/psihopedagog
10
5.000
Audit-intern
2
1.000
Resurse umane, salarizare/prevenire și protecție
7
3.500
Juridic și contencios
4
2.000
Monitorizare, strategii, dezvoltare și implementare proiecte
3
1.500
Comunicare, relații cu publicul, arhivă
5
2.500
Financiar –contabilitate/prestații sociale/achiziții publice
20
10.000
Tehnic, administrative, aprovizionare
7
3.500
Asistenți maternali profesioniști
152
Proiect POCU
Total
265
56.500
În cadrul proiectului “Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea
sărăciei și excluziunii sociale” POCU/460/4/6/12694, implementate de Agenția Județeană
pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara au fost selectate pentru formare persoane
specializate în domeniul asistenței sociale un număr de 351 persoane: 59 salariați din
structura aparatului propriu și 292 salariați din serviciile sociale.

b) cursuri de calificare

Curs calificare fochist

Nr. de persoane
2

Buget estimat
1600

c) sesiuni de instruire pentru:
c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate;
c.2. asistenţi personali;
c.3. îngrijitori informali^7;
c.4. voluntari^8;

Nr. de persoane
Personalul
din
centre 330
conform
cerinţelor
standardelor de calitate
Asistenţi personali
Îngrijitori informali
Voluntari
-

Buget estimat
165.000

-

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale
municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare
intercomunitară etc.
Teme de interes
-

Nr. de persoane
-

Buget estimat
-

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional^9;
f) altele: …………….
2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de post în
vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în
servicii sociale:
a) pentru asistenţi sociali^10: nr. ………..; buget estimat …………….;
b) pentru psihologi: nr. ……………; buget estimat ………………;
c) etc.
a) structura, misiunea şi activităţile organizaţiei-gazdă;
b) drepturile şi responsabilităţile voluntarului;
c) regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului.
NU E CAZUL
Organizaţia-gazdă poate oferi voluntarilor, în condiţiile legislaţiei din domeniul educaţiei şi
formării profesionale, cursuri de instruire, formare şi pregătire profesională în domeniul în
care aceasta activează.

Director General,
Geanina Marina IANC

Șef Serv. monitorizare,
Gabriela SAV

