
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate 

 şi finanţate din bugetul local al Judeţului Alba pentru anul 2021 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem  

audio/videoconferință în data de 29 decembrie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 -  proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 

sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Judeţului Alba pentru anul 2021; 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de 

acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Judeţului Alba 

pentru anul 2021; 

           - raportul de specialitate nr.28726/24 decembrie 2020 al Direcţiei juridică și administrație 

publică şi al Direcţiei dezvoltare şi bugete, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba;  

           - adresa nr. 19091/23 decembrie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 28666/23 

decembrie 2020; 

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

Consiliului Judeţean Alba pentru anul 2021 propus de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba. 

             Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 

3 Juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice și de avizul favorabil 

al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de 

urgenţă; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 173 alin. 1 lit. d şi art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -   Legii  nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și 

funcționare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare 

a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor 

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii 

orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile 

sociale; 

 - Ordinului nr. 1086 din 20 februarie 2018 al ministrului muncii și justiției sociale 

privind aprobarea modelului cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  



 

 

 - Ordinului nr. 25 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate 

copiilor din sistemul de protecţie specială; 

 - Ordinului nr. 26 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate 

copiilor din sistemul de protecţie specială; 

 - Ordinului nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale 

privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate 

copiilor 

 - Ordinului nr. 29 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a 

copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; 

 - Ordinului nr. 81 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre 

maternale; 

 - Ordinului nr. 82 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

 - Ordinului nr. 1218/2019 din 9 august 2019 pentru aprobarea Standardelor specifice 

minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia 

persoanelor adulte cu dizabilităţi  

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă 

următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 

finanţate din bugetul local al Judeţului Alba pentru anul 2021 conform anexei - parte integrantă 

a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a directorului general al 

Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Alba, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Direcţiei juridică 

şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU             

 

 

 

 

Nr. 324 

Alba Iulia, 29 decembrie 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 139 

alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările 

ulterioare, cu un număr de 31 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 31                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 

Număr voturi împotrivă: 0                       Abţineri de la vot: 0  



                                                                                                                                                                              Anexa la Hotărârea 

                                                                                                                             Consiliului Judeţean Alba nr.324/29 decembrie 2020 

 

 

 

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

 

   

Având în vedere:  

1. Strategia judeţeană în domeniul asistenței sociale și protecției copilului – Județul Alba 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean ALBA nr. 99/29.05.2014, respectiv următoarele obiective operaţionale / direcțiile de acţiune:  

a) Asigurarea serviciilor sociale de calitate pentru protecția copilului și prevenirea separării copilului de familie; 

b) Asigurarea accesului la servicii de educație, sociale și de sănătate integrate respectându-se principiul egalității de șanse și al tratamentului 

nondiscriminatoriu; 

c) Derularea unor acțiuni informative și formative cu scopul de a proteja copiii față de efectele violenței în familie, în școală sau / și în 

comunitate, precum și față de efectele negative rezultate ca urmare a accesului neinformat la mijloacele moderne de comunicare; 

d) Oferirea de servicii integrate de sănătate, educație și protecție socială copiilor cu dizabilități și familiilor lor; 

e) Derularea unor activități de prevenire a absenteismului școlar, abandonului școlar, practicării de tratamente inumane / degradante sau 

umilitoare în familie, școală, comunitate, violenței în familie, comunitate sau școală, exploatării copiilor prin muncă; 

f) Sprijinirea participării organizațiilor neguvernamentale în activitățile de furnizare de servicii; 

g) Asigurarea pentru fiecare copil a condițiilor necesare pentru a se exprima și a participa la luarea deciziilor care îl privesc și sprijinirea 

implicării și a inițiativelor lor, inclusiv în cadrul structurilor asociative ale copiilor; 

h) Asigurarea unui sistem eficient de monitorizare și coordonare a implementării drepturilor copilului; 

i) Transferul furnizării serviciilor sociale către furnizori privați; 

j) Centrarea serviciilor sociale și a celor de recuperare și reabilitare și a costurilor acestora pentru individ și familia acestuia.     

 

2. Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului 

nr.383/27.05.2015; 

 

3. Hotărârea Consiliului Judeţean ALBA nr.70/27.03.2014 privind delegarea unor atribuții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba;  

 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Alba 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 

  

A. Serviciile sociale existente la nivel local/judeţean 
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:  

A - Buget de stat;  

B - Contribuţii persoane beneficiare;  

C - Alte surse.  

 

TABEL 1 – Unităţi / structuri funcţionale aflate în componenţa furnizorului public de servicii sociale - DGASPC Alba (destinate 

persoanelor adulte) 

Nr. 

crt. 

Cod serviciu social, 

conform 

Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social  Capacitate 
Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale existente :  mii lei 

Buget local Buget 

județean 

A B C 

1 
8790CR-D-I Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru 

persoane adulte cu dizabilităţi Abrud 
50 50 

 2.756,80  136,91  

2 

8790CR-D-I Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru 

persoane adulte cu dizabilităţi  Baia de 

Arieș 

50 50 

 2.756,80  125,48  

3 
8790CR-D-I Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru 

persoane adulte cu dizabilităţi  Gârbova 
44 44 

 2.425,98  253,86  

4 

8790CR-D-II Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică pentru persoane adulte 

cu dizabilităţi  Galda de Jos 

220 175 
 11. 981,22  799,38  

5 
8790CR-D-VII Locuinţa Protejată pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi  nr.3 Gîrbova 
10 10 

 529,66  42,17  

6 
8790CR-D-VII Locuinţa Protejată pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi  nr.6 Abrud 
8 8 

 423,74  0  

7 
8790CR-D-VII Locuinţa Protejată pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi  nr.7 Abrud 
6 6 

 317,80  8,60  

8 

8790CR-D-VII Locuinţa Protejată pentru persoane 

pentru persoane adulte cu dizabilităţi  

nr.8 Abrud 

6 6 

 317,80  9,85  

9 
8790CR-D-VII Locuinţa Protejată pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi  nr.10 Cricău 
7 7 

 317,80 

 

 14,88  



10 
8790CR-D-VII Locuinţa Protejată pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi  nr.13 Gârbova 
8 8 

 423,74  40,44  

11 
8790CR-D-VII Locuinţa Protejată pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi  nr.14 Abrud 
8 8 

 423,74  0  

12 
8790CR-D-VII Locuinţa Protejată pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi  nr.15 Abrud 
8 8 

 423,74  0  

13 
8790CR-D-VII Locuinţa Protejată  pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi nr. 16 Alba Iulia 
8 8 

 423,74  0  

14 
8790CR-D-VII Locuinţa Protejată pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi  nr. 17 Sâncrai 
8 8 

 423,74  0  

15 
8790CR-D-VII Locuinţa Protejată pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi  nr. 18 Sâncrai 
8 8 

 423,74  12,26  

 

16 
8790CR-D-VII Locuinţa Protejată pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi  nr. 19 Abrud 
10 10 

 529,66  2,69  

17 
8790CR-VD-III Locuința protejată pentru victimele 

violenței domestice 
6 2 

 379,00    

TOTAL 13297,48  1446,52  

 

TABEL 2 – Unităţi / structuri funcţionale aflate în componenţa furnizorului public de servicii sociale - DGASPC Alba (destinate 

copiilor) 

Nr. 

crt. 

Cod serviciu social, 

conform 

Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social  
Capacit

ate 

Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale existente :                     mii lei 

Buget local Buget 

județean 

A B C 

1 
8790CR-VD-I Centrul de primire în regim de urgenţă  

„Pinocchio” Alba Iulia  
11 11 

 876,41    

2 8790CR-C-I Centrul de Plasament Blaj 80 14  3.266,41    

3 8790CR-C-I Casa de tip familial în comunitate Blaj 12 9  624,09    

4 
8790CR-C-I Centrul de plasament de tip familial 

Mănărade 
16 15 

 933,25    

5 8790CR-C-I Casa de tip familial nr.4 Blaj     12 11  624,09    

6 
8790CR-C-I Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi 

Sâncrai 
12 12 

 895,49    

7 8790CR-C-I Casa de tip familial nr.1 Aiud    12 5  676,96    

8 
8790CR-MC-I Centrul maternal pentru 6 cupluri mamă-copil 

"Speranţa" Alba Iulia 
6 3 

 441,52    

9 8790CR-C-I Casa de tip familial  nr.15 Abrud 6 5  312,05    



10 8790CR-C-I Casa de tip familial  nr.2 Abrud 6 6  312,05    

11 8790CR-C-I Casa de tip familial  nr.3 Abrud 6 6  312,05    

12 8790CR-C-I Casa de tip familial  nr.6 Cîmpeni 5 5  260,4    

13 8790CR-1-I Casa de tip familial "Speranţa Copiilor" Cugir   15 14  832,12    

14 8790CR-C-I Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia               12 10  624,09    

15 
8891CZ-C-III Centrul de zi  pentru  copii cu dizabilitaţi 

“Arnsberg” Alba Iulia 
112 86 

 3.094,19    

16 

8790SF-C 

Compartiment asistență maternală 124 amp 

98 amp 

162 

copii  

 3.639,88    

TOTAL 17725,05    

 

TABEL 3 – Furnizorii de servicii sociale şi unităţile funcţionale private cu care DGASPC Alba are încheiate contracte de furnizare de 

servicii (destinate persoanelor adulte) 

Nr. 

crt. 

Cod serviciu 

social, conform 

Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social 
Capacita

te 

Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale existente :                mii lei 

Buget 

local 

Buget județean A B C 

1 
8730CR-V-III Locuinţa Protejată nr.1 Blaj / Asociaţia 

Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 
10 10 

 259,200  35,48  

2 
8730CR-V-III Locuinţa Protejată nr.2 Blaj / Asociaţia 

Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 
10 10 

 259,200 

 

 11,00  

3 

8790CR-D-VII Locuinţa Protejată pentru Persoane cu 

Handicap nr.4 Vinţu de Jos / Asociaţia 

Sînziene Vinţu de Jos 

10 8 

 216,000  41,39  

4 

8790CR-D-VII Locuinţa Protejată nr.5 ,,Sf. Elena" Pianu 

de Jos/ Asociaţia Filantropia Ortodoxă 

Alba Iulia 

10 10 

 273,600  13,94  

5 

8730CR-V-III Locuinţa Protejată pentru Persoane cu 

Handicap nr.9 Galda de Jos/ Asociaţia 

Filantropia Ortodoxă Galda de Jos 

9 9 
            233,28  29,22  

6 

8730CR-V-III Locuinţa Protejată pentru Persoane  cu 

Handicap nr.11 Galda de Jos/ Asociaţia 

Filantropia Ortodoxă Galda de Jos 

9   9 

 233,28  0  

7 

8730CR-V-III Locuinţa Protejată pentru Persoane cu 

Handicap nr.12 Galda de Jos/ Asociaţia 

Filantropia Ortodoxă Galda de Jos 

8 8 
           207,360  4,48  



8 

8790CR-D-II Centrul de abilitare și reabilitare pentru 

persoane adulte cu dizabilități - Ararat/ 

Societatea de Ajutorare Diakonia 

14 14 

 502,824  0   

9 

8790CR-D-II Centrul de abilitare și reabilitare pentru 

persoane adulte cu dizabilități – Betania/ 

Societatea de Ajutorare Diakonia 

18 18 

 646,488  0  

10 

8790CR-D-II Centrul de abilitare și reabilitare pentru 

persoane adulte cu dizabilități - Elim 

/Societatea de Ajutorare Diakonia 

18 18 

 646,488  0  

11 

8810ID-III Serviciul social de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor adulte cu dizabilități Alba 

Iulia/ Asociaţia Filantropia Ortodoxă 

Alba Iulia 

15 12 

 96,00  0  

12 

8810ID-III Serviciul social de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor adulte cu dizabilități  Blaj/ 

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 

10 9 

 62,400  0  

13 

8810ID-III Serviciul social de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor adulte cu dizabilități Bistra/ 

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 

10 10 

 72,00  0  

14 

8810ID-III Serviciul social de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor adulte cu dizabilități Baia de 

Arieş/ Asociaţia Filantropia Ortodoxă 

Alba Iulia 

10 9 

 62,40  0  

15 

8810ID-III Serviciul social de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor adulte cu dizabilități Ocna 

Mureş/ Filiala Filantropia Ortodoxă Ocna 

Mureş 

10 10 

 62,400  0  

16 

8810ID-III Serviciul social de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor adulte cu dizabilități Roşia de 

Secaş/ Asociaţia Filantropia Ortodoxă  

Alba Iulia 

10 10 

 62,400  0  

17 

8810ID-III Serviciul social de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor adulte cu dizabilități 

Războieni/ Filiala Filantropia Ortodoxă 

Războieni Cetate 

10 10 

 62,400  0  

18 

8810ID-III Serviciul social de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor adulte cu dizabilități Silivaş/ 

Asociaţia Filantropia Ortodoxă  Alba 

10 10 

 62,400 

 

 0  



Iulia 

19 

8810ID-III Serviciul social de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor adulte cu dizabilități Valea 

Lungă/ Asociaţia Filantropia Ortodoxă  

Alba Iulia 

10 10 

 62,400  0  

20 

8810ID-III Serviciul social de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor adulte cu dizabilități Zlatna/ 

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 

10 10 

 86,400  0  

21 

8810ID-III Serviciul social de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor adulte cu dizabilități 

Cîmpeni/ Asociaţia Filantropia Ortodoxă 

Alba Iulia, filiala Cîmpeni 

10 10 

 96,00  0  

22 

8810ID-III Serviciul social de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor adulte cu dizabilități 

Izvoarele / Asociaţia Filantropia 

Ortodoxă Izvoarele 

10 10 

 62,400  0  

23 

8810ID-III Serviciul social de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor adulte cu dizabilități Aiud/ 

Asociaţia  Sf. Prooroc ,, Ilie Tesviteanu 

Aiud 

12 12 

 86,400  0  

24 
8790CR-PFA-II Adăpost de noapte Alba Iulia/ Asociaţia 

Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 
20 13 

 6,960  0  

25 

8790CR-D-V Serviciul de asistență și suport pentru 

persoane adulte cu dizabilități jud. Alba - 

Asociaţia SM Speromax Alba 

50 49 

 96,00  0  

26 

8810CZ-V-I Centrul de zi pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi Aiud /Asociaţia Un Pas 

Înainte Alexandra Aiud 

25 25 

 210,00  0  

27 

8810ID-III Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru 

persoane adulte cu dizabilităţi /Asociaţia 

Un Pas Înainte Alexandra Aiud 

30 30 

 360,00 

 

 0  

28 8790CR-D-I Centrul de Ingrijire și Asistență Drașov 50 50  954,00  28,5  

29 
8899 CZ-D-I Centre de zi pentru beneficiarii din 

locuințele protejate 
100 95 

 1.940,400  0  

TOTAL 7981,08  164,01  

 

TABELUL 4 – Furnizorii de servicii sociale şi unităţile funcţionale private cu care DGASPC Alba are încheiate contracte de furnizare de 

servicii (destinate copiilor) 



Nr. 

crt. 

Cod serviciu 

social, conform 

Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social 
Capacit

ate 

Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale existente :   mii lei 

Buget local Buget județean A B C 

1 
8790CR-C-I Casa de tip familial "Sf. Apostol Andrei" 

Vingard 
14 12 

 302,40    

2 8790CR-C-I Centrul de plasament Sf. Ana Dumbrava 12 12  259,20    

3 8790CR-C-I Centrul de plasament Sf. Vasile Dumbrava 12 12  259,20    

4 
8790CR-C-I Centrul de plasament Sf. Veronica 

Dumbrava 
12 12 

 259,20    

5 8790CR-C-I Casa de tip familial Sf. Elena Dumbrava 12 12  259,20    

6 
8790CR-C-I Casa de tip familial "Sf. Ierarh Nicolae" 

Târsa 
12 8 

 259,20    

7 
8790CR-C-I Casa de tip familial ,,Sfântul Prooroc Ilie 

Tesviteanul ”Aiud 
12 10 

 216,00    

8 

8790CR-C-I Aşezământul Social "Sf. Vasile cel Mare" 

Alba Iulia – Centrul rezidenţial pentru  

protecţia copilului 

12 12 

 324,00    

9 8790CR-C-I Casa de tip familial Sf. Gheorghe Sebeş 16 11  345,60    

10 
8790CR-C-I Casa de tip familial "Izvorul Tămăduirii" 

Oarda de Jos 
12 10 

 302,40    

11 
8790CR-C-I Casa de tip familial ,, Riţa Gărgăriţa” Alba 

Iulia 
20 18 

 453,60    

12 
8790CR-C-I Casa de tip familial "Sfântul Ghelasie" 

Stremţ 
15 15 

 475,20    

13 
8790CR-C-I Casa de tip familial "Sf. Ioan Botezătorul" 

Aiud 
15 9 

 345,60    

14 
8790CR-C-I Casa de tip familial „Adolescenţa” Alba 

Iulia 
12 12 

 259,20    

15 
8790CR-C-I Casa de tip familial  „Sfânta Maria”  Alba 

Iulia 
15 14 

 450,00    

16 
8790CR-C-I Casa de tip familial „Sfânta Ana”  Alba 

Iulia 
15 15 

 450,00    

17 
8790CR-C-I Casa de tip familial "Sfântul Mucenic 

Ciprian" Ocna Mureş 
14 13 

 302,40    

18 
8790CR-C-I Casa de tip familial “Uşa Speranţei” Tiur -

Blaj 
12 11 

 259,20    



19 8790CR-C-I Casa de tip familial "Rebeca" Teiuş 16 16  388,88    

20 8891CZ-C-II Centrul de zi Blaj  25 22  210,00    

21 
8891CZ-C-II Centrul de zi „Sf. Serafim de Sarov” 

Războieni 
25 25 

 210,00    

22 
8891CZ-C-II Centrul de zi pentru copii antepreşcolari 

 “Sfânta Irina” Blaj  
25 25 

 210,00    

23 8891CZ-C-II Centrul de zi  ”Sf. Filofteia” Silivaş 25 25  210,00    

24 
8891CZ-C-II Centrul de zi "Sf.  Prooroc Ilie 

Tesviteanul" Aiud 
25 25 

 210,00    

25 
8891CZ-C-II Centrul de zi “Sf. Ierarh Nicolae” Roşia de 

Secaş  
25 25 

 210,00    

26 8891CZ-C-III Centrul de zi “Sf. Nicolae” Valea Lungă 25 20  210,00    

27 8891CZ-C-II Centrul de zi „Sf. Varvara” Baia de Arieş 25 25  210,00    

28 
8891CZ-C-II  Centrul de zi „Sf. Mucenic Ciprian ” Ocna 

Mureş 
25 25 

 210,00    

29 
8891CZ-C-II Centrul de zi "Sf. Ierarh Nectarie" Vama 

Seacă 
25 25 

 210,00    

30 

8891CZ-C-III  Centrul Multifuncţional  „Sf. Cuvioasa 

Teodora”Aiud - Centrul de zi  pentru  copii 

cu dizabilităţi  Aiud 

35 35 

 210,00    

31 8891CZ-C-II Centrul de zi "Sf. Pantelimon" Zlatna 25 25  210,00    

32 8891CZ-C-II Centrul de zi Boz 25 25  210,00    

33 8891CZ-C-II Centrul de zi Doştat 25 25  210,00    

TOTAL 9110,48    

 

  

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate  
 

Denumire 

serviciu 

social 

propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 

Capacitate 

clădire/ 

spațiu 

necesar - 

mp - 

Resurse 

umane 

necesare 

(personal 

de 

specialitate, 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale propuse pentru a fi înființate: 

Justificare 

Buget 

local 

Buget 

județean 

Buget 

de stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte 

surse 



de îngrijire 

și asistență; 

personal 

gospodărie, 

întreținere-

reparații, 

deservire) 

Centrul de  

zi de 

recuperare 

pentru 

copii cu 

dizabilități 

Abrud 

8891CZ-

C-III 

Copii cu 

dizabilități 
20 

 Serviciul 

va fi 

contractat 

 332,62     

Centru de 

Îngrijire și 

Asistență 

8790CR-

D-I 

Persoane 

adulte cu 

dizabilități 

20  Serviciul 

va fi 

contractat 

 1337,06     

Centru de 

Îngrijire și 

Asistență 

8790CR-

D-I 

Persoane 

adulte cu 

dizabilități 

30  Serviciul 

va fi 

contractat 

 2005,59     

Centru de 

Îngrijire și 

Asistență 

8790CR-

D-I 

Persoane 

adulte cu 

dizabilități 

40  Serviciul 

va fi 

contractat 

 2674,12     

Centru de 

Abilitare 

Reabilitare 

8790 

CR-D-II 

Persoane 

adulte cu 

dizabilități 

20  Serviciul 

va fi 

contractat 

 1358,40     

Centru de 

Abilitare 

Reabilitare 

8790 

CR-D-II 

Persoane 

adulte cu 

dizabilități 

50  Serviciul 

va fi 

contractat 

 3342,65     

Centrul de 

primire în 

regim de 

urgență a 

persoanelor 

vârstnice 

8730 

CR-V-II 

Persoane 

vârstnice 

20  Serviciul 

va fi 

contractat 

 1040,00     

Centrul de 

asistență 

destinat 

8899CZ-

VD-III 

Agresori 10  Serviciul 

va fi 

înființat de 

 333.71     



agresorilor ANES în 

cadrul unui 

proiect cu 

finanțare 

europeană 

Centrul de 

zi pentru 

asistența 

integrată a 

adicțiilor 

8899CZ-

AD-III 

Persoane 

cu diferite 

adicţii: 

droguri, 

alcool, 

alte 

substanţe 

toxice 

20  Serviciul 

va fi 

contractat 

 508,78 

 

    

TOTAL 12599,22     

 

   

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 obiectivelor operaţionale/direcţiilor de acţiune prevăzute în Strategia  județeană în 

domeniul asistenței sociale și a protecției copilului – Județul Alba 2014 - 2020.  

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.  

 

Nr. 

crt. 

Cod serviciu social, 

conform 

Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social 
Capacit

ate 

Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale existente :            mii lei 

Buget local Buget județean A B C 

1 
8790CR-C-I Servicii sociale de tip rezidențial destinate 

copiilor zona Vingard 
14 14 

 593,74 

 

   

2 
8790CR-C-I Servicii sociale de tip centru de plasament 

pentru copii zona Dumbrava 
36 36 

 1526,76    

3 
8790CR-C-I Servicii sociale de tip casă de tip familial 

pentru copii zona Dumbrava 
12 12 

 508,92    

4 
8790CR-C-I Servicii sociale de tip rezidențial destinate 

copiilor zona Avram Iancu 
12 9 

 508,92    

5 
8790CR-C-I Servicii sociale de tip rezidențial destinate 

copiilor zona Aiud 
26 26 

 1102,66    



6 
8790CR-C-I Servicii sociale de tip rezidențial destinate 

copiilor zona Alba Iulia 
56 52 

 2374,96    

 
8790CR-C-I Servicii sociale de tip rezidențial destinate 

copiilor zona Baia de Aries 
12 12 

 508,92    

7 
8790CR-C-I Servicii sociale de tip rezidențial destinate 

copiilor zona Sebeş 
16 11 

 678,56    

10 
8790CR-C-I Servicii sociale de tip rezidențial destinate 

copiilor zona Stremţ 
15 15 

 636,15    

13 
8790CR-C-I Servicii sociale de tip rezidențial destinate 

copiilor cu handicap zona Alba Iulia 
30 30 

 1953,57    

15 
8790CR-C-I Servicii sociale de tip rezidențial destinate 

copiilor zona Ocna Mureş 
44 42 

 1866,04    

16 
8790CR-C-I Servicii sociale de tip rezidențial destinate 

copiilor zona Blaj 
12 11 

 508,92    

17 
8790CR-C-I Servicii sociale de tip rezidențial destinate 

copiilor zona Teiuş 
16 16 

 678,56    

18 

8891CZ-C-II Servicii în regim de zi pentru copii în 

scopul prevenirii abandonului și a 

instituționalizării- zona Blaj  

25 22 

 415,77    

19 

8891CZ-C-II Servicii în regim de zi pentru copiii 

antepreșcolari în scopul prevenirii 

abandonului și a instituționalizării - zona 

Blaj  

25 25 

 415,77    

20 

8891CZ-C-II Servicii în regim de zi pentru copii în 

scopul prevenirii abandonului și a 

instituționalizării – zona Ocna Mures 

25 25 

 415,77    

21 

8891CZ-C-II Servicii în regim de zi pentru copii în 

scopul prevenirii abandonului și a 

instituționalizării  - zona Hopârta 

25 25 

 415,77.    

22 

8891CZ-C-II Servicii în regim de zi pentru copii în 

scopul prevenirii abandonului și a 

instituționalizării – zona Aiud 

25 25 

 415,77    

23 

8891CZ-C-II Servicii în regim de zi pentru copii în 

scopul prevenirii abandonului și a 

instituționalizării – zona Roşia de Secaş  

25 25 

 415,77    

24 

8891CZ-C-III Servicii în regim de zi pentru copii în 

scopul prevenirii abandonului și a 

instituționalizării - zona Valea Lungă 

25 20 

 415,77    



25 

8891CZ-C-II Servicii în regim de zi pentru copii în 

scopul prevenirii abandonului și a 

instituționalizării - zona Baia de Arieş 

25 25 

 415,77    

26 
8891CZ-C-III Servicii de recuperare a copiilor în regim 

de zi - zona  Aiud 
35 35 

 792,47    

27 

8891CZ-C-II Servicii în regim de zi pentru copii în 

scopul prevenirii abandonului și a 

instituționalizării - zona Zlatna 

25 25 

 415,77    

28 

8891CZ-C-II Servicii în regim de zi pentru copii în 

scopul prevenirii abandonului și a 

instituționalizării - zona Doștat 

50 50 

 831,55    

29 

8730CR-V-III Servicii rezidențiale de tip locuință 

protejată pentru persoane adulte cu 

dizabilități - zona Blaj 

20 20 

 1218,64 

 

   

30 

8790CR-D-VII Servicii rezidențiale de tip locuință 

protejată pentru persoane adulte cu 

dizabilități - zona Vinţu de Jos 

10 8 

 609,32    

31 

8790CR-D-VII Servicii rezidențiale de tip locuință 

protejată pentru persoane adulte cu 

dizabilități - zona Pianu de Jos 

10 10 

 . 609,32    

32 

8730CR-V-III Servicii rezidențiale de tip locuință 

protejată pentru persoane adulte cu 

dizabilități - zona Galda de Jos 

26 26 
 1584,23    

34 

8790CR-D-II Servicii rezidențiale de tip centru de 

abilitare reabilitare pentru persoanele 

adulte cu dizabilități - zona Alba Iulia 

 50 50 

            3396,00    

35 

8810ID-III Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 

persoanele adulte cu dizabilități  zona Alba 

Iulia 

15 12 

 220,92    

36 

8810ID-III Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 

persoanele adulte cu dizabilități  - zona 

Blaj 

30 30 

 441,84    

37 

8810ID-III Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 

persoanele adulte cu dizabilități – zona 

Bistra 

10 10 

 147,28    

38 

8810ID-III Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 

persoanele adulte cu dizabilități – zona 

Baia de Arieş 

10 9 

 147,28    



39 

8810ID-III Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 

persoanele adulte cu dizabilități - zona 

Ocna Mureş 

10 10 

 147,28    

40 

8810ID-III Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 

persoanele adulte cu dizabilități - zona 

Teiuş 

10 10 

 147,28    

41 

8810ID-III Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 

persoanele adulte cu dizabilități Roşia de 

Secaș 

10 10 

 147,28    

42 

8810ID-III Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 

persoanele adulte cu dizabilități zona 

Războieni 

10 10 

 147,28    

43 

8810ID-III Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 

persoanele adulte cu dizabilități – zona 

Hopârta 

10 10 

 147,28    

44 

8810ID-III Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 

persoanele adulte cu dizabilități - zona 

Valea Lungă 

10 10 

 147,28    

45 

8810ID-III Servicii de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor adulte cu dizabilități  - zona 

Zlatna 

10 10 

 147,28    

46 

8810ID-III Servicii socio - medicale de îngrijire la 

domiciliu pentru persoanele adulte cu 

dizabilități - zona Cîmpeni 

10 10 

 147,28    

47 

8810ID-III Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 

persoanele adulte cu dizabilități – zona 

Livezile 

10 10 

 147,28    

48 

8810ID-III Serviciul socio - medical de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor adulte cu 

dizabilități  - zona Aiud 

12 12 

 147,28    

49 

8790CR-PFA-II Servicii de găzduire pe perioada de noapte 

pentru persoanele fără adăpost – zona Alba 

Iulia 

20 9 

 290,16    

50 

8790CR-D-V Servicii acordate în comunitate pentru 

persoanelor adulte cu handicap cu afecțiuni 

neurologice - zona Alba 

50 49 

 114,00    

51 
8810CZ-V-I Servicii de recuperare în regim de zi pentru 

persoane adulte cu dizabilităţi – zona Aiud 
25 25 

 210,00    



52 

8810ID-III Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 

persoanele adulte cu dizabilităţi – zona 

Aiud 

30 30 

 441,84    

53 
8790CR-D-I Servicii de tip rezidențial pentru persoane 

adulte cu dizabilități - zona Drașov 
50 50 

 3342,65    

54 

8899 CZ-D-I Servicii de zi pentru persoanele adulte cu 

dizabilități ocrotiți în locuințele protejate – 

județul Alba 

100 95 

 2543,90    

55 

8730CR-V-III Servicii de tip rezidențial de tipul locuință 

maxim protejată pentru persoanle adulte cu 

dizabilități în zona Alba Iulia 

8 8 

 487,46    

56 

8730CR-V-III Servicii de tip rezidențial de tipul locuință 

maxim protejată pentru persoanele adulte 

cu dizabilități în zona Aiud 

8 8 

 487,46    

57 

8730CR-V-III Servicii de tip rezidențial de tipul locuință 

maxim protejată pentru persoanele adulte 

cu dizabilități în zona Aiud 

8 8 

 487,46    

58 

8730CR-V-III Servicii de tip rezidențial de tipul locuință 

maxim protejată pentru persoanele adulte 

cu dizabilități în zona Cricau 

7 7 

 426,52    

59 

8730CR-V-III Servicii de tip rezidențial de tipul locuință 

maxim protejată pentru persoanele adulte 

cu dizabilități în zona Gârbova 

8 8 

 487,46    

60 

8730CR-V-III Servicii de tip rezidențial de tipul locuință 

maxim protejată pentru persoanele adulte 

cu dizabilități în zona Gârbova 

10 10 

 609,32    

61 

8790CR-D-I Servicii de tip rezidențial de tipul centru de 

îngrijire și asistență pentru persoanele 

adulte cu dizabilități în zona Gârbova 

44 44 

 2.941,53    

62  

8790CR-D-I Servicii de tip rezidențial de tipul centru de 

îngrijire și asistență pentru persoanele 

adulte cu dizabilități în zona Baia de Arieș 

50 50 

 3.342,65    

63 8790CR-D-I Centru de Îngrijire și Asistență 20 20  1337,06    

64 8790CR-D-I Centru de Îngrijire și Asistență 30 30  2005,59    

65 8790CR-D-I Centru de Îngrijire și Asistență 40 40  2674,12    

66 8790 CR-D-II Centru de Abilitare Reabilitare 20 20  1358,4    



67 
8891CZ-C-III Centrul de  zi de recuperare pentru copii cu 

dizabilități Abrud 
20 20 

 332,62    

68 
8730 CR-V-II Centru de primire în regim de urgență a 

persoanelor vârstnice 
20 20 

 1040,00    

69 8899CZ-VD-III Centru de asistenta desinat agresorilor 10 10  333,71    

70 
8899CZ-AD-III Centrul de zi pentru asistența integrată a 

adicțiilor 
20 20 

 508,78 

 

   

71 
8790CR-C-I Centru de plasament de tip familial 

Mănărade 
15 15 

 933,25    

TOTAL 54371,11    

 

 

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:  

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 -  

 

 

CAPITOLUL 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 2021 - 2025;  

b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local;  

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. - se actualizează cel puţin lunar;  

d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/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 - se actualizează lunar;  

(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 actualizează trimestrial/anual;  

(iii) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului şi al sectoarelor municipiului Bucureşti - se 

actualizează cel puţin anual;  



e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;  

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;  

3. Telefonul verde 0800 500 550 ;  

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.;  

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

6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;  

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.;  

8. Mesaje de interes public transmise prin presă.  

  



CAPITOLUL 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 

 

Tematica/Domeniul de interes Nr. persoane 

Buget estimat                     

mii lei 

 

asistent maternal profesionist 

 

 

 

- gestionarea comportamentelor nedorite la copii; 

- socializarea copiilor, metode şi tehnici de intervenţie; 

- integrarea socială a copilului cu dizabilităţi; 

- managementul stresului; 

- abilităţi de lucru în echipă; 

- comunicarea la locul de muncă; 

105 

 

 

 

66,5 

 

 

 

asistent medical 

 

 

 

 

- dezvoltarea competenţelor necesare urmăririi stări de sănătate 

a asistaţilor adulţi din centrele rezidenţiale şi locuinţe protejate; 

- îngrijiri specifice pentru fiecare tip de handicap; 

- comunicarea interpersonală; 

- standardele specifice de calitate; 

- igienă personală, igienă intimă; 

- noţiuni de bază pentru acordarea; primului ajutor; 

- metode şi mijloace contraceptive; 

- egalitate de sanse; 

63 

 

 

 

 

44,1 

 

 

 

 

asistent social 

 

 

 

 

 

 

- managementul de caz în protecţia copilului; 

- concepte, principii şi practici de dezvoltare durabilă 

- egalitate de sanse; 

- iniţiere în prevenirea consumului de droguri; 

- managementul stresului; 

- abilităţi de lucru în echipă; 

- comunicarea la locul de muncă; 

- managementul stresului; 

- abilităţi de lucru în echipă; 

- prevenirea şi combaterea orcărei forme de abuz în relaţia cu 

beneficiarii. 

76 

 

 

 

 

 

53,2 

 

 

 

 

 

 

 

- socializarea copiilor metode şi tehnici; 

- noţiuni despre abuz şi neglijare; 

 

 

 

 



 

educatoare / educator 

 

 

 

 

 

- comunicarea eficientă în cadrul sistemului de asistenţă 

socială şi protecţia copilului; 

- problematica tinerilor peste 18 ani; 

- managementul stresului; 

- abilităţi de lucru în echipă; 

- comunicarea la locul de muncă; 

- metode de abordare şi relaţionare cu beneficiarii în funcţie 

de particularităţile psiho-comportamentale ale acestora 

 

81 

 

 

 

 

 

 

56,7 

 

 

 

 

 

farmacist 

 

 

- managementul stresului; 

- abilităţi de lucru în echipă; 

- comunicarea la locul de muncă; 

1 

 

 

1,4 

 

 

fiziokinetoterapeut 

 

 

 

- terapia Vojta; 

- cursuri de masaj; 

- instruire pentru furnizare de servicii moderne; 

- managementul stresului; 

- abilităţi de lucru în echipă; 

- comunicarea la locul de muncă; 

2 

 

 

 

1,4 

 

 

 

infirmier 

 

 

 

 

 

- noţiuni de bază pentru acordarea primului ajutor; 

- noţiuni de bază pentru dezinsecţiei, deratizare şi  sterilizare; 

- norme de igienă; 

- managementul stresului; 

- abilităţi de lucru în echipă; 

- comunicarea la locul de muncă; 

- prevenirea şi combaterea orcărei forme de abuz în relaţia cu 

beneficiarii. 

229 

 

 

 

 

160,3 

 

 

 

 

kinetoterapeut 

 

 

 

- terapia Vojta; 

- cursuri de masaj; 

- instruire pentru furnizare de servicii moderne; 

- managementul stresului; 

- abilităţi de lucru în echipă; 

- comunicarea la locul de muncă; 

5 

 

 

 

3,5 

 

 

 

masor 

 

- cursuri de masaj 

- abilităţi de lucru în echipă; 

- comunicarea la locul de muncă; 

9 

 

6,3 

 

medic/medic specialist 

 

 

 

- managementul stresului; 

- abilităţi de lucru în echipă; 

- standardele specifice de calitate; 

- comunicarea la locul de muncă; 

8 

 

0 

 



psiholog / psihopedagog principal 

 

 

 

 

- imaginea de sine şi locul ei în personalitatea umană; 

- diagnosticarea nivelului de dezvoltare a capacităţilor creative 

a copiilor de vârstă preşcolară; 

- psihodiagnostic şi evaluare clinică a copilului și adultului; 

- terapia ABA, PECS, TEACH; 

- managementul stresului; 

- abilităţi de lucru în echipă; 

- comunicarea la locul de muncă; 

30 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

terapeut ocupațional 

 

 

 

- terapie ocupaţională şi scrisul de mână; 

- terapie ocupaţională pentru copii cu multiple nevoi speciale; 

- managementul stresului; 

- abilităţi de lucru în echipă; 

- comunicarea la locul de muncă; 

6 

 

 

4,2 

 

 

TOTAL  615 418,6 

 

TOTAL GENERAL (servicii sociale propuse spre a fi înființate + programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice + 

programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale): 67515,63 mii lei 

 

 

b) cursuri de calificare 

 

 

 Nr. persoane Buget estimat 

0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) sesiuni de instruire pentru:  

   c.1. personalul din centre conform cerintelor 

standardelor de calitate; 

  



   personalul din centre Nr. persoane Buget estimat 

(conducere + administrativ) 181 126,7 

   
 

c.2. asistenţi personali;   

c.3. îngrijitori informali;  

c.4. voluntari;  

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.  

 

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional;  

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: nr.               ; buget estimat              ;  

b) pentru psihologi: nr.              ; buget estimat               ;  

c) etc.  

 

DIRECTOR GENERAL 

FRĂCEA VALENTIN – IOAN 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT            DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

            CRISTEA MIRCEA        CUJEREAN DRAGOȘ ANTONIU 
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