
 

 

 

 

    

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Strategiei Judeţene a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  

şi Protecţia Copilului Alba de dezvoltare a serviciilor sociale 2021 – 2025 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem  audio/videoconferință în 

data de 28 ianuarie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Judeţene a Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba de dezvoltare a serviciilor sociale 2021 – 2025; 

           - referatul de aprobare a proiectului de privind aprobarea Strategiei Judeţene a Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba de dezvoltare a serviciilor sociale 2021 

– 2025; 

           - raportul de specialitate  nr. 3892/18 februarie 2021 al Direcţiei juridică şi administraţie 

publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

            - adresa nr. 19314/ 08.12.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27295/8 decembrie 

2020; 

- avizul nr. 2360/G/SC/21 ianuarie 2021al  Comisiei Judeţene de Incluziune Socială Alba 

organizată la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul 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, avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport, avizul 

favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Servicii publice de interes judeţean, cooperare 

interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri 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 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; 

 - 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; 

 - 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, Anexa 1 privind 

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului; 

 - H.G. nr. 417 din 8 iunie 2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 

pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de 

asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

 - Legii nr. 177 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; 

 - Ordinului 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 protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte 

aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în 
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sistem integrat şi cantinelor sociale, Anexa 5 - Standarde minime de calitate pentru serviciile 

sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte;  

 - 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  

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

sociale. 

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 Strategia Judeţeană a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba de dezvoltare a serviciilor sociale 2021 – 2025 conform anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri;  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul 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 Local 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 și Direcţiei juridică şi administraţie 

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

Alba.  

                                       

                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    p.SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL           DIRECTOR EXECUTIV              

                                                                                          Liliana NEGRUŢ 

 

 

Nr. 44 

Alba Iulia, 25 februarie 2021 

 
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. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările 

ulterioare, cu un număr de 33 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 

Număr voturi împotrivă: 0                          Abţineri de la vot: 0  



 

Anexa la  Hotărârea  

                                                                    Consiliului Județean Alba nr. 44/25 februarie 2021 
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1. Introducere 

 

Asistenţa socială în România, la nivelul anului 2020, presupune evaluare, analiza 

nevoilor sociale, implicare, participare, munca în echipă, resurse umane specializate, resurse 

materiale, resurse financiare şi implicit eficienţă şi eficacitate în muncă. 

 Pornind de la premisa construirii unei societăți echilibrate, bazate pe principii incluzive, 

se vor avea în atenție toate categoriile dezavantajate: copiii abuzați, neglijați, exploatați, copiii cu 

dizabilități, mamele minore, victimele violenței domestice, persoanele adulte cu dizabilități, 

persoanele vârstnice aflate în situații de dependență, persoanele fără adăpost, precum și alte 

grupuri vulnerabile.  

Obiectivele stabilite la nivel județean vor fi concretizate în activităţi de prevenire a 

situaţiilor de abuz, neglijare, exploatare, de suport emoţional şi informațional, de consiliere și 

sprijin a familiilor, de recuperare în regim de zi, de îngrijire la domiciliu a persoanelor 

dependente, activități care trebuie să se deruleze în fiecare comunitate, astfel încât, copiii, 

persoanele adulte cu dizabilități precum și alte categorii vulnerabile să fie menținute în 

comunitate, cât mai mult posibil în propriul mediu de viață.  

 

1.1. Cadrul strategic 

 

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a DGASPC Alba 2021-2025 are loc în momentul 

analizării gradului de îndeplinire a obiectivelor strategice stabilite la nivel național pentru 

perioada 2014 – 2020, a conturării  noilor obiective strategice la nivel național, a configurării 

politicilor publice, în contextul alocării fondurilor europene structurale și de investiții, a 

definitivării obiectivelor strategice la nivel județean în domeniul asistenței sociale, dar şi a 

respectării nevoilor sociale identificate la nivel local, corelate cu resursele umane, materiale și 

financiare existente. 

 

În acest context, modernizarea sistemului de asistenţă socială se va realiza prin 

transformarea acestuia dintr-un sistem pasiv în unul proactiv, asigurându-se trecerea de la un 

sistem bazat pe beneficii la unul axat pe servicii. Prin acțiunile propuse, se va urmări schimbarea 

accentului pus pe asistenţa acordată individului prin instituirea unor măsuri de protecţie socială 

în jurul securizării familiei. În domeniul persoanelor cu dizabilități se va urmări inițierea 

programelor de recuperare și reabilitare în scopul recuperării sau reabilitării acestora, precum și a 

menținerii restantului funcțional, alături de continuarea demersurilor de restructurare și 

reorganizare a centrelor rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și a 

implementării standardelor  specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi. 

 

Se va avea în atenție creşterea gradului de securitate socială și responsabilizare 

individuală, accentul fiind pus pe copiii şi familiile acestora, cu susținerea activităților de 

prevenție la nivel local, dezvoltarea serviciilor de recuperare și reabilitare, încurajându-se 

totodată creșterea gradului de ocupare, combaterea discriminării, dar și o îmbătrânire demnă, 

bazată pe un sistem integrat de servicii şi prestaţii sociale, mai ales, pentru grupurile vulnerabile. 

 

            Strategia îşi propune asigurarea unui cadru efectiv de implementare a principalelor 

priorități cuprise în programele de guvernare, care vizează educația ca un factor strategic de 

dezvoltare, implementarea principiului egalității de șanse, în educație, a spiritului antreprenorial, 

creativ și inovator, reducerea abandonului școlar, abordarea sănătății pornind de la nevoile 

individuale,  creșterea potențialului economic și stimularea ocupării inclusiv în rândul 

persoanelor cu dizabilități, creșterea calității serviciilor sociale, prin asigurarea unor resurse 

umane calificate și motivate, și monitorizarea respectării standardelor specifice minime de 

calitate obligatorii, astfel încât măsurile din domeniul asistenței sociale să se realizeze în strânsă 

legătură cu celelalte măsuri privind ocuparea, sănătatea, educația, spațiul de locuit, obiectivul 

general fiind acela de creștere a calității vieții și a nivelului de trai și implict, dezvoltarea unei 

societăți incluzive. 

 

În acest sens, prioritare devin : 

 



 Creşterea gradului de acoperire cu servicii primare la nivel local, astfel încât copiii 

vulnerabili să fie identificaţi precoce, iar intervenţia eficientă și rapidă;  

 Dezinstituționalizarea și tranziția către îngrijirea în comunitate; 

 Promovarea unor mecanisme de sprijin a părinților şi de asigurare a unui echilibru între 

viaţa de familie şi cea profesională, prin standardizarea calității în domeniul îngrijirii pe 

timp de zi a copiilor, în sistem integrat de îngrijire şi educare, în creşe, servicii de zi şi 

bone acreditate şi calificate şi prin standardizarea sistemului de monitorizare pentru 

asigurarea calităţii acestor servicii. 

 Înființarea unor centre regionale specializate pentru asistarea copiilor cu tulburări de 

comportament.  

 Implementarea unor programe de interes național privind dezinstituționalizarea și 

prevenirea instituționalizării copiilor, persoanelor adulte cu dizabilități, precum și a 

persoanelor vârstnice vulnerabile din punct de vedere social.  

 Accesibilizarea mediului fizic, informațional și comunicațional pentru toate categoriile de 

persoane cu dizabilități.  

 Integrarea persoanelor cu handicap în muncă și comunitate, prin dezvoltarea și susținerea 

unor programe de ocupare dedicate, susținerea participării acestora la acțiuni și 

evenimente sociale, culturale, prtecum și prin mediatizarea reușitelor și promovarea unor 

acțiuni de socializare și combatere a discriminării.  

 Asigurarea formării continue a specialiștilor care lucrează direct cu copiii și cu 

persoanele cu dizabilități, astfel încât să cunoască și să aplice metode noi, mijloace, 

tehnici de lucru moderne, astfel încât, să-și proiecteze și implementeze intervențiile 

specifice fiecărui caz în parte.  

 Realizarea de alternative de muncă și formare / reconversie profesională (ateliere 

protejate, ateliere vocaționale, centre de terapie ocupațională, întreprinderi de economie 

socială, etc.) pentru tinerii cu dizabilități. 

 Organizarea unor întâlniri periodice, dezbateri, mese rotunde, cu reprezentanții 

organizațiilor persoanelor cu dizabilități. 

 Prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi asigurarea serviciilor de asistare, 

consiliere și reprezentare pentru victimele violenţei în familie. 

 Aplicarea principiilor coeziunii sociale și nondiscriminării și întărirea sistemului de  

monitorizare, responsabilizare și implicare la nivel comunitar. 

 

 

1.2. Misiunea 

 

Strategia îşi propune să promoveze investiția în dezvoltarea și bunăstarea copiilor, a 

asigurării mediului familial propice dezvoltării acestora, a recuperării şi reabilitării copiilor și a 

persoanelor adulte cu dizabilități, a sprijinirii și protejării victimelor violenței domestice și a 

asigurării unui mod de trai sigur și decent pentru persoanele vârstnice, în contextul unei abordări 

integrate de către toate instituţiile şi autorităţile statului, precum și asigurarea diversității 

serviciilor și facilitarea accesului la servicii cât mai apropiate de mediul de provenienţă. 

 

 

1.3. Perspective strategice 

 

În scopul promovării şi respectării drepturilor copilului alături de familia sa, precum şi a 

persoanelor cu dizabilităţi, a persoanelor vârstnice,  precum şi a altor categorii de persoane aflate 

în situaţii de risc, se are în vedere diversificarea serviciilor sociale comunitare în vederea 

prevenirii intrării copiilor în dificultate, implementarea şi monitorizarea drepturilor 

acestora, evaluarea, restructurarea și reorganizarea centrelor rezidențiale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilități, promovarea unui sistem coerent, coordonat şi integrat de 

asistenţă socială în vederea combaterii riscului de excluziune socială şi creşterii calităţii 

vieţii persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, precum şi a altor persoane 

aparţinând unor grupuri vulnerabile. 

 



În domeniul promovării şi respectării drepturilor copiilor, precum și a persoanelor adulte 

cu dizabilități și a altor grupuri vulnerabile, DGASPC Alba are în vedere următoarele perspective 

strategice : 

 

 Asigurarea serviciilor sociale de calitate pentru protecţia copilului şi prevenirea separării 

copilului de familie 

 

 Transferarea responsabilității privind furnizarea serviciilor de prevenire a abandonului, 

inclusiv a abandonului școlar, prin dezvoltarea și susținerea centrelor de zi, către 

autoritățile publice locale 

 

 Dezvoltarea serviciilor de recuperare și facilitarea accesului copiilor și a familiilor 

acestora la programe de  recuperare, reabilitare, respectându-se principiul egalităţii de 

şanse şi al tratamentului nediscriminatoriu. 

 

 Derularea unor activităţi de informare comunitară cu privire la : prevenirea 

absenteismului şcolar, combaterea abandonului şcolar, interzicerea practicării de 

tratamente inumane / degradande sau umilitoare în familie, şcoală, comunitate, 

combaterea violenţei în familie, comunitate sau şcoală, precum și prevenirea exploatării 

copiilor prin muncă. 

 

 Susținerea beneficiarilor de servicii sociale în expimarea liberă a opțiunilor, preferințelor 

și deciziilor referitoare la propria persoană, sprijinirea, încurajarea și implicarea acestora 

în demersul de tranziție către o viață independentă. 

 

 Asigurarea unui sistem eficient de monitorizare şi coordonare a respectării și promovării 

drepturilor copiilor și ale persoanelor adulte cu dizabilități. 

 

 Sprijinirea participării organizaţiilor neguvernamentale în activităţile de furnizare de 

servicii şi de monitorizare a respectării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu 

dizabilități.  

 

 

Intervențiile în domeniul protecției copiilor și a persoanelor adulte cu dizabilităţi pentru 

perioada 2021 – 2025, au în vedere următoarele principii : accesibilitate, informare, 

comunicare,  participare, egalitate de șanse și de tratament, nediscriminare, educaţie şi 

formare, sănătate, ocuparea forţei de muncă, protecţie socială. 

 

În vederea respectării principiului accesibilizării, se vor iniţia activităţi de informare în 

scopul creşterii nivelului de responsabilizare privind necesitatea adaptării mediului construit 

(instituţii, locuinţe) şi a infrastructurii la nevoile persoanelor cu dizabilităţi fizice, vizuale sau 

multisenzoriale. 

Pentru a facilita accesul la informare și comunicare, accesibile persoanelor cu 

dizabilități, se vor identifica diverse modalităţi de  interpretare mimico-gestuală, transpunerea în 

formate accesibile a documentelor oficiale ale autorităților publice, inclusiv a afisajului public 

(scriere Braille, înregistrări audio, versiuni simplificate, scriere cu caractere mari, pagini web 

accesibilizate), sarcină care revine tuturor autorităților publice. 

În scopul implementării principiului participării, se va urmări continuarea procesului de 

dezinstituţionalizare, concomitent cu prevenirea instituționalizării şi dezvoltarea serviciilor 

alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate. 

Un alt obiectiv important constă în încurajarea și sprijinirea participării persoanelor cu 

dizabilități la activități sportive, de recreere și culturale, precum și la evenimente dedicate lor. 

De asemenea, trebuie realizată conștientizarea și sensibilizarea comunității cu privire la 

dreptul persoanelor cu dizabilități la viaţă independentă și participativă în societate. 

Împreună cu reprezentanţii autorităţilor publice locale se va urmări modul de respectare a 

drepturilor şi responsabilităţilor persoanelor cu dizabilităţi în propria familie, precum și la nivel 

comunitar. 



Un alt obiectiv avut în atenţie va fi acela al asigurării măsurilor privind respectarea 

drepturilor copiilor cu dizabilităţi în familie și comunitate, respectiv - prevenirea ascunderii, 

abandonării, neglijării, discriminării şi segregării copiilor cu dizabilităţi. 

 

Pentru respectarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament se va urmări 

asigurarea și promovarea condițiilor pentru deplina exercitare a drepturilor și a libertăților 

individuale de către persoanele cu dizabilități, în condiții de nediscriminare, în raport cu ceilalți 

membri ai societății. Astfel, prin intermediul specialiștilor în domeniul educațional, medical, 

social, precum și a reprezentanților mediului privat și a societății civile se vor iniția și susține 

măsuri de prevenire și combatere a discriminării și a violenței domestice. 

 

Totodată se va urmări pregătirea personalului cu privire la politicile și măsurile ce 

vizează respectarea drepturilor și libertăților persoanelor cu dizabilități, a măsurilor de prevenire 

și combatere a discriminării, a abuzurilor, a torturii și a relelor tratamente aplicate acestor 

persoane. 

De asemenea, în atenţia specialiştilor se vor afla şi acţiunile de conștientizare și 

sensibilizare a comunității privind problematica dizabilității și necesitatea prevenirii și 

combaterii discriminării și abuzului asupra persoanelor cu dizabilități. 

 

Un obiectiv important în ceea ce priveşte incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 

îl constituie asigurarea accesului la muncă a unui număr cât mai mare de persoane cu 

dizabilităţi.  Pentru implementarea măsurilor de sprijin pentru angajare, promovare și 

menținere în muncă a persoanelor cu dizabilităţi apte de muncă. În acest sens, se vor iniţia 

demersuri către agenţia de ocupare a locurilor de muncă și organizaţiile neguvernamentale care 

să ofere servicii specializate pentru acest domeniu.  

 

O altă preocupare va consta în susţinerea dezvoltării întreprinderilor sociale, sprijinirea 

proiectelor care au ca obiectiv angajarea persoanelor cu dizabilităţi, „adaptarea rezonabilă” la 

locul de muncă, dezvoltarea unor servicii de informare, orientare şi consiliere profesională pentru 

persoanele cu dizabilităţi, în special pentru copiii şi tinerii cu dizabilităţi cu privire la resursele 

comunitare în domeniul ocupării forţei de muncă, precum şi conștientizarea și sensibilizarea 

opiniei publice cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi privind încadrarea în muncă a 

persoanelor cu dizabilităţi. 

 

Facilitarea accesului la educație și formare profesională a persoanelor cu dizabilități 

la învăţământul incluziv primar şi secundar,în condiţii de egalitate cu ceilalţi, în comunităţile în 

care trăiesc, la formare profesională, educaţie pentru adulţi şi formare continuă, fără discriminare 

şi în condiţii de egalitate cu ceilalţi cetățeni este un obiectiv care trebuie avut permanent în 

atenţie.  

 

O altă prioritate avută în atenţia DGASPC Alba o constituie externalizarea serviciilor 

protecție, de asistență și îngrijire, dezvoltarea serviciilor de asistenţă personală (asistent personal 

profesionist, îngrijire la domiciliu pentru persoanele cu dizabilități, precum și dezvoltarea de noi 

tipuri de servicii care să asigure tranziția către viața independentă. 

  

De asemenea, se va accentua importanța serviciilor de formare și consolidare a 

deprinderilor și abilităților de viață independentă, pentru beneficiarii serviciilor rezidențiale, în 

vederea pregătirii tranziției acestora către un mod de viață independent şi transferarea treptată a 

persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale de mare capacitate în alte forme de locuire 

de tipul locuinţelor protejate sau a centrelor rezidenţiale cu o capacitate de maxim 50 beneficiari. 

 

Se va continua demersal de formare continuă a personalului implicat în activități de 

educare, îngrijire, recuperare și reabilitare și totodată îmbunătățirea condițiilor de muncă ale 

acestora. 

 

În domeniul sănătăţii se va urmări facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la 

îngrijire medicală şi programe de sănătate, inclusiv la servicii de recuperare şi reabilitare. 

Totodată, vor continua activitățile de informare a persoanelor cu dizabilităţi cu privire la 



drepturile lor şi la oferta de servicii de sănătate din comunitate, inclusiv cea referitoare la 

serviciile medicale de recuperare. Se vor promova atât măsuri şi programe de prevenire a 

riscurilor apariţiei dizabilităţii (prevenţie primară) sau agravării dizabilității (prevenţie 

secundară) cât şi dezvoltarea serviciilor de abilitare/reabilitare (recuperare) pentru persoanele cu 

dizabilităţi. 

  

În ceea ce priveşte personalul care furnizează servicii în domeniul social se vor iniţia 

acțiuni și măsuri vizând siguranţa şi sănătatea acestora la locul de muncă, inclusiv în ceea ce 

priveşte prevenirea apariţiei unor probleme de sănătate mintală în rândul angajaților. 

  

   

 

2. Populaţie, aşezare, context socio – economic 

 

2.1. Indicatori demografici       

 La data de 1 ianuarie 2020, populaţia judeţului Alba, în funcție de domiciliu, era de 

375.941   persoane, din care 225.908  persoane în mediul urban și 150.033 persoane în 

mediul rural. În funcție de apartenența la gen, în județul Alba, la data menționată anterior 

erau un număr de 185. 661 bărbați, reprezentând 49,39 % și 190.280 femei, reprezentând 

50,61 % din totalul populației județului. Populaţia rezidentă a județului Alba la aceeași 

dată era de 325.426 persoane. 

 

  

STRUCTURA PE SEXE A LOCUITORILOR  

JUDEȚUL  ALBA  

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Masculin 189,248 188,466 187,506 186,655 185,661 

Feminin 193,622 192,906 192,157 191,189 190,280 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

STRUCTURA POPULAȚIEI  

JUDEȚUL ALBA  

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

NR 

LOCUITORI 

  382870 381372 379663 377844 375941 

 

 

 

 

 
 

      Comparativ cu ultimii ani, se observă o scădere a populaţiei judetului Alba, la 31 

decembrie 2019, populaţia judeţului număra 375.941 locuitori, din care 185.661 de sex  masculin 

şi 190.280 de sex feminin. 



 La data de 1 ianuarie 2020, în județul Alba se aflau 16.029 copii cu vârsta cuprinsă în 

intervalul 0-4 ani, 17.314 copii cu vârsta cuprinsă în intervalul 5-9 ani, 18.703 copii cu 

vârsta cuprinsă în intervalul 10-14 ani, 14.902 copii și tineri cu vârsta cuprinsă în 

intervalul 15-18 ani.  

 

Grupe 

de 

vârstă 

Apartenența 

la gen 

Structura demografică a copiilor in perioada 2015-

2019 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

0- 4 

ani 

Masculin 8,583 8,417 8,345 8,328 8,245 

Feminin 8,042 7,993 7,942 7,784 7,784 

5- 9 

ani 

Masculin 9,616 9,458 9,326 9,172 8,987 

Feminin 9,069 8,880 8,748 8,636 8,327 

10-14 

ani 

Masculin 9,650 9,619 9,625 9,621 9,643 

Feminin 8,953 8,924 8,916 9,004 9,060 

15-18 

ani 

Masculin 8,343 8,331 8,092 7,881 7,713 

Feminin 7,678 7,711 7,566 7,305 7,189 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 La data de 1 ianuarie 2020, în județul Alba se aflau 23.879 persoane adulte  cu vârsta 

cuprinsă în intervalul  20-24 ani, 24.012 persoane adulte  cu vârsta cuprinsă în intervalul  25-

29 ani, 28.016 persoane adulte  cu vârsta cuprinsă în intervalul  30-34 ani,   28.220 persoane 

adulte  cu vârsta cuprinsă în intervalul  35-39 ani, 31.579 persoane adulte  cu vârsta cuprinsă 

în intervalul  40-44 ani,  30.635 persoane adulte  cu vârsta cuprinsă în intervalul  45-49 ani, 

27.009  persoane adulte  cu vârsta cuprinsă în intervalul  50-54 ani, 24.012 persoane adulte  

cu vârsta cuprinsă în intervalul  55-59 ani. 

 

  
Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

19 

ani 229,067 224,575 229,556 231,944 231,870 

20-

24 

ani 1,311,708 1,238,904 1,196,650 1,172,586 1,165,089 

25-

29 

ani 1,780,316 1,741,796 1,651,655 1,549,481 1,440,724 

30-

34 

ani 1,696,400 1,666,248 1,670,896 1,716,652 1,778,899 

35-

39 

ani 1,908,999 1,901,220 1,875,510 1,814,722 1,743,479 

40-

44 

ani 1,792,703 1,797,909 1,822,209 1,862,928 1,905,483 

45-

49 

ani 1,766,188 1,893,990 2,005,589 1,899,090 1,790,746 

50-

54 1,266,613 1,221,603 1,188,847 1,384,957 1,579,851 



ani 

55-

59 

ani 1,511,149 1,454,048 1,392,325 1,326,553 1,267,940 

60-

64 

ani 1,376,910 1,408,384 1,433,044 1,443,964 1,447,542 

 

 

 

 

 

 

 La data de 1 ianuarie 2020, în județul Alba se aflau 26.247   cu vârsta cuprinsă în intervalul 

60-64,  22.146 persoane adulte  cu vârsta cuprinsă în intervalul 65-69, 15.642 persoane 

adulte  cu vârsta cuprinsă în intervalul 70-74, 11.668 persoane adulte  cu vârsta cuprinsă în 

intervalul 75-79, 9.291 persoane adulte  cu vârsta cuprinsă în intervalul 75-79, 9.291 

persoane adulte  cu vârsta cuprinsă în intervalul 80-84,  6.637 persoane adulte  cu vârsta 

cuprinsă în intervalul 85 și peste.  

 

 

 Populaţia stabilă a municipiului reşedinţă de judeţ, Alba Iulia, la aceeaşi dată era de 74.730 

persoane, iar populaţia stabilă a municipiilor şi a celor mai importante oraşe era următoarea : 

municipiul Sebeş – 32.599 persoane, municipiul Aiud – 25.649 persoane, oraşul Cugir – 

25.987 persoane, municipiul Blaj – 20.740 persoane, oraşul Ocna Mureş – 14.263 persoane, 

oraşul Zlatna – 7.909 persoane şi oraşul Câmpeni – 7.467 persoane.  

 

 În judeţul Alba, în municipii şi oraşe trăiesc 225.908 persoane, reprezentând 60,09% din 

totalul populaţiei stabile a judeţului. Faţă de situaţia de la penultimul recensământ, ponderea 

populaţiei stabile din mediul urban a crescut cu 0,5 puncte procentuale în detrimentul 

mediului rural.  



 
 

 

 

Comunele cu cel mai mare număr de populaţie stabilă, la aceeaşi dată erau : Ighiu (6.954 

persoane), Săsciori (6.009 persoane), Vinţu de Jos (5.497persoane), Jidvei (5.310 persoane), 

Unirea (4.952 persoane),  Bistra (4.697 persoane), Galda de Jos (4.647 persoane) şi Şona (4.375 

persoane), iar localităţile cu cel mai mic număr de persoane din categoria populaţiei stabile erau 

: Ceru Băcăinţi (245 persoane),  Râmeţ (514 persoane), Ocoliş (542 persoane),  Intregalde (574 

persoane), Ponor (591 persoane), Mogoş (784 persoane) şi Ohaba (624 persoane).  

 

 



 
 

 

 

 



Persoanele cu dizabilități 

 COPII  

 

 La data de 1 ianuarie 2020, în județul Alba se aflau  228   copii  cu dizabilități cu vârsta 

cuprinsă în intervalul 0-4 ani,  398 copii  cu dizabilități cu vârsta cuprinsă în intervalul 5-9 ani, 

407 copii  cu dizabilități cu vârsta cuprinsă în intervalul 10-14 ani,  586 copii  cu dizabilități cu 

vârsta cuprinsă în intervalul 15-18 ani. 

         Reprezentarea copiilor cu dizabilități  de pe raza județului Alba pe sexe și grupe de vârstă 

 

Grupe de 

vârstă 
Gen Anul 2019 

0- 4 ani 
Masculin 133 

Feminin 95 

5- 9 ani 
Masculin 239 

Feminin 159 

10-14 ani 
Masculin 236 

Feminin 171 

15-18 ani 
Masculin 323 

Feminin 688 

 

       Grupe de vârstă Anul 

2019 
 

0- 4 ani 228 

5- 9 ani 398 

10-14 ani 407 

15-18 ani 586 

Total 1619 

 

    

 
 



 

 

Reprezentarea copiilor cu dizabilități  pe sexe și grupe de vârstă în raport cu numărul total al 

copiilor de pe raza județului Alba 

 

 

Grupe de vârstă 0- 4 ani 5- 9 ani 10-14 ani 15-18 ani 

Sexe 
Mascul

in 

Femin

in 

Mascul

in 

Femin

in 

Mascul

in 

Femin

in 

Mascul

in 

Femin

in 

 Copii cu handicap 

cu dom in judetul 

Alba 2019 

133 95 239 159 236 171 323 263 

Copii cu dom in 

judetul Alba  8,245 7,784 8,987 8,327 9,643 9,060 7,713 7,189 

 

 

 

 
 

 

Grupe de vârstă 
0-4 

ANI 

5-9 

ANI 

10-14 

ANI 

15-18 

ANI 

Copii cu handicap cu dom in 

judetul Alba 2019 
228 398 407 586 

Copii cu dom in judetul Alba 

 
16.029 17.314 18.703 14.902 

 



 
 

La data de 31 decembrie 2019 erau încadrați în grad de handicap un număr de 1.619 

copii, representând 2,42 % din numărul total al copiilor care locuiesc pe raza județului Alba, 

respective 66.948 copii.  

  

ADULTI CU DIZABILITĂȚI  

 

 La data de 1 ianuarie 2020, în județul Alba se aflau 378 persoane adulte  cu dizabilități  cu 

vârsta cuprinsă în intervalul  19-24 ani, 413 persoane adulte cu dizabilități  cu vârsta cuprinsă 

în intervalul  25-29 ani, 652 persoane adulte cu dizabilități  cu vârsta cuprinsă în intervalul  

30-34 ani,   739 persoane adulte cu dizabilități  cu vârsta cuprinsă în intervalul  35-39 ani, 

870 persoane adulte cu dizabilități  cu vârsta cuprinsă în intervalul  40-44 ani,  1.021 

persoane adulte cu dizabilități  cu vârsta cuprinsă în intervalul  45-49 ani, 1.292  persoane 

adulte  cu dizabilități  cu vârsta cuprinsă în intervalul  50-54 ani, 1.408 persoane adulte cu 

dizabilități  cu vârsta cuprinsă în intervalul  55-59 ani. 

 

 La data de 1 ianuarie 2020, în județul Alba se aflau 2.020  cu vârsta cuprinsă în intervalul 60-

64,  2.270 persoane adulte  cu vârsta cuprinsă în intervalul 65-69,  

1.985 persoane adulte  cu vârsta cuprinsă în intervalul 70-74, 1.664 persoane adulte  cu 

vârsta cuprinsă în intervalul 75-79, 1.560 persoane adulte  cu vârsta cuprinsă în intervalul 

80-84,   1.189 persoane adulte  cu vârsta cuprinsă în intervalul 85 și peste.  

 

 

 

Numărul persoanelor adulte cu dizabilități din județul Alba 

 

  

19-

24  

25-

29  

30-

34  

35-

39  

40-

44  

45-

49  

50-

54  

55-

59  

60-

64  

65-

69 

70-

74 

75-

79 

80-

84 
85- 

Numar 

persoane 

cu 

dizabilități  

2019 378 413 652 739 870 1,021 1,292 1,408 2,020 2,270 1,985 1,664 1,560 1,191 

TOTAL  
17,463 

 

 

 

 



  

Numar 

persoane  

adulte cu 

dizabilități  

2019 

Numar 

persoane  

adulte 

2019 

19-24  378 1,396,959 

25-29  413 1,440,724 

30-34  652 1,778,899 

35-39  739 1,743,479 

40-44  870 1,905,483 

45-49  1,021 1,790,746 

50-54  1,292 1,579,851 

55-59  1,408 1,267,940 

60-64  2,020 1,447,542 

65-69 2,270 1,251,318 

70-74 1,985 840,746 

75-79 1,664 664,299 

80-84 1,560 526,865 

85- 1,191 389,476 

TOTAL  17,463 18,024,327 

 

 

 

Reprezentarea grafica a persoanelor adulte cu dizabilități / persoane adulte cu 

domiciliul în județul Alba  

 

 
 

 Înregistrarea etniei, limbii materne şi a religiei s-a făcut pe baza liberei 

declaraţii a persoanelor recenzate. Pentru persoanele care nu au vrut să declare aceste trei 

caracteristici, precum şi pentru persoanele pentru care informaţiile au fost colectate indirect din 

surse administrative, informaţia nu este disponibilă pentru aceste 3 caracteristici. Ca urmare, 

structurile prezentate în continuare pentru cele 3 caracteristici etno-culturale sunt calculate în 

funcţie de numărul total de persoane care şi-au declarat etnia, limba maternă şi respectiv religia 

şi nu în funcţie de numărul total al populaţiei stabile.  



 Astfel, informaţia privind etnia a fost disponibilă pentru 321.960 persoane (din 

totalul celor 342.376 persoane). S-au declarat români 291.850 persoane, în procent de 

aproximativ  85 % din totalul populaţiei judeţului. Populaţia de etnie maghiară înregistrată la 

recensământ a fost de 14.849 persoane, reprezentând un procent de 4,6%, numărul celor care s-

au declarat romi a fost de 14.292 persoane repreyentând un procent de 4,4%, iar germani 728 

persoane cu un procent de 0,2%. Grupurile etnice pentru care s-a înregistrat un număr de 

persoane de peste 20 sunt: italieni - 68 persoane, turci - 24 persoane şi evrei - 20 persoane.  
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 Faţă de ultima recenzare a populației, s-a înregistrat o creştere a ponderii 

populaţiei de etnie romă, de la 3,7% la 4,2% şi o descreştere a ponderii populaţiei de etnie 

maghiară de la 5,4% la 4,3%.  

 Potrivit liberei declaraţii a celor 322.018 persoane care au declarat limba maternă, 

structura populaţiei după limba maternă se prezintă astfel: pentru 94,2% limba română reprezintă 

prima limbă vorbită în mod obişnuit în familie în perioada copilăriei, iar în cazul a 4,5% dintre 



persoane limba maghiară reprezintă limba maternă; limba romani a reprezentat limba maternă 

pentru 1,1%, iar limba germană pentru 0,2% din totalul populaţiei stabile pentru care această 

informaţie a fost disponibilă. Limba italiană reprezintă limba maternă pentru 2 persoane din 

10.000 care fac parte din populaţia stabilă. Altă limbă maternă decât cele prezentate mai sus a 

fost declarată de către 121 persoane.  

 Structura confesională a fost declarată de către 321.582 persoane din totalul 

populaţiei stabile şi analizând datele statistice înregistrate cu ocazia recensământului rezultă că 

87,7% dintre persoanele care şi-au declarat religia,  sunt de religie ortodoxă, 3,4% s-au declarat 

de religie reformată, 2,9% de religie greco-catolică, 2,0% de religie penticostală, 1,0% de religie 

romano-catolică şi 1% de religie baptistă. Ponderi între 0,5% - 0,1% au înregistrat următoarele 

religii: martorii lui Iehova, unitariană, creştină după Evanghelie, adventistă de ziua a 7-a, 

evanghelică (confesiune augustană şi luterană). Persoanele de altă religie decât cele prezentate 

mai sus reprezintă 0,07% din total. S-au declarat „fără religie” sau atei un procent de 0,2% din 

totalul populaţiei.  
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 Structura populaţiei stabile pe stări civile  

Din totalul populaţiei stabile a judeţului, 49,8% sunt persoane care au starea civilă legală de 

căsătorit. Erau căsătoriţi un număr de 170.557 persoane. Nu au fost niciodată căsătorite o 

proporţie de 36,6%, persoanele văduve reprezintă 9,8% din totalul populaţiei stabile, iar 

persoanele divorţate deţin o pondere de 3,8%. În uniune consensuală au declarat că trăiesc 8.630 

persoane.  

 

 Structura după nivelul de instruire absolvit  

Din totalul populaţiei stabile de 10 ani şi peste, 42,1% au nivel scăzut de educaţie (primar, 

gimnazial sau fără şcoală absolvită), 45,0% nivel mediu (postliceal, liceal, profesional sau tehnic 

de maiştri) şi 12,9% nivel superior. La data de 20 octombrie 2011 erau 3.194 persoane 

analfabete.  

 

 Persoane plecate pe perioadă îndelungată în străinătate.  



Numărul persoanelor plecate în străinătate pentru o perioadă de cel puţin un an, dar care nu 

fac parte din populaţia stabilă, este de 3.141 persoane, cifră care nu cuprinde decât o parte a 

numărului de emigranţi externi. Subînregistrarea semnificativă a fost cauzată de faptul că, la 

momentul recensământului, mare parte dintre aceste persoane erau plecate cu întreaga familie în 

străinătate şi nici nu au existat, în ţară, persoane care să declare informaţiile solicitate despre 

aceştia.  

       

 

   

2.2. Cadrul fizico – geografic 

 

              Judeţul Alba este aşezat în partea centrală a ţării, având o suprafaţă de 6242 kmp, 

reprezentând 2,6% din suprafaţa României. Este situat pe cursul mijlociu al râului Mureş, la 

confluenţa acestuia cu râurile Târnave, Ampoi şi Sebeş. Cuprinde o parte din zona centrală şi de 

sud-vest a Munţilor Apuseni, o parte din zona de vest a Podişului Transilvaniei, precum şi partea 

de nord a Munţilor Şurianu. Munţii ocupă 52% din suprafaţa judeţului, dealurile 26%, iar zonele 

depresionare 22%. Datorită diferenţei de altitudine dintre diferitele părţi ale judeţului, climatul 

variază de la umed şi rece în zonele înalte până la uscat şi cald în bazinul Mureşului. 

              Clima şi relieful influenţează dezvoltarea şi furnizarea de servicii sociale, determinând 

tipurile de servicii care se impun, localizarea lor, precum şi gradul de accesibilitate al acestora.  

 

2.3. Contextul socio – economic 

 

Judeţul Alba este inclus în Regiunea de Dezvoltare 7 Centru, sediul Agenţiei de 

Dezvoltare Regională aflându-se în municipiul Alba Iulia. Economia judeţului este puternic 

influenţată de factorii geografici şi sociali. Alba Iulia, reşedinţa de judeţ, este un municipiu de 

talie medie, cu o infrastructură economică şi socială capabilă să coordoneze activitatea din 

teritoriu. Celelalte localităţi sunt mai mici acolo desfăşurându-se, cu preponderenţă, activităţi de 

exploatare a lemnului, agricultură şi turism.  

              În judeţ, există trei zone defavorizate din punct de vedere economic, cu implicaţii 

deosebite de ordin social. Este vorba de zona de nord-vest a judeţului cuprinzând arealul văii 

Ampoiului şi a Arieşului, incluzând oraşele Zlatna, Abrud, Câmpeni, Baia de Arieş şi comunele 

din jurul acestora, arealul văii Cugirului, cuprinzând oraşul Cugir şi comunele situate în 

vecinătatea acestuia, precum şi zona Ocna Mureş. 

              

Principalii factori care contribuie la apariţia stării de sărăcie în rândul populaţiei din 

anumite zone sunt : 

- numărul redus de locuri de muncă; 

- nivelul redus al veniturilor; 

- infrastructura insuficient dezvoltată; 

- accesul dificil la servicii sociale şi medicale specializate; 

- tendinţa de îmbătrânire şi de creştere a gradului de dependenţă; 

- insuficienţa locuinţelor şi condiţiile improprii de locuit; 

- costurile ridicate ale utilităţilor. 

 

              Starea de sărăcie este întotdeauna corelată cu o rată a şomajului ridicată. Evoluţia ratei 

şomajului, la nivelul judeţului Alba, în ultimii ani, se prezintă astfel: 

- decembrie 2015 –  3,7 %, 

- decembrie 2016 –  5,1 %, 

- decembrie 2017 –  3,7 %, 

- decembrie 2018 – 3,4 %, 

- decembrie 2019 – 3,9 %, 

 

 



 Și la acești indicatori putem întâlni o subînregistrare datorită faptului că o parte din 

persoanele aflate în această categorie nu se înregistrează la Agenția de ocupare a Forței de 

Muncă și Șomaj Alba. 

 

 

 

3. ANALIZA NEVOILOR DIN PERSPECTIVA AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE LOCALE 

 

Procesul de elaborare a Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi a protecţiei 

drepturilor copilului a inclus o consultare amplă a autorităţilor publice locale cu atribuţii în 

domeniul asistenţei sociale şi a promovării şi respectării drepturilor copilului, în scopul 

identificării problematicii sociale locale, a caracteristicilor persoanelor aflate în situaţii de risc, 

respectiv copii, familii, persoane cu dizabilităţi sau / şi persoane vârstnice, a serviciilor sociale 

existente în comunitate, a parteneriatelor prezente şi viitoare, a resurselor existente pe plan local,  

precum şi a măsurilor identificate pentru soluţionarea problematicii sociale locale. 

 

Din centralizarea informaţiilor primite de la autorităţile publice locale care au răspuns 

solicitării DGASPC de a face o analiză a problematicii specifice comunităţii locale din 

perspectivă socială au reieşit următoarele aspecte : 

 

- În cele 63 unităţi administrativ teritoriale care au dat curs solicitării noastre, s-au 

identificat ca fiind în stare de vulnerabilitate / risc, un număr de 4.017 copii, 5.500 

familii, 7.289 persoane cu handicap şi 11.348 persoane vârstnice.  

 

- Referitor la serviciile sociale dezvoltate pe plan local, acestea se întâlnesc 

predominant în mediul urban, fiind insuficiente ca diversitate și capacitate. 

Repartizarea serviciilor sociale pe municipii este astfel:  

 

 municipiul Aiud : 

 Servicii de educaţie timpurie în cadrul unei creşe, 

 Servicii de igienizare în cadrul unei băi publice, 

 Servicii de consiliere, informare şi sprijin în scopul identificării 

unor locuri de muncă, 

 Centru de zi pentru copii 

 Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități  

 Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice 

 Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu 

dizabilități  

 Servicii medicale de recuperare neuromotorie  

 Servicii de îngrijiri medicale le domiciliu  

 Centru de zi socializare și petrecere a timpului liber pentru 

persoane vârstnice   

 

 municipiul Alba Iulia : 

 Servicii de socializare, informare şi sprijin în regim de zi pentru 

persoanele vârstnice, 

 Servicii de asistare, suport emoţional, reabilitare şi găzduire pentru 

victimele violentei în familie,  

 Asigurarea hranei pentru persoanele fără venituri prin intermediul 

unei cantine de ajutor social,      

 Servicii de găzduire, nutriţie, asistenţă medicală pentru persoane 

vârstnice în cadrul unui centru de tip rezidenţial,                                                       

şi susţine derularea unor parteneriate, pentru furnizarea unor  : 

 Servicii de recuperare şi reabilitare a copiilor cu dizabilităţi în 

regim de zi, 



 Servicii de informare, consiliere, educare, dezvoltarea deprinderilor 

de viaţă independentă, nutriţie şi educaţie pentru sănătate a copiilor 

în regim de zi, 

 Servicii de informare, consiliere, sprijin în identificarea unui loc de 

muncă pentru persoanele cu dizabilităţi,   

  Servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, 

 Servicii de găzduire, nutriţie, asistenţă medicală în regim 

rezidenţial pentru persoane vârstnice, 

 

 municipiul Blaj 

 Acordarea hranei pentru persoanele fără venituri prin intermediul 

unei cantine sociale, 

 Servicii de găzduire, nutriţie, asistenţă medicală în regim 

rezidenţial pentru persoane vârstnice, 

 

 oraşul Cugir 

 centru de zi pentru persoane cu dizabilități  

 centru de zi pentru adulți cu dizabilități 

 centru de zi pentru persoane vârstnice 

 centru de asistență comunitară –baie socială 

 Servicii de asigurarea hranei prin intermediul unei cantine socială,                                                                 

 Servicii de socializare, informare şi sprijin în regim de zi pentru 

persoanele vârstnice, 

 Servicii de informare, consiliere, sprijin şi igienizare pentru romi,  

 Servicii de recuperare şi reintegrare a agresorilor familiali,    

 Servicii de sprijin, suport emoţional, consiliere, găzduire şi asistare 

a victimelor violenţei  în familie,                           

 Servicii socio – medicale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele 

vârstnice, 

 Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în 

familie  

 Centru de recuperare a victimelor violenței  în familie  

 Centrul de asistență a agresorilor familiali  

 

 comuna Galda de Jos 

susţine derularea unor parteneriate, pentru furnizarea unor :  

 Servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice aflate în 

situaţii de dependenţă, 

 Servicii de  socializare, informare şi sprijin în regim de zi pentru 

persoanele vârstnice, 

 Comuna Hopîrta  

                    susţine derularea unor parteneriate, pentru furnizarea unor :  

 2 Centre de zi pentru copii Hopîrta și Vama Seacă  

 Serviciul de îngrijire la domiciliu a persoanelor vîrstnice  

 Cantina socialaă Bunul Samaritean din Ocna Mureș  

 

 comuna Livezile  

susţine derularea unui parteneriat, pentru furnizarea unor : 

 Servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice aflate în 

situaţii de dependenţă, 

 

 oraşul Ocna Mureş : 

 Servicii cu caracter medico  - social în regim rezidenţial pentru 

persoanele adulte cu dizabilităţi, 

şi susţine derularea unor parteneriate, pentru furnizarea unor : 

 Servicii de educaţie formală, nonformală şi informală, nutriţie şi 

educaţie pentru sănătate în regim de zi pentru copii,  

 Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice,      



 

 comuna Râmeţ : 

susţine derularea unui parteneriat, pentru furnizarea unor : 

 Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice,      

    
 comuna Roşia de Secaş  

susţine derularea unui parteneriat, pentru furnizarea unor : 

 Servicii de educaţie formală, nonformală şi informală, nutriţie şi 

educaţie pentru sănătate în regim de zi pentru copii,  

 

 municipiul Sebeş : 

 cămin pentru persoane vârstnice  

 Servicii de educaţie formală, nonformală şi informală, nutriţie şi 

educaţie pentru sănătate în regim de zi pentru copii,  

 Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, 

 Servicii de îngrijire, recuperare şi reabilitare în regim rezidenţial 

pentru persoane vârstnice, 

 Servicii de socializare, informare, asistare şi sprijin  pentru 

persoane vârstnice, 

 Asigurarea hranei pentru persoanele fără venituri, 

şi susţine derularea unui parteneriat, pentru furnizarea unor : 

 Servicii de recuperare, reabilitare şi terapie ocupaţională în regim 

de zi pentru copii şi adulţi cu nevoi speciale, 

 Servicii de educaţie formală, nonformală şi informală, nutriţie şi 

educaţie pentru sănătate în regim de zi pentru copii, 

 Servicii de îngrijire la domiciliu, asistenţă medicală şi recuperare a 

persoanelor vârstnice, 

 

 oraşul Teiuş : 

susţine derularea unui parteneriat, pentru furnizarea unor : 

 Servicii de îngrijire, sprijin, asistenţă medicală a persoanelor 

vârstnice, 

 Centrul educațional multifuncțional Proromanes Teiuș  

 Căminul pentru persoane vârstnice Teiuș  

 Centru de zi pentru persoane vârstnice  

 

 comuna Valea Lungă : 

 Servicii socio - medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor 

vârstnice, 

 oraşul Zlatna : 

 Servicii socio - medicale de îngrijire la domiciliu, 

 Servicii de informare, pregătire şi asistare în vederea identificării şi 

ocupării unui loc de muncă. 

 Comuna Bistra 

 Serviciul socio-medical de îngrijire la domiciliul persoanelor 

vârstnice  

 Centru de zi pentru copii Sf. Nicolae   

 

Resursele financiare  
Insuficiența bugetelor și lipsa unei filozofii de finanţare a determinat primăriile să nu-şi 

poqtă realiza proiectele sociale. Sigurele resurse financiare identificate de autorităţile publice 

locale pentru soluţionarea problematicii sociale fac referire la sumele de bani prevăzute în 

bugetul local cu destinaţia asistenţă socială. Din aceste sume de bani o mare pondere fiind 

alocată acordării de prestaţii sociale (ajutoare cu caracter ocazional, venit minim garantat şi plata 

salariilor asistenţilor personali) în detrimentul furnizării  serviciilor sociale.  

Un număr de 3 primării, respectiv Primăria municipiului Alba Iulia, Primăria 

comunei Valea Lungă şi Primăria comunei Sohodol au identificat ca potenţiale resurse financiare 

- ajutoarele acordate de persoanele fizice sau juridice acordate în baza unor contracte de 



sponsorizări/donaţii, precum şi derularea unor programe de sprijin care au şi componentă 

financiară. Aceste surse însă, nu pot asigura mentenanţa unor servicii sociale care să se asigure în 

limitele necesităţii lor. 

 

Resursele umane  
Autorităţile locale care au răspuns solicitării noastre de documentare au indicat personalul 

cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul primăriei, cadrele didactice, asistenţii sociali, medicii, 

asistenţii medicali comunitari, agenţii de poliţie, asistenţii personali, asistenţii maternali, precum 

şi alţi membri ai comunităţii, ca şi resurse umane existente în comunitate, însă fără să poată 

preciza cum vor fi retribuite aceste persoane şi în ce relaţii contractuale vor fi autorităţile cu 

aceştia, astfel încât să se asigure continuitatea și eficiența necesară serviciilor acordate. În lipsa 

unor standarde de calitate și de cost pentru serviciile sociale necesare nu se poate face 

dimensionarea resurselor umane, financiare și materiale necesare serviciilor și nici nu se pot 

realiza fișele de post pentru personalul implicat. 

 

 

 

Resursele materiale  
Autorităţile locale au identificat următoarele resurse materiale pentru furnizarea / 

dezvoltarea de servicii sociale la nivel comunitar : imobile din domeniul public sau privat, 

materiale de construcţii, îmbrăcăminte, rechizite şcolare  furnizate de organizaţii 

neguvernamentale, persoane fizice sau juridice, locuinţe sociale, spaţii şcolare, medicale, ateliere 

de prelucrare a materialului lemnos şi microfermă agricolă. Nici una dintre autorităţi nu au 

precizat dacă au resursele financiare necesare pregătirii infrastructurii şi logisticii în vederea 

acreditării şi licenţierii necesare pentru derularea serviciilor în condiţiile legii. 

 

Problemele sociale identificate la nivel comunitar sunt : 

 lipsa locurilor de muncă,  

 insuficienţa locuinţelor sociale, 

 un număr mare de persoane cu resurse financiare şi materiale insuficiente, 

 un număr mare de persoane, în special în comunităţile de romi, cărora le lipsesc 

actele de identitate, 

 un număr mare de persoane cu o stare de sănătate şi igienă precară, 

 un număr mare al persoanelor vârstnice, singure cât şi a unor comunităţi izolate, 

 un număr alarmant de mare de copii aflaţi în situaţii de abandon şcolar, 

 creşterea situaţiilor de abandon familial, 

 creşterea cazurilor de violenţă în familie, în care dependenţa materială / financiară 

faţă de agresor este hotărâtoare în acceptarea situaţiilor de fapt. 

 

 Măsuri de soluţionare a problemelor identificate : 

 identificarea şi evaluarea familiilor, persoanelor care solicită sprijin şi acordarea 

de servicii şi prestaţii sociale,  

 informarea, consilierea, sprijinirea ( acordarea de ajutoare financiare, sprijin 

pentru găsirea unui loc de muncă, înscrierea la medicii de familie, accesarea de 

servicii şi prestaţii sociale, înscrierea la cursuri de calificare/recalificare, 

dobândirea de acte de identitate, înscrierea la şcoală) persoanelor aflate în situaţii 

de risc de excluziune şi marginalizare socială, 

 acordarea de sprijin financiar, materiale de construcţii şi facilităţi în scopul 

introducerii de utilităţi pentru persoanele vulnerabile şi tinerii aflaţi în situaţii de 

risc, 

 dezvoltarea unor programe care privesc educaţia formală, informală, nonformală 

şi medicală a copiilor / tinerilor,   

 dezvoltarea unor parteneriate, proiecte comune cu organizaţiile guvernamentale 

care au ca obiect de activitate soluţionarea problematicii sociale,  

 dezvoltarea de proiecte interinstituţionale şi mediere în scopul acordării unor 

servicii complementare (AJPIS, AJOFM, Filiala Alba a CRR etc.) 

 pregătirea şi asistarea în vederea participării la burse ale locurilor de muncă, 

 construirea unor locuinţe sociale, 



 atragerea de investitori pentru crearea de noi locuri de muncă, 

 suplimentarea fondurilor alocate asistenţei sociale, 

 stabilirea unor protocoale de colaborare cu instituţii şi autorităţi din domeniul 

asistenţei sociale, instituţii de învăţământ, medici de familie.    

       

 

 Servicii sociale propuse a fi înfiinţate de către autorităţile administraţiei publice 

locale : 



NR

.  

LOCALITAT

E  

OBIECTIVE PROPUSE   

1.  Abrud  Servicii de îngrijire socială la domiciliu pentru vârstnicii singuri sau lipsiți 

de sprijinul familiei, înființarea unui centru respiro pentru vârstnicii  cu 

dizabilități  

 Centre de zi specializate pe tipuri de handicap , îngrijire la domiciliu, 

sprijin financiar și material , centru de îngrijiri paliative, centre respiro 

 Centre de zi specializate pe tipuri de handicap 

2.  Aiud  Centrul socio-medical cu cazare. 

 Cămin de bătrâni pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji. 

3.  Alba Iulia  Servicii de îngrijire socială la domiciliu. 

 Înființarea de centru de zi pentru adulți specializate pe tipuri de handicap. 

 Înființarea de centru de zi pentru copii cu handicap specializate pe tipuri 

de handicap. 

 Înființarea de centru specializat destinat persoanelor dependente (bolnavi 

cronici, bolnavi în fază terminală). 

 Înființarea de centre respiro pentru persoanele care îngrijesc persoane cu 

dizabilități. 

 Dezvoltarea serviciilor de psihoterapie pentru tinerii care au părăsit 

sistemul de protecție specială. 

 Crearea şi diversificarea de servicii de zi pentru copii aflați în situație de 

vulnerabilitate(copii cu tulburări de comportament, copii ai căror părinți 

sunt plecați la muncă în străinătate, copii cu dependențe). 

 Centru de tranzit. 

 Centru de zi pentru copii. 

4.  Baia de Arieș  Reabilitarea imobilului Cămin Nefamiliști Baia de Arieș şi înființarea 

unui Centru de Îngrijire şi Asistență  

 Reabilitarea imobilului Centrului de Sănătate Baia de Arieș şi înființarea 

unui serviciu social Centrului de Sănătate Baia de Arieș şi înființarea în 

funcție de necesitate : Centru de Criză /Locuință Protejată în vederea 

prevenirii instituționalizări persoanelor cu dizabilități din comunitate 

/Casă de tip familial /Centru de intervenție în regim de urgență în 

domeniul asistenței sociale/Locuințe sociale 

 Formarea profesională a asistenților personali ai persoanelor cu handicap 

grav 

 Identificarea şi formarea profesională de asistenți personali profesioniști 

5.  Blaj  Înființarea unui serviciu de educație timpurie- de tip creșă pentru copii cu 

vârste cuprinse între 0-3 ani. 

 Înființarea unui serviciu de tip centru de zi /club pentru seniori. 

 Înființarea unui serviciu de tip masă pe roți pentru persoanele vârstnice 

imobilizate la pat sau la domiciliu. 

 Parteneriat public privat pentru dezvoltarea de servicii pentru copiii şi 

tinerii cu dizabilități. 

 Servicii de prevenire a abandonului școlar. 

 Servicii de prevenire a separării copiilor de familiile lor. 

 Înființarea unei echipe mobile pentru intervenția de urgență pentru 

cazurile de violență domestică. 

6.  Câmpeni 

 
 Acordare beneficii sociale  

 Acțiuni punctuale de soluționare a problematicii personale 

7.  Cugir   Centrul social de zi pentru copii aflați în dificultate  

 Centrul pentru persoanele dependente . 

 Centrul de asistență și recuperare persoane vârstnice LOTUS  

 Dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor vârstnice din UAT Cugir 

 Centru rezidențial pentru persoane vârstnice Cugir  

 Adăpost de noapte 



8.  Ocna Mureș  Acordare beneficii sociale  

 Acțiuni punctuale de soluționare a problematicii personale 

9.  Sebeș   Înființarea serviciului social Ambulanță socială,  

 Înființarea centrului multifuncțional –adăpost de noapte şi centru de zi 

pentru vârstnici  

10.  Teiuș 

 
 Înființarea de centre tip respiro 

 Înființarea şi sotarea cu echipamente şi aparatură de recuperare Centru 

social multifuncțional pentru persoane cu dizabilități  

 Proiect pentru promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei  

 Construcția de locuințe sociale  pentru grupurile dezavantajate, persoane 

care locuințe improprii  

11.  Zlatna   Înființarea unei echipe mobile pentru acordarea de servicii integrate 

beneficiarilor care au domiciliul în comunitatea marginalizată. 

 Centru de zi pentru persoane vârstnice. 

 Centru de îngrijire la domiciliu. 

12.  Albac  Centru de zi pentru persoanele adulte cu handicap. 

 Unitate protejată pentru persoanele cu dizabilități.  

13.  Almașu Mare  Acordare beneficii sociale  

 Acțiuni punctuale de soluționare a problematicii personale 

14.  Arieșeni  Elaborarea unor studii privind asistarea şi îngrijirea persoanelor 

vârstnice singure; 

 Înființarea clădirilor care compun centre sociale  

 Înființarea și modernizarea locuințelor sociale 

 Crearea facilităților de acces pentru persoanele cu dizabilități în clădiri şi 

mijloace de transport public. 

15.  Avram Iancu  Centru de îngrijire la domiciliu- Avram Iancu 

 Centru de servicii comunitate – Avram Iancu – centru de informare şi 

consiliere  

 Centru de asistentă comunitara- baie socială  

16.  Berghin  Dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar. 

 Dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu handicap. 

 Prevenirea marginalizării sociale. 

 Combaterea riscului de excluziune socială. 

 Combaterea abuzului şi neglijării persoanelor vârstnice. 

 Îmbunătățirea calității vieții pentru copii ai căror părinți sunt plecați la 

muncă în străinătate. 

17.  Bistra  Înființarea de centre de zi pentru copii. 

 Înființarea unei rețele de îngrijire la domiciliu. 

 Protecția socială a copiilor, adulților şi a vârstnicilor cu handicap 

neinstituționalizați. 

 Protecția persoanelor fără adăpost, a victimelor violenței domestice şi a 

altor persoane vulnerabile. 

18.  Blandiana  Înființarea şi actualizarea continuă a unei evidențe cu date care să 

cuprindă date privind beneficiarii, date privind indemnizațiile acordate, 

cuantumul şi data acordării acestora. 

 Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială. 

19.  Bucerdea 

Grinoasa 
 Reintegrarea socială a persoanelor de etnie romă şi reintegrarea pe piața 

muncii a beneficiarilor de prestații sociale. 

20.  Bucium  Acordare beneficii sociale  

 Acțiuni punctuale de soluționare a problematicii personale 

21.  Câlnic  Organizarea, la nivelul autorității sau cu sprijinul unor structuri 

publice sau private (ONG-uri, fundații, asociații, etc.), a unor tipuri de 

acțiuni:  

-pentru copii, prevenirea abuzului, neglijării, exploatării şi a oricăror forme 



de violență asupra copilului de părinții naturali, prevenirea malnutriției şi 

îmbolnăvirilor , informarea părinților şi a copiilor cu privire la alimentația 

celor mici, inclusiv  cu privire la avantajele alăptării, igienei şi salubrități 

mediului înconjurător, verificarea periodică a tratamentului copiilor care au 

fost plasați pentru a primi îngrijire, protecție sau tratament, dezvoltarea, în 

unitățile școlare, de programe de educație a copiilor pentru viață, inclusiv 

educație sexuală pentru copii, în vederea prevenirii contactării bolilor cu 

transmitere sexuală şi a gravității minorelor etc.  

- pentru tineri -de încurajare a activității de voluntariat în rândul tinerilor în 

domenii de interes public, conf. Legii, de consultanta gratuită în domeniul 

planificării familiale pentru tinerele familii, de asigurarea a cadrului legal 

pentru accesul tinerilor la programele de educație pentru sănătate, pentru 

tratament gratuit al tinerilor suferinzi de boli cronice, pentru asistență 

medicală gratuită tinerilor care urmează o formă de învățământ autorizată sau 

acreditată , conform legii, precum şi promovarea unor măsuri de reintegrare 

socială a tinerilor dependenți de alcool, droguri sau alte substanțe nocive etc.  

- pentru persoane de vârsta a treia- acțiuni de asigurare şi dezvoltare 

serviciilor comunitare pentru persoanele vârstnice prin îngrijirea temporară 

sau permanentă la domiciliu, intrare temporară sau permanentă în cămine 

pentru persoane vârstnice, precum şi facilitarea accesului acestora în centre 

de zi, cluburi pentru vârstnici, casa de îngrijire temporară, apartamente sau 

locuințe sociale  

22.  Cenade  Programe pentru familii in dificultate , magazine de tip ECONOMAT, 

îngrijirea acordată la domiciliul persoanelor aflate în dificultate 

 Programe educaționale pentru tineri 

23.  Cergău  Servicii destinate persoanelor defavorizare, familii în dificultate. 

 Rețea de magazine tip ECONOMAT. 

 Servicii de îngrijire a persoanelor vârstnice şi cu handicap. 

 Programe educaționale pentru tineri. 

24.  
                      

Ceru Băcăinți  Acordare beneficii sociale  

 Acțiuni punctuale de soluționare a problematicii personale 

25.  Cetatea de 

Baltă 
 Servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice şi cu handicap. 

 Servicii destinate persoanelor defavorizate. 

26.  Ciugud  Centru de zi pentru persoane vârstnice ți cele aflate în dificultate 

 Dezvoltarea de servicii ce vizează prevenirea şi combaterea sărăciei şi 

riscul de excluziune socială pentru persoane şi familii fără venituri/ cu 

venituri reduse. 

 Îmbunătățirea rețelei de servicii sociale destinate persoanelor cu 

dizabilități pentru prevenirea instituționalizării. 

 Centru de zi pentru persoane vârstnice și cele aflate în dificultate  

27.  Ciuruleasa  Informarea şi consilierea persoanelor aflate în situații de risc social  

 Dezvoltarea unor campanii sociale la nivelul comunei, incluziune socială 

şi anti discriminare 

 Dezvoltarea unor structuri de economie socială la nivelul comunei  

28.  Crăciunelul de 

Jos 
 Locuințe sociale. 

 Înființare ONG  

29.  Cricău 

 
 Dezvoltarea de servicii ce vizează prevenirea şi combaterea sărăciei şi 

riscului de excluziune socială pentru persoanele şi familiile fără venituri /cu 

venituri reduse. 

30.  Cut  Dezvoltarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu a persoanelor 

vârstnice şi a celor cu handicap. 

31.  Daia Română  Construirea de centre de zi. 

 Unități de îngrijire la domiciliu. 

 Centre de tip rezidențial. 

 Construirea de locuințe sociale. 

32.  Doștat  Servicii de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu şi de asemenea 



servicii socio-medicale. 

 Servicii destinate persoanelor cu handicap. 

 Servicii de prevenire si combatere a violenței în familie. 

 Servicii de ocrotire a minorilor şi tinerilor. 

 Servicii de reintegrare socială a persoanelor de etnie rromă şi 

reintegrarea pe piața forțelor de muncă a beneficiarilor de prestații sociale. 

33.  Fărău   Acordare beneficii sociale  

 Acțiuni punctuale de soluționare a problematicii personale 

34.  Galda de Jos  Implementarea unui sistem informatizat de evidentă a 

beneficiarilor/prestațiilor sociale 

 Dezvoltarea serviciilor de consiliere, mediere, reprezentare pentru 

cazurile identificate, prin activități care vizează legăturile între individ, 

familie, familie şi societate. 

35.  Gârbova  Servicii de informare, consiliere şi asistență pentru mamele minore şi 

familiile acestora. 

 Servicii de informare şi consiliere acordate familiilor în vederea 

respectării drepturilor copiilor în familie şi prevenirea situațiilor de abuz, 

neglijare şi exploatare. 

 Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale destinate persoanelor 

vârstnice. 

36.  Gârda de Sus  Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu 

dizabilități. 

 Centru de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de 

sărăcie. 

 Servicii cu caracter medico-social pentru  persoane vârstnice şi persoane 

cu dizabilități. 

 Servicii de consiliere, informare şi sprijin în scopul identificării de locuri 

de muncă. 

37.  Hopârta 

 
 Implementarea unitară a prevederilor legale din domeniul asistenței 

sociale ale categoriilor de beneficiari. 

 Actualizarea bazei de date care să cuprindă date privind beneficiarii, 

date privind indemnizațiile acordate, data şi cuantumul acestora. 

 Dezvoltarea serviciilor comunitare pentru persoanele vârstnice prin 

îngrijire temporară sau permanentă la domiciliu precum şi accesul acestora 

în centrele de zi. 

38.  Horea  Asigurarea unor servicii de calitate şi adaptarea nevoilor comunității, 

prin calificarea continuă a personalului. 

 Acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor 

beneficiarilor în funcție de priorităţile identificate în urma evaluării şi 

monitorizării. 

39.  Ighiu  Acordare beneficii sociale  

 Acțiuni punctuale de soluționare a problematicii personale 

40.  Întregalde  Îmbunătățirea serviciilor publice de asistență socială 

 Construirea de locuințe sociale pentru grupurile dezavantajate 

 Dotarea cu echipamente speciale a unităților care prestează servicii 

sociale 

 Inițierea de parteneriate public-private cu sectorul ONG şi de parteneriate 

cu autoritățile publice locale pentru servicii  specializate adresate copiilor 

în dificultate şi care provin din familii monoparentale 

 Dezvoltarea unui serviciu de asistență socială pentru nevoile specifice ale 

copiilor care provin din familii monoparentale sau care sunt lăsați în grija 

rudelor de către părinții plecați la muncă  în străinătate 

 Acordarea de sprijin material familiilor aflate în dificultate 

41.   Jidvei  Accesarea unor fonduri externe nerambursabile pentru informarea, 

conștientizarea şi stimularea implicării cetățenilor. 



42.  Livezile  Acordare beneficii sociale  

 Acțiuni punctuale de soluționare a problematicii personale 

43.  Lopadea Noua  Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente. 

 Servicii de informare, consiliere, sprijin şi asistare pentru părinți şi copii 

în vederea prevenirii abandonului școlar. 

44.  Lunca 

Mureșului 
 Acordare beneficii sociale  

 Acțiuni punctuale de soluționare a problematicii personale 

45.  Lupşa  Înființarea unei Locuințe protejate 

 Servicii medicale de recuperare şi reabilitare pentru persoanele cu 

dizabilități. 

46.  Meteş  Construirea de centre pentru persoane vârstnice. 

 Programe de informare şi prevenire în rândul populației. 

 Dezvoltarea structurilor pentru bătrâni, dezvoltarea voluntariatului. 

47.  Mihalț  Dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu handicap; 

 Prevenirea marginalizării sociale; 

 Combaterea riscului de excluziune socială; 

 Combaterea abuzului şi neglijării persoanelor vârstnice; 

 Îmbunătățirea situației comunității romilor. 

48.  Mirăslău  Servicii de asistență socială la nivelul primăriei. 

 Programe de finanțare în domeniul social. 

49.  Mogoș  Acordare beneficii sociale  

 Acțiuni punctuale de soluționare a problematicii personale 

50.  Noșlac  Înființarea de servicii sociale pentru persoane dezavantajate . 

 Turism educațional. 

51.  Ocoliş  Înființarea unui serviciu de asistență socială. 

 Înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor vârstnice, a celor cu 

nevoi speciale, având în vedere că deținem spații care ar putea fi dotate şi 

amenajate în acest scop. 

52.  Ohaba  Acordare beneficii sociale  

 Acțiuni punctuale de soluționare a problematicii personale 

53.  Pianu  Sprijinirea prin parteneriate, a organizațiilor neguvernamentale cu caracter 

non-profit care activează în domeniul social. 

54.  Poiana Vadului  Înființarea unui cămin de vârstnici, prin schimbarea destinației şi 

modernizarea clădirii existente  

 Servicii de îngrijire la domiciliu  

55.  Ponor  Renovarea, modernizarea şi dotarea unui centru de îngrijire a 

persoanelor vârstnice la domiciliu. 

56.  Poşaga  înființarea unui centru social cu servirea mesei  

 Pregătirea profesională a asistenților personali ai persoanelor cu handicap 

grav 

57.  Rădeşti  Acordare beneficii sociale  

 Acțiuni punctuale de soluționare a problematicii personale 

58.  Rîmetea  Acordare beneficii sociale  

 Acțiuni punctuale de soluționare a problematicii personale 

59.  Râmeţ  Înființarea unei rețele de școlarizare pentru copii de vârstă preșcolară. 

 Servicii sociale de combatere a violenței ‘ 

60.  Roșia de Secaș  Servicii de informare si documentare accesibile persoanelor cu dizabilități  

 Servicii sociale proiectate şi adaptate conform nevoilor individuale ale 

persoanei, acordate la domiciliu 

 Centre de zi sau centre rezidențiale publice sau private 

61.  Roșia Montană  Acordare beneficii sociale  

 Acțiuni punctuale de soluționare a problematicii personale 

62.  Sălciua  Acordare beneficii sociale  

 Acțiuni punctuale de soluționare a problematicii personale 



63.  Săliștea  Plan de formare şi perfecționare profesională în funcție de nevoile 

personalului. 

 Înființarea de servicii sociale de calitate. 

 Crearea unei rețele de susținere, pentru persoanele aflate în nevoie. 

 Crearea unei rețele de susținere pentru copiii aflați în dificultate. 

64.  Săsciori  Acordare beneficii sociale  

 Acțiuni punctuale de soluționare a problematicii personale 

65.  Scărişoara  Acordare beneficii sociale  

 Acțiuni punctuale de soluționare a problematicii personale 

66.  Sîncel  Acordare beneficii sociale  

 Acțiuni punctuale de soluționare a problematicii personale 

67.  Sântimbru  Dezvoltarea de servicii sociale în funcție de nevoile comunității 

 Centre de zi pentru copii  

 Centru rezidențial pentru persoane vârstnice 

 Cantină socială 

68.  Sohodol  Construirea unui cămin spital pentru persoanele marginalizate  

69.  Stremţ  Centru multifuncțional socio-medical  

 Investiții noi şi dotări pentru centre medico/sociale de îngrijire copii, 

bătrâni şi persoane cu nevoi speciale 

 Investiții noi şi dotări pentru copii 

 Investiții noi pentru persoane cu nevoi special 

 Investiții noi şi dotări pentru bătrâni   

70.  Şibot  Înființare Centru de Incluziune socială  

 Înființare S.E.S (Structuri de economie sociala) 

 Înființarea unui centru de îngrijire persoane vârstnice  

 Programe de incluziune economică a grupurilor vulnerabile 

71.  Şona  Acordare beneficii sociale  

 Acțiuni punctuale de soluționare a problematicii personale 

72.  Șpring  Înființarea şi actualizarea continuă a unei baze de date care să cuprindă 

date privind beneficiarii, date privind indemnizațiile acordate. 

 Acțiuni privind prevenirea abuzului, neglijării, exploatări şi a oricăror 

forme de evidentă asupra copilului sau de separare a copilului de părinții 

naturali. 

 Colaborarea cu instituțiile județene în vederea asigurării furnizării de 

servicii pentru persoanele vârstnice şi facilitare accesului acestora în 

centre sociale, precum şi a persoanelor cu handicap. 

 Programe de sprijin pentru copiii şi tinerii de etnie romă în vederea urmării 

unei forme de învățământ. 

 Activități privind combaterea riscului de excluziune socială şi a 

marginalizării sociale. 

 Realizarea unor planuri de servicii în vederea instituirii unei măsuri de 

protecție specială pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în 

străinătate. 

73.  Șugag  Magazine de tip ECONOMAT  

 Îngrijire acordată la domiciliu pentru persoane vârstnice şi handicap 

 Programe educaționale pentru tineri  

74.  Unirea  Acordare beneficii sociale  

 Acțiuni punctuale de soluționare a problematicii personale 

75.  Vadu Moților  Acordare beneficii sociale  

 Acțiuni punctuale de soluționare a problematicii personale 

76.  Valea Lungă 

 
 Cămin pentru persoane vârstnice  

77.  Vidra  Acordare beneficii sociale  

 Acțiuni punctuale de soluționare a problematicii personale 

78.  Vințu de Jos  Acordare beneficii sociale  



 

 

 

4.  PREZENTAREA SISTEMULUI JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

 

În judeţul Alba principalii furnizori de servicii sociale sunt: Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, serviciile publice de asistenţă socială de la nivel local 

din mediul urban şi rural, organizaţiile neguvernamentale, biserica, precum şi alte organizaţii 

publice sau private.  

 

Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând ansamblul de măsuri şi acţiuni realizate 

pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii unor 

situaţii de dificultate, pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea 

marginalizării şi excluziunii sociale şi promovarea incluziunii sociale. Serviciile sociale sunt 

asigurate de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de persoane fizice sau 

juridice publice ori private, în condiţiile actelor normative în vigoare. 

 

În scopul asigurării unor servicii sociale complete şi complexe necesare tuturor 

categoriilor de beneficiari, respectiv copii, persoane cu handicap şi persoane vârstnice, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asigură servicii de 

intervenţie în regim de urgenţă, găzduire şi îngrijire, asistenţă medicală, consiliere 

educaţională şi vocaţională, monitorizare a respectării standardelor de calitate în centrele 

din subordine, informare, consiliere psihologică, terapie, recuperare şi reabilitare, precum 

şi acordarea de drepturi materiale sau financiare. 

         

 

4.1. PROTECŢIA COPILULUI 

 

Activităţi de ocrotire şi recuperare a copiilor în regim de zi 

 

Copiii cu dizabilităţi neuropsihiatrice (întârzieri în dezvoltarea generală psihologică, 

motrică de limbaj, cu tulburări de comportament și alte diagnostice asociate) beneficiază de 

recuperare, în regim de zi, în cadrul Centrului de zi “Arnsberg” Alba Iulia și Centrul de zi  pentru 

copii cu dizabilități Aiud. Serviciile sunt acordate de personal calificat în domeniul medicinei, 

psihologiei, psihopedagogiei, logopediei, kinetoterapiei şi ergoterapiei. Copiii cu dizabilităţi din 

spectrul autist şi cu sindrom Down, beneficiază de servicii de recuperare în regim de zi în cadrul 

Centrului de zi “ACAS” Alba Iulia.  

Pentru copiii proveniţi din familii cu o situaţie materială precară din judeţul Alba, 

DGASPC Alba a încheiat contracte de furnizare de servicii sociale în regim de zi cu furnizori 

privaţi acreditaţi în acest sens. Astfel, se acordă servicii de către organizaţiile neguvernamentale: 

Asociaţia pentru persoane vârstnice şi copii în dificultate “Familia 2004” Blaj, Asociaţia „Sf. 

Prooroc Ilie Tesviteanul” Aiud, Asociaţia „Maria Mirabela” Draşov, Asociaţia „Filantropia 

Ortodoxă” Alba Iulia şi filialele acesteia din Războieni Cetate, și Ocna Mureş, în cadrul 

următoarelor centre de zi: Centrul de zi Blaj, Centrul de zi ”Sf. Serafim de Sarov” Războieni, 

Centrul de zi ”Sf. Filofteia” Silivaş,  Centrul de zi pentru copii  "Sf.  Prooroc  Ilie Tesviteanul" 

Aiud, Centrul de zi pentru copii „Sf. Nicolae” Valea Lungă, Centrul de zi pentru copii „Sf. 

Varvara” Baia de Arieş,  Centrul de zi „Sf. Ierarh Nicolae” Roşia de Secaş, Centrul de zi “Sf. 

Mucenic Ciprian” Ocna Mureş, Centrul de zi „Sf. Ierarh Nectarie” Vama Seacă - Hopârta, 

Centrul de zi pentru copii "Sf.  Mare Mucenic Pantelimon" Zlatna,  Centrul de zi Boz şi Centrul 

de zi Doştat. 

      În cadrul acestor centre se oferă servicii conform planurilor individualizate de intervenţie, 

realizate de echipe pluridisciplinară, formate din asistenţi sociali, psihologi, educatori specializaţi 

şi pedagogi sociali, în vederea sprijinirii dezvoltării abilităților, deprinderilor, aptitudinilor de 

bază și  nu numai, precum și implicarea/sprijinul în realizarea efectuării temelor şi a asigurării 

hranei.  

 

 Acțiuni punctuale de soluționare a problematicii personale 



Pentru copiii antepreşcolari de pe raza municipiului Blaj, ai căror părinţi au o situaţie 

socio-economică precară, DGASPC Alba, în parteneriat cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba 

Iulia, a dezvoltat servicii de îngrijire şi educaţie timpurie. Astfel, în cadrul Centrul de zi pentru 

copiii antepreşcolari “Sfânta Irina” Blaj, 25 copii din comunitate beneficiază de îngrijire şi 

supraveghere, asigurarea nutriţiei, programe de recreere şi odihnă, programe de educaţie timpurie 

adecvate vârstei, nevoilor şi potenţialului de dezvoltare, supravegherea stării de sănătate şi 

igienă, precum şi acordarea îngrijirilor medicale în caz de îmbolnăvire.  

  

Centrul de zi 

Nr. copii, 

beneficia

ri ai 

serviciilo

r de zi la 

31 

decembri

e 2015 

Nr. copii, 

beneficiari 

ai 

serviciilor 

de zi la 31 

decembrie 

2016 

Nr. copii, 

beneficiari ai 

serviciilor de 

zi la 31 

decembrie 

2017 

Nr. copii, 

beneficiar

i ai 

serviciilor 

de zi la 31 

decembri

e 2018 

Nr. copii, 

beneficia

ri ai 

serviciilo

r de zi la 

31 

decembri

e 2019 

Nr. copii, 

beneficiar

i ai 

serviciilor 

de zi la 1 

septembri

e 2020  

Centrul de zi 

“Arnsberg” 

Alba Iulia  

77 67 78 59 110 83 

Centrul de zi 

Blaj 
24 24 25 25 24 25 

Centrul de zi “ 

ACAS” 

(Geppeto)Alba 

Iulia 

38 38 41 52 23 27 

Centrul de zi 

pentru copii„Sf. 

Serafim de 

Sarov” 

Războieni 

25 23 24 25 25 25 

Centrul de zi 

pentru copii 

antepreşcolari 

“Sfânta Irina” 

Blaj 

25 25 25 25 25 
 

25 

Centrul de zi 

pentru copii “ 

Sfânta Filofteia” 

Silivaş 

25 25 25 25 25 25 

Centrul de zi “ 

Sfântul  Proroc 

Ilie Tesviteanul” 

Aiud 

25 25 25 25 25 25 

Centrul de zi “ 

Sfânta Varvara ” 

Baia de Arieș   

25 25 25 25 25 25 

Centrul de zi “ 

Sfântul  Ierarh 

Nicolae  ” Roșia 

de Secaș  

25 25 25 25 25 25 

Centrul de zi “ 

Sfântul  

Mucenic Ciprian 

” Ocna Mureș  

25 25 25 25 25 25 

Centrul de zi 

Abrud 
12 15 17    

Centrul de zi “ 25 25 25    



Sfântul  

Gheorghe ” 

Sebeș  

Centrul de zi “ 

Sfântul  Nectarie 

” Hopârta 

25 25     

Centrul de zi “ 

Sfântul  

Nicolae” Valea 

Lungă  

25 25 20 25 25 
 

20 

Centru de zi Boz 

  
 25 25 25 25 25 

Centru de zi 

Doștat  
 25 25 25 25 25 

Centrul de zi “ 

Sfântul  Ierarh 

Nectarie ” Vama 

Seacă  

 25 20 21 25 25 

Centrul de zi 

pentru copii cu 

dizabilități  Aiud 

 20 20 20 33 35 

Centrul de zi 

“Sfântul 

Pantelimon 

Zlatna ” 

  25 25 25 25 

Total 401 487 500 452 490 462 

 

 

Măsuri de protecţie de tip familial pentru copii 

 

La data de 31 decembrie 2015, numărul total al copiilor care beneficiau de o măsură de 

protecţie specială de tip familial, respectiv : plasament la rude, plasament la alte familii / 

persoane, inclusiv cazurile de tutelă, era de 369 copii, respectiv 356 la data de 31 decembrie 

2019 iar în prezent sunt 347 copii. Dintre aceştia, ponderea cea mai mare o deţineau copiii aflaţi 

în îngrijirea familiei lărgite, respectiv a rudelor până la gradul IV.     

 

Reevaluarea măsurilor de protecţie specială instituite pentru copiii aflaţi în plasament la 

familii / persoane se realizează trimestrial sau ori de câte ori apar modificări ale situaţiilor care 

Copii beneficiari 

ai unei măsuri 

de protecţie de 

tip familial 

Numărul 

copiilor 

beneficiari 

ai 

măsurilor 

de 

protecţie 

de tip 

familial la 

data de 31  

decembrie 

2015 

Numărul 

copiilor 

beneficiari ai 

măsurilor de 

protecţie de 

tip familial 

la data de 31 

decembrie 

2016 

Numărul 

copiilor 

beneficiari ai 

măsurilor de 

protecţie de 

tip familial 

la data de 31  

decembrie 

2017 

Numărul 

copiilor 

beneficiari 

ai 

măsurilor 

de protecţie 

de tip 

familial la 

data de 31 

decembrie 

2018 

Numărul 

copiilor 

beneficiari 

ai măsurilor 

de protecţie 

de tip 

familial la 

data de 31 

decembrie 

2019 

Numărul 

copiilor 

beneficiari ai 

măsurilor de 

protecţie de 

tip familial la 

data de 1 

septembrie 

2020 

Plasament la rude 

până la gradul IV 
273 311 316 311 288 

285 

Plasament la alte 

familii / persoane 
67 68 67 54 53 

51 

Tutelă 29 31 15 14 15 11 

TOTAL 369 410 398 379 356 347 



au impus luarea măsurilor de protecţie, schimbări constatate în cadrul vizitelor de monitorizare 

realizate de către managerii de caz.     

 

Asistenţa maternală 

 

În perioada 2013 – 2019 numărul copiilor ocrotiţi în reţeaua de asistenţă maternală s-a 

menținut relativ constant, media peroioadei fiind de 166 copii. 

 

 Decemb

rie 2013 

Decemb

rie 2014 

Decemb

rie  

2015 

Decemb

rie 2016 

Decemb

rie 2017 

Decemb

rie 2018 

Decemb

rie 2019 

Septemb

rie 

2020  

Copii 

ocrotiţi 

în 

sistemu

l de 

asistenţ

ă 

matern

ală 

167 162 176 159 166 164 170 165 

 

 

La finalul anului 2019, numărul de copii care beneficiau de o măsură de protecţie de tip 

familial – plasament la asistenţi maternali profesionişti era de 170 copii, iar numărul asistenţilor 

maternali cu contract de muncă încheiat cu DGASPC Alba era de 94 asistenţi maternali, din care 

93 asistenţi maternali aveau în îngrijire copii. 

 

La data de 1 septembrie 2020 , numărul de asistenţi maternali profesionişti care au 

contract de muncă la DGASPC Alba a fost de 98 persoane, dintre aceştia un număr de 94 

asistenţi maternali profesionişti aveau în îngrijire 165 copii.  
 

Distribuţia asistenţilor maternali profesionişti în funcţie de numărul copiilor protejaţi şi 

de încadrarea acestora într-un grad de handicap, la finele anului 2019, respectiv, în prezent se 

prezintă astfel: 

 

RETEAUA A.M.P.   

Categoria 
NUMĂR la 31 

decembrie 2019 

NUMĂR la 1 

septembrie 2020 

amp cu 1 copil fără handicap 10 18 

nr. copii fără handicap la amp cu 1 copil 10 18 

amp cu 1 copil cu handicap 12 11 

nr. copii cu handicap la amp cu 1 copil 12 11 

amp cu 2 copii fără handicap 53 47 

amp cu 2 copii, din care 1 cu handicap 8 8 

nr. copii fara handicap la amp cu 2 copii 114 102 

amp cu 2 copii cu handicap 4 4 

nr. copii cu handicap la amp cu 2 copii 16 16 

amp cu 3 copii fără handicap 4 4 

amp cu 3 copii, din care 2 cu handicap 1 1 

amp cu 3 copii, din care 1 cu handicap 1 1 

nr. copii fără handicap la amp cu 3 copii 15 15 

nr. copii cu handicap la amp cu 3 copii 3 3 

NUMĂR TOTAL COPII 170 165 



din care nr. copii cu handicap 31 30 

 

 

 

Monitorizarea activităţii desfăşurate de către asistenţii maternali profesionişti precum şi 

progresele înregistrate de copiii aflaţi în plasament se realizează de către asistenţii sociali şi 

psihologii DGASPC Alba, prin vizite bilunare realizate la domiciliul acestora.  

  

 

 

 

Protecţia copilului prin măsuri de tip rezidenţial  

 

 

 

În unităţile funcţionale aflate în structura DGASPC Alba, numărul copiilor care 

beneficiau de protecţie de tip rezidenţial era de 156 copii,  la data de 31 decembrie 2015, 

respectiv 168 la 31 decembrie 2016, deşi în cursul anilor datorită fluxului de intrări şi ieşiri 

numărul acestora a variat. Ulterior, în perioada 2017 - 2019, numărul copiilor care au beneficiat 

de o măsură de protecţie de tip rezidenţial a cunoscut o uşoară scădere, la 152 copii ocrotiţi în 

structurile DGASPC la data de 31 decembrie 2017, respectiv  138  copii la data de 31 decembrie 

2019, iar in prezent sunt ocrotiți în sistem rezidențial 129 copii.   

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii / 

structurii funcţionale 

Numărul 

copiilor 

protejaţi la 

31 

decembrie 

2015 

Numărul 

copiilor 

protejaţi la  

31 

decembrie 

2016 

Numărul 

copiilor 

protejaţi la  

31 

decembrie  

2017 

Numărul 

copiilor 

protejaţi la  

31 

decembrie 

2018 

Numărul 

copiilor 

protejaţi la  

31 

decembrie 

2019 

Numărul 

copiilor 

protejaţi la  

1 septembrie 

2020 

1.  Casa de tip familial  nr. 9 

Alba Iulia 

9 10 10 11 12 10 

2.  Casa de tip familial 

„Speranţa copiilor” Cugir 

15 16 16 16 14 13 

3. 3 Casa de tip familial în 

comunitate Blaj 

10 10 12 11 10 9 

4.  Casa de tip familial cu 

dizabilități nr. 1 Aiud  

9 10 8 12 4 5 

5.  Casa de tip familial nr. 15 

Abrud 

5 5 5 6 6 5 

6.   Casa de tip familial nr. 3  

Abrud 

6 6 4 6 6 6 

7.  Casa de tip familial nr. 4 

Blaj 

8 10 10 11 10 10 

8.  Casa de tip familial nr. 6 

Cîmpeni 

5 5 5 5 5 6 

9.  Casa de tip familial nr. 8 

Sîncrai 

8 8 7    

10.  Casa de tip familial nr.2 

Abrud 

4 5 5 6 5 5 

11.  Casa de tip familial pentru 

copilul cu dizabilităţi Sîncrai   

12 12 12 12 12 12 



12. 2 Centrul de plasament Blaj 33 33 31 29 23 17 

13.  Centrul de plasament de tip 

familial Mănărade 

14 17 14 13 15 16 

14. Centrul de primire în regim 

de urgenţă „ Pinocchio” 

Alba Iulia  

8 8 6 8 11 11 

15. Centrul de tranzit Alba Iulia 4 5 3    

16. Centrul maternal pentru 6 

cupluri mamă – copil 

“Speranţa” Alba Iulia 

6 8 4 3 5 5 

 TOTAL 156 168 152 149 138 129 

 

, 

Activitatea de protecţie a copilului în unităţi funcţionale de tip rezidenţial este  asigurată 

atât în centrele proprii, DGASPC Alba fiind furnizor autorizat de servicii, cât şi în baza  

parteneriatelor încheiate cu furnizori de servicii sociale privaţi, respectiv : Asociaţia 

“Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia, Asociaţia “Sfânta Veronica” Alba Dumbrava, Asociaţia 

“Riţa Tiţa” Alba Iulia, Organizaţia Caritas Alba Iulia, Asociaţia “Sfântul Apostol Petru” 

Teiuş şi Societatea de Caritate „Uşa Speranţei” Tiur-Blaj. Numărul copiilor care beneficiau 

de servicii de protecţie de tip rezidenţial în centre susţinute în baza parteneriatelor de tipul public 

– privat, la sfârşitul anului 2015, era de 306 copii, respectiv, 294 copii la finele anului 2019, iar 

in prezent sunt ocrotiți în unități de tip rezidențiael 277 copii. Acestora li se furnizează servicii 

de găzduire şi îngrijire, asistenţă medicală, consiliere educaţională şi vocaţională, informare şi 

socializare. 

 

Nr.   

crt. 
Denumirea serviciului 

Numărul 

copiilor 

protejaţi 

la 31 

decembrie 

2015 

Numărul 

copiilor 

protejaţi la 

31 

decembrie 

2016 

Numărul 

copiilor 

protejaţi la 

31 

decembrie 

2017 

Numărul 

copiilor 

protejaţi la 

31 

decembrie 

2018 

Numărul 

copiilor 

protejaţi 

la 31 

decembrie 

2019 

Numărul 

copiilor 

protejaţi 

la  

1 

septembri

e 2020 

1.  Aşezământul Social “Sf. 

Gheorghe” Sebeş                                               

- Casa de tip familial Sebeş  

15  13 14 16 11 

2.  

Casa de tip familial  „Sf. Maria” 

Alba Iulia  

15 15 15 14 15 14 

3.  

Casa de tip familial "Sf. Mucenic 

Ciprian" Ocna Mureş 

14 12 13 13 14 10 

4.  

Casa de tip familial ,, Riţa 

Gărgăriţa” Alba Iulia 

21 21 21 21 20 18 

5.  

Casa de tip familial ,, Sf. 

Ghelasie”  Stremţ 

22 20 19 18 16 15 

6.  Casa de tip familial “Izvorul 

Tămăduirii” Oarda de Jos 

13 11 10 10 10 10 

7.  

Casa de tip familial „Adolescenţa” 

Alba Iulia 

12 9 8 9 10 11 

8.  Casa de tip familial „Maria 

Mirabela” Draşov 

11      

9.  

Casa de tip familial „Sf. Ana” 

Alba Iulia  

15 14 13 15 15 15 

10.  

Casa de tip familial pentru copii ,, 

Sf. Ioan Botezătorul” Aiud 

15 15 14 8 15 14 

11.  

Centrul de plasament de tip 

familial “Sf. Andrei” Vingard 

14 12 13 14 14 14 



12.  

Centrul de plasament de tip 

familial Târsa 

12      

13.  

Casa de tip familial Sf. Nicolae 

Târsa 

 10 11 10 9 9 

14.  Centrul de servicii “Sf. 

Veronica” Dumbrava   –  Centrul 

de plasament de tip familial 

Dumbrava 

55      

 

15.  Centrul de servicii “Sf. 

Veronica” Dumbrava   –  

Serviciul pentru dezvoltarea 

deprinderilor de viaţă 

independentă Dumbrava  

29 27 27 29 22  

 

16.  Centrul de servicii “Sf. 

Veronica” Dumbrava  – Centrul 

maternal Dumbrava 

     0 

17.  Centrul de servicii “Sf. 

Veronica” Dumbrava  - Casa de 

tip familial Dumbrava  

 58 63 64 67  

18.  Centrul de Plasament „Sf. Ana” 

Dumbrava 

     29 

19.  Centrul de Plasament „Sf. Vasile” 

Dumbrava 

     22 

20.  Centrul de Plasament „Sf. 

Veronica” Dumbrava 

     24 

21.  Casa de tip familial „Sf. Elena” 

Dumbrava 

     12 

22.  Centrul de servicii comunitare 

“Sf. Ilie Tesviteanul » Aiud  – 

Centrul de plasament de tip 

familial Aiud  

18      

23.  Centrul de servicii comunitare 

“Sf. Ilie Tesviteanul » Aiud  – 

Casa  de tip familial Aiud 

 17 7 15 10 10 

24.  Complex de Servicii Integrate 

“Sf. Vasile cel Mare” Alba Iulia   

- Casa de tip familial pentru 

copilul maltratat  

14      

25.   Așezămantul  social “Sf. Vasile 

cel Mare” Alba Iulia   - Centru 

rezidențial pentru protecția 

copilului  

 13 14 14 11 12 

26.  

Societatea de Caritate „Uşa 

Speranţei” Casa de tip familial  

Tiur Blaj 

11 11 11 11 11 11 

27.  
Casa de tip familial ,,Rebeca ” 

Teiuș  

 15 17 17 17 16 

 TOTAL 306 280 289 296 294 277 

 

 

Obligaţiile D.G.A.S.P.C. Alba în raport cu furnizorii privați de servicii sociale acreditați, 

cu care se află în relații contractuale, constau în monitorizarea modului de respectare a 

standardelor minime obligatorii de calitate pentru serviciile acordate, asigurarea respectării 

drepturilor copiilor, inclusiv accesul acestora la servicii publice de educaţie şi sănătate şi totodată 

alocarea contravalorii serviciilor sociale contractate. 



 

 

Anul Nr. de copii protejaţi în centrele de tip 

rezidenţial aflate în structura DGASPC 

Alba 

Nr. de copii protejaţi în centrele de tip 

rezidenţial dezvoltate în parteneriat de 

către DGASPC Alba 

2015 156 306 

2016 168 280 

2017 152 289 

2018 149 296 

2019 138 294 

1 septembrie 

2020 

129 277 

 

Numărul copiilor protejaţi în centrele de tip rezidenţial dezvoltate în parteneriat de către 

DGASPC Alba a cunoscut o tendinţă descendentă, de la 306 copii ocrotiţi la finele anului 2015, 

la  294 copii ocrotiţi în anul  2019, respectiv, 277 copii ocrotiţi la data de 01 septembrie 2020. 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea serviciului 

Numărul 

copiilor 

protejaţi 

la 31 

decembrie 

2015 

Numărul 

copiilor 

protejaţi 

la 31 

decembrie 

2016 

Numărul 

copiilor 

protejaţi 

la                   

31 

decembrie 

2017 

Numărul 

copiilor 

protejaţi la                   

31 

decembrie 

2018 

Numărul 

copiilor 

protejaţi 

la                   

31 

decembrie 

2019 

Numărul 

copiilor 

protejaţi 

la                   

1 

septembri

e 2020 

1. 
Căminul „Steaua Speranţei” 

Alba Iulia 
21 17 17 15 13 13 

2. 
Casa de tip familial „Villa 

Kunterbunt” Aiud 
5 5 4 2 2 1 

3. 
Fundaţia „Sanctuary” Ocna 

Mureş - Casa nr. 1 
15 20 15 15 15 7 

4. 
Fundaţia „Sanctuary” Ocna 

Mureş - Casa nr. 2 
8 7 10 8 8 11 

5. 
Fundaţia „Sanctuary” Ocna 

Mureş - Casa nr. 3 
7 8 8 7 6 10 

6. 

Fundația „Sf. Francisc” 

Deva –Casa de tip familial 

„Sf. Arhanghel Gabriel” 

Alba Iulia  

12 12 11 11 11 11 

7. 

Fundația „Sf. Francisc” 

Deva –Casa de tip familial 

„Sf. Tereza” Rîmetea  

24 18 20 17 16 16 

 TOTAL 92 87 85 75 71 69 

 

Numărul  copiilor ocrotiţi în centrele de tip rezidenţial aparţinând organizaţiilor private 

autorizate a cunoscut o tendinţă descendentă, de la 92 copii ocrotiţi la finele anului 2015, la  71 

copii ocrotiţi în anul  2019, respectiv, 69 copii ocrotiţi la data de 01 septembrie 2020. 

 

Pentru copiii ocrotiţi în unităţile rezidenţiale aflate în subordinea organizaţiilor private 

autorizate, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba are 

responsabilitatea monitorizării respectării standardelor de calitate, precum şi a evaluării / 

reevaluării periodice a dezvoltării stadiale fiziologice şi psihologice a copiilor. 

 

Prestaţii sociale acordate copiilor cu handicap neinstituţionalizaţi 

 

Copiii cu handicap neinstituţionalizaţi, în funcţie de gradul şi tipul de handicap, 

beneficiază de drepturi şi facilităţi.  



 

Astfel, copiii încadraţi într-o categorie de handicap au drepturi şi facilităţi referitoare la :  

ocrotirea sănătăţii - prevenire, tratament şi recuperare, educaţie şi formare profesională,  

orientare socio-profesională, asistenţă juridică, asistenţă socială, facilităţi de transport, facilităţi 

fiscale, evaluare şi reevaluare, inclusiv examinarea la domiciliu, a cazurilor nedeplasabile, de 

către membrii comisiei de evaluare. 

 

La începutul anului 2015, în judeţul Alba erau încadraţi în grad de handicap un număr de 

1568 copii, la data de 31 decembrie 2019, numărul copiilor încadraţi în grad de handicap era de 

1619 copii, iar, la data de 1 septembrie 2020, în evidența DGASPC Alba se aflau un număr 

de 1696 copii încadrați în gard de handicap.  

 

În funcţie de tipul de handicap, copiii încadraţi într-o categorie de handicap se distribuie 

astfel:  

 

Gradul de 

handicap 

Nr. 

copiilor 

încadraţi 

într-un 

grad de 

handicap 

la data de 

31 

decembrie 

2015 

Nr. 

copiilor 

încadraţi 

într-un 

grad de 

handicap 

la data de 

31 

decembrie 

2016 

Nr. 

copiilor 

încadraţi 

într-un 

grad de 

handicap 

la data de 

31 

decembrie 

2017 

Nr. 

copiilor 

încadraţi 

într-un 

grad de 

handicap 

la data de 

31 

decembrie 

2018 

Nr. 

copiilor 

încadraţi 

într-un 

grad de 

handicap 

la data de 

31 

decembrie 

2019 

Nr. 

copiilor 

încadraţi 

într-un 

grad de 

handicap 

la data de 

1 

septembrie 

2020 

grad de 

handicap uşor 
0 0 59 38 49 78 

grad de 

handicap 

mediu 

800 728 688 737 738 769 

grad de 

handicap 

accentuat 

143 145 128 104 109 
 

119 

grad de 

handicap grav 
625 616 641 677 723 730 

TOTAL 1568 1489 1516 1556 1619 1696 

 

 

 

 

 

Categorii de 

afecțiuni 

Nr. 

copiilor 

încadraţi 

într-o 

categorie 

de 

handicap 

la data de 

31 

decembrie 

2015 

Nr. copiilor 

încadraţi 

într-o 

categorie de 

handicap la 

data de 31 

decembrie 

2016 

Nr. copiilor 

încadraţi 

într-o 

categorie de 

handicap la 

data de 31 

decembrie 

2017 

Nr. copiilor 

încadraţi 

într-o 

categorie de 

handicap la 

data de 31 

decembrie 

2018 

Nr. 

copiilor 

încadraţi 

într-o 

categorie 

de 

handicap 

la data de 

31 

decembrie 

2019 

Nr. 

copiilor 

încadraţi 

într-o 

categorie 

de 

handicap 

la data de 

1 

septembrie 

2020 

Neurologică / 

Neuropsihică 

203 287 359 337 291 216 

Psihiatrică 

 

543 531 452 477 499 673 



Locomotorie 77 51 38 24 26 55 

Vizuală 57 46 45 40 47 50 

Auditivă 21 31 35 32 44 34 

Hiv /SIDA 0 0 0 0 0 0 

Down şi boli 

genetice 

103 126 153 129 128 121 

Altele (care nu 

se regăsesc in 

categoriile de 

mai sus) 

564 417 434 517 584 547 

TOTAL 1568 1489 1516 1556 1619 1696 

 

 

 4.2. PROTECŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 

 

  

În cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, activitatea 

privind protecţia persoanelor adulte se derulează pe două coordonate : 

- protecţia, recuperarea și reabilitarea persoanelor cu dizabilităţi ( în regim de zi şi 

rezidenţial );   

- evaluarea și generarea drepturilor privind acordarea de beneficii sociale persoanelor cu 

handicap neinstituţionalizate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448 / 2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

 

 

 Îngrijirea de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu dizabilităţi 

 

În unităţile de tip rezidenţial, din structura DGASPC Alba, respectiv în Centrul de 

recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos, în Centrele de Îngrijire şi asistenţă Abrud, 

Gârbova, Baia de Arieș şi în locuinţele protejate din localităţile Gârbova, Pianu, Abrud, Cricău, 

Sâncrai  şi Galda de Jos, în perioada 2015 – 01 septembrie 2020 au beneficiat de servicii de 

îngrijire, recuperare şi reabilitare un număr de 556 persoane cu dizabilităţi în anul 2015, 548 

persoane cu dizabilităţi în anul 2016, 543 persoane adulte cu dizabilităţi, în anul 2017,  497 

persoane cu dizabilităţi în anul 2018 ,  465 persoane cu dizabilităţi în anul 2019 şi 424 în prezent 

distribuiţi după cum urmează:  

 

 

 

 

 

Persoane adulte cu dizabilităţi 

instituţionalizate 

 

 

Anul 

2015 

 

Anul 

2016 

 

Anul 

2017 

 

Anul 2018 

 

Anul 2019 

Data de  

1 septembrie 

2020 

Centru de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică 

Galda de Jos 

268 267 264 265 223 187 

Centre de îngrijire şi asistenţă 

Abrud, Gârbova, Baia de Arieș  
201 202 207 150 148 143 

Locuinţe maxim protejate pentru 

persoane adulte cu dizabilități 

LMPPAD 3, 13 Gârbova, 

LMPPAD 6, 7, 8, 14, 15 ,19 

Abrud, LMPPAD 10 Cricău, 

LMPPAD 16 Alba Iulia , 

87 79 72 82 94 94 



LMPPAD 17, 18 Sîncrai  

 

TOTAL 556 548 543 497 465 424 

 

      În baza convenţiilor de parteneriat încheiate cu furnizori privaţi, un număr de 117 persoane 

adulte cu dizabilităţi ( la începutul anului 2015 ), respectiv 117  persoane cu handicap ( la 31 

decembrie 2016), 119 persoane cu handicap (la 31 decembrie 2017), 149 persoane cu handicap 

(la 31 decembrie 2018), 155 persoane cu handicap (la 31 decembrie 2019) şi în prezent 160 

persoane cu handicap din judeţul Alba, au beneficiat de servicii de îngrijire şi recuperare în 

cadrul a 4 centre rezidenţiale  şi 7 locuinţe protejate dezvoltate de către: Asociaţia “Filantropia 

Ortodoxă” Alba Iulia, Fundaţia “Valea Mănăstirii” Rîmeţ, Asociaţia “Filantropia Ortodoxă“ 

Galda de Jos, Asociaţia “Sînziene“ Vinţu de Jos Asociaţia Maria Mirabela Draşov şi Societatea 

de Ajutorare “Diakonia” Alba Iulia. 

 

Nr.   

crt. 
Denumirea serviciului 

Numărul 

de 

beneficiari 

la  

31 

decembrie 

2015 

Numărul 

de 

beneficiari 

la  

31 

decembrie 

2016 

Numărul 

de 

beneficiari 

la  

31 

decembrie 

2017 

Numărul 

de 

beneficiari 

la  

31 

decembrie 

2018 

Numărul 

de 

beneficiari 

la  

31 

decembrie 

2019 

Numărul 

de 

beneficiari 

la data de 

1 

septembrie 

2020 

1. 

Centre de abilitare și reabilitare 

pentru persoane cu handicap 

Alba Iulia 

Casa Ararat, Casa Elim, Casa 

Betania 

43 43 44 49 50 50 

2. 

Centrul de Îngrijire și Asistenţă 

Drașov 
   24 29 47 

3. 

LP nr. 1 Blaj, LP nr. 2 Blaj, LP 

nr. 4 Vințu de Jos, LP nr. 5 

Pianu, LP nr. 9,11,12 Galda de 

Jos, LP Rîmeţ  

 

74 

 

74 
75 76 76 63 

TOTAL 117 117 119 149 155 160 

  

D.G.A.S.P.C. Alba achită pentru fiecare beneficiar ocrotit în unităţile funcţionale 

contractate contravaloarea serviciilor oferite. 

        De asemenea specialiştii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba, monitorizează respectarea standardelor minime specifice de calitate în centrele 

rezidenţiale, precum şi calitatea serviciilor oferite de furnizorii privaţi.  

 

Servicii sociale în sistem de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi 

 

În baza parteneriatului încheiat de către DGASPC Alba cu Asociaţia Un pas îninte 

Alexandra funcţionează Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități, asociația oferind servicii 

specializate unui număr de 25 beneficiari/lună, în intervalul 2017 – prezent.   

În acest centru, persoanele cu handicap beneficiază de servicii de recuperare şi reabilitare , 

consiliere psihologică, asistenţă socială, consiliere socială, informare legislativă şi terapie de 

receuperare.  



 Prestaţii sociale acordate persoanelor cu handicap neinstituţionalizate 

 

Persoanele cu handicap neinstituţionalizate, în funcţie de gradul de handicap, beneficiază 

de prestaţii sociale şi facilităţi fiscale în scopul compensării gradului scăzut de autonomie 

personală.  

În funcţie de tipul de handicap, persoanele adulte încadrate într-o categorie de handicap, 

în perioada 2015 – 2019 şi în prezent, se distribuie astfel : 

 

Tipul de 

handicap 

Nr. 

persoanelor 

adulte cu 

handicap 

neinstituţion

alizate la 31 

decembrie 

2015 

Nr. 

persoanelor 

adulte cu 

handicap 

neinstituţional

izate la 31 

decembrie 

2016 

Nr. 

persoanelor 

adulte cu 

handicap 

neinstituţional

izate la 31 

decembrie 

2017 

Nr. 

persoanelor 

adulte cu 

handicap 

neinstituţional

izate la 31 

decembrie 

2018 

Nr. 

persoanelor 

adulte cu 

handicap 

neinstituţio

nalizate la 

31 

decembrie 

2019 

Nr. 

persoanelor 

adulte cu 

handicap 

neinstituţio

nalizate la 

data de 1 

septembrie 

2020 

Fizic 6157 6405 6445 6626 6728 6708 

Somatic 2800 2783 2755 2881 2916 2904 

Auditiv 451 454 447 450 456 449 

Vizual 1925 1876 1829 1805 1728 1689 

Mintal 1916 2019 2095 2233 2337 2350 

Psihic 1202 1166 1173 1196 1173 1184 

Asociat 1219 1219 1198 1254 1340 1328 

HIV/SIDA 10 14 15 15 15 15 

Boli rare 9 12 13 13 12 12 

TOTAL 15689 15948 15970 16473 16705 16639 

 

 

Analizând datele de mai sus, se poate observa faptul că ponderea cea mai mare, în rândul 

populaţiei adulte cu handicap, o reprezintă persoanele cu handicap fizic, urmate de persoanele cu 

handicap somatic, vizual, mintal, psihic şi asociat. 

   

 

4.3. PROTECŢIA PERSOANELOR VÂRSTNICE  

 

  Protecţia persoanelor vârstnice cu sau fără handicap la nivel județean se realizează atât 

prin acordarea de servicii în cadrul unităţilor funcţionale de tip rezidenţial cât şi în cadrul 

reţelelor sociale şi medico-sociale de îngrijire la domiciliu. Aceste servicii sociale destinate  

persoanelor vârstnice sunt asigurate atît de către furnizori publici (autorități publice locale), cât 

și furnizori privați de servicii sociale acreditați. 

DGASPC Alba a susținut activitatea de protecție de tip rezidențial a persoanelor vârstnice 

pentru un număr de 58 persoane la finele anului 2015 şi 42 persoane la sfârşitul anului 2019 

ocrotite în Căminele pentru persoane vârstnice Dumbrava, Râmeţ şi Teiuş, în baza contractelor 

de furnizare de servicii încheiate între DGASPC Alba și furnizori de servicii sociale privaţi 

autorizați : Asociația “Sf. Veronica” Dumbrava și Asociația “Valea Mănăstirii” Râmeț.  

În prezent activitatea centrelor rezidențiale pentru persoanele vârstnice este susținută de 

către furnizorii privați acreditați de servicii, autoritățile publice locale, contribuții ale 

beneficiarilor, donații și sponsorizări. 



 

 

Nr.    

crt. 

Denumirea 

serviciului 

Numărul de 

beneficiari la 

31 decembrie 

2015 

Numărul de 

beneficiari 

la 

31 

decembrie 

2016 

Numărul de 

beneficiari 

la 

31 

decembrie 

2017 

Numărul de 

beneficiari la 

31 decembrie 

2018 

Numărul de 

beneficiari 

la 

31 

decembrie 

2019 

1. 

Cămin  pentru 

persoane vârstnice 

Dumbrava 
29 31 30 31 28 

2. 

Cămin pentru  

persoane vârstnice 

Râmeţ 
15 15 15 15  

3. 

Cămin pentru  

persoane vârstnice 

Teiuş 

14 14 14 

13 

 

14 

TOTAL 58 60 59 59 42 

  

Pentru susţinerea activităţii de protecţie a persoanelor vârstnice cu sau fără dizabilităţi se 

furnizează  servicii medico-sociale de îngrijire la domiciliu. În acest sens, DGASPC Alba a 

încheiat contracte de furnizare de servicii cu Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia, 

Asociaţia „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” - filiala Câmpeni şi Izvoarele, Filiala Filantropia 

Ortodoxă Ocna Mureş, Filiala Filantropia Ortodoxă Războieni Cetate, Asociaţia „Sf. Prooroc Ilie 

Tesviteanu Aiud”, Asociaţia „Caritas Mitropolitan Greco – Catolic” Blaj şi Asociaţia „Un Pas 

Înainte Alexandra” Aiud. 

 

 În cadrul centrelor de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice li se oferă următoarele 

tipuri de servicii: 

 

- Servicii sociale : identificarea nevoilor individuale şi de grup, informarea asupra 

situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor sociale ale persoanei, consiliere socială 

şi spirituală pentru persoanele vârstnice, evaluarea complexă a cazurilor. 

 

 

- Servicii socio - medicale : 

a)  Servicii de îngrijire de bază - ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi 

dezbrăcare, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, 

comunicare. 

b) Servicii de suport -  ajutor pentru prepararea hranei şi livrarea acesteia, efectuarea 

de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea 

deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare, activităţi 

de petrecere a timpului liber. 

 

- Servicii medicale : asistenţă medicală la domiciliu conform pachetului de servicii 

pentru îngrijirea la domiciliu aprobate de Ministerul Sănătăţii – tratamente 

medicamentoase sau de altă natură recomandate de către medicul curant, 

monitorizarea  stării de sănătate, recoltarea de probe biologice. 

 

 În cadrul reţelelor sociale şi medico-sociale de îngrijire la domiciliu și în comunitate , au 

beneficiat în mod individualizat, de servicii de îngrijire la domiciliu un număr de 404 persoane, 

în anul 2015, un număr de 241 persoane în anul 2016, un număr de 296 persoane în anul 

2017, un număr de 358 persoane în anul 2018, un număr de 346 persoane în anul 2019, iar 

în prezent sunt 241 persoane cu dizabilităţi. 

 



 

Număr beneficiari de servicii 

de îngrijire la domiciliu 

 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Septembrie 

2020 

Persoane 

cu 

dizabilități 

 

Serviciul de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor 

vârstnice Alba Iulia - Asociaţia 

Filantropia Ortodoxă Alba 

Iulia 

30 19 20 20 20 12 

Serviciul de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor 

vârstnice Blaj - Asociaţia 

Filantropia Ortodoxă Alba 

Iulia  

25 13 13 13 13 8 

Serviciul de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor 

vârstnice Baia de Arieş - 

Asociaţia Filantropia 

Ortodoxă Alba Iulia 

25 13 13 13 13 9 

Serviciul de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor 

vârstnice Bistra - Asociaţia 

Filantropia Ortodoxă Alba 

Iulia 

30 15 15 15 15 10 

Serviciu de îngrijire la domiciliu 

a persoanelor vârstnice Ocna 

Mureş - Filiala Filantropia 

Ortodoxă Ocna Mureş                  

25 13 13 13 13 10 

Serviciul de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor 

vârstnice Roşia de Secaş - 

Asociaţia Filantropia 

Ortodoxă Alba Iulia 

25 13 13 13 13 10 

Serviciul de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor 

vârstnice  Războieni - Filiala 

Filantropia Ortodoxă 

Războieni Cetate                 

10 13 13 12 13 10 

Serviciul de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor 

vârstnice  Silivaş - Filiala 

Filantropia Ortodoxă 

Războieni Cetate                 

17 13 13 13 13 9 

Serviciul de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor 

vârstnice  Valea Lungă - 

Asociaţia Filantropia 

Ortodoxă Alba Iulia 

25 13 11 13 13 10 

Serviciul de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor 

vârstnice  Zlatna - Asociaţia 

Filantropia Ortodoxă Alba 

Iulia 

35 18 18 18 18 10 

Serviciul socio - medical de 

îngrijire la domiciliu a 
25 12 20 19 18 10 



persoanelor vârstnice Cîmpeni - 

Asociaţia Filantropia 

Ortodoxă Alba Iulia – filiala 

Cîmpeni 

Serviciul socio-medical de 

îngrijire la domiciliu a 

persoanelor vârstnice Izvoarele - 

Asociaţia Filantropia 

Ortodoxă Alba Iulia –filiala 

Izvoarele 

25 13 13 13 13 10 

Serviciul de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor 

vârstnice -  Aiud - Asociaţia  Sf. 

Proroc  ,, Ilie Tesviteanu 

Aiud” 

27 18 18 18 17 10 

Centrul de îngrijire la domiciliu 

a persoanelor vârstnice  Blaj  - 

Asociaţia Caritas Mitropolitan 

Greco - Catolic Blaj  

40 20 20 20 20  

Centrul de îngrijire la domiciliu 

a persoanelor vârstnice  Teiuş  - 

Asociaţia Caritas Mitropolitan 

Greco - Catolic Blaj 

40 20 20 20 20 9 

Serviciul de îngrijire la 

domiciliu pentru persoane 

vârstnice Întregalde - Asociaţia 

Mentor pentru Îngrijiri 

Comunitare Întregalde 

 15 13 10   

Servicii Sociale acordate în 

comunitate destinate 

persoanelor adulte cu handicap 

afectate de scleroză multiplă din 

judeţul Alba- Asociaţia SM 

Speromax Alba 

  50 50 49 49 

Centrul de zi pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi Aiud- 

Asociaţia Un Pas Înainte 

Alexandra Aiud 

   25 25 25 

Serviciul de îngrijire la 

domiciliu pentru persoane adulte 

cu dizabilităţi - Asociaţia Un 

Pas Înainte Alexandra Aiud 

   30 30 30 

Serviciul de îngrijire la 

domiciliu pentru persoane adulte 

cu dizabilităţi zona Sebeş - 

Filiala Filantropia Ortodoxă 

Sebeş 

   10 10  

Total  404 241 296 358 346 241 

 

 Beneficiarii acestor tipuri de servicii provin din 15 localităţi din judeţ, respectiv: Alba Iulia, 

Aiud, Blaj, Baia de Arieş, Bistra, Câmpeni, Hopârta, Izvoarele, Întregalde, Ocna Mureş, 

Războieni, Roşia de Secaş, Valea Lungă, Teiuş şi Zlatna. 

 

 

4.4. ALTE CATEGORII VULNERABILE 

 

Protecţia persoanelor fără adăpost în regim de urgenţă 



 

 Persoanele fără adăpost, care nu beneficiază de susţinerea familiei, beneficiază de servicii de 

asistenţă medicală, consiliere psihologică şi sprijin în vederea reinserţiei sociale, hrană şi 

găzduire temporară în cadrul Centrului social de urgenţă Alba Iulia, dezvoltat de către  DGASPC 

Alba în parteneriat cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia şi Direcţia de Asistenţă Socială 

Alba Iulia. 

 Numărul de beneficiari, în cadrul Adăpostului de noapte Alba Iulia, la finele anului 2015 a 

fost de 49 persoane fără adăpost, la finele anului 2016 – 19 persoane fără adăpost, la finele 

anului 2017 – 20 persoane fără adăpost, la finele anului 2018 - 16 de persoane fără adăpost și la 

finele anului 2019 -13 persoane fără adăpost, iar în prezent DGASPC Alba decontează servicii în 

cadrul adăpostului pentru un număr de 11 persoane.  

 

 

4.5. ANALIZA SWOT - D.G.A.S.P.C. ALBA  

 

 

Puncte tari 

 

Puncte slabe 

- resurse umane calificate și profesionalizate în cadrul 

DGASPC Alba; 

- menținerea unor relații de comunicare eficiente cu 

autoritățile administrației publice locale 

- analiza nevoilor realizată la nivel local de către 

autoritățile publice locale; 

-  diversificarea şi dezvoltarea continuă a serviciilor 

oferite copiilor şi adulţilor aflaţi în situaţie de risc; 

- colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale în 

domeniul furnizării de servicii sociale destinate 

copiilor, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi 

persoanelor vârstnice; 

-  capacitatea extinsă a reţelei de asistenţă maternală 

de a prelua în orice moment cazurile de plasament în 

regim de urgenţă, precum şi copiii cu vârsta cuprinsă 

în intervalul 0 – 2 ani de pe întreg arealul judeţului; 

- existenţa procedurilor de lucru pentru fiecare 

activitate desfăşurată în cadrul instituţiei;  

- număr mare de servicii sociale publice și private 

licențiate 

- acreditatea DGASPC ca furnizor de servicii sociale. 

- APL nu au dezvoltat servicii alternative de 

prevenire a abandonului și a instituționalizării 

copiilor și a persoanelor adulte cu dizabilități; 

- serviciile specializate nu acoperă toate  

nevoile sociale identificate la nivel de judeţ 

(servicii de reintegrare a copiilor delincvenţi, 

servicii de recuperare și reabilitare a 

persoanelor cu dizabilități, servicii de 

prevenire a violenței domestice, servicii de 

recuperare și reabilitare socială pentru 

persoanele cu diferite adicții); 

- resursele financiare necesare formării 

continue și perfecționării  personalului 

existent sunt insuficiente. 

Oportunităţi 

 

Riscuri 

- formarea profesională a asistenților maternali prin 

intermediul Programului TEAM – UP; 

- capacitatea de a elabora şi implementa proiecte în 

vederea diversificării serviciilor de asistenţă socială 

oferite;  

- iniţierea de parteneriate (cu organizaţii 

neguvernamentale, instituţii publice specializate sau 

consilii locale) în scopul eficientizării sistemului de 

protecţie socială; 

- informarea beneficiarilor şi promovarea serviciilor 

oferite prin intermediul mass-media; 

- adaptabilitatea personalului angajat la schimbare şi 

la volumul crescut de muncă.  

- diversificarea serviciilor oferite victimelor violenței 

domestice prin implementarea la nivel local a 

proiectului VENUS – Împreună pentru o viață în 

- riscul de dependenţă a persoanelor aflate în 

dificultate faţă de serviciile/prestaţiile sociale 

oferite; 

- diminuarea resurselor financiare prin 

diversificarea şi multiplicarea serviciilor 

sociale oferite; 

- supraîncărcarea personalului cu sarcini 

datorită creşterii continue a nevoilor sociale.  

 



siguranță!, prin înființarea Locuinței protejate 

destinată persoanelor victime ale violenței domestice 

la nivel de județ, precum și oferirea a două servicii 

complementare, grupul de suport (servicii 

psihologice) și cabientul de consiliere vocațională; 

- formarea profesională a personalului DGASPC 

Alba prin proiectul POCU Dezvoltarea sistemului de 

asistență socială pentru combatrea sărăciei și a 

excluziunii sociale (Ministerul Muncii).   

 

 



RESURSE FINANCIARE 

 

 

 Asigurarea suportului financiar pentru susţinerea serviciilor destinate protecţiei copilului,  

respectiv a persoanelor adulte cu handicap, constituie o acţiune cu caracter permanent, aflată 

într-o permanentă dinamică, nevoile beneficiarilor detemină nevoia de resurse precum şi 

realocări permanente ale fondurilor previzionate. 

 

 Modificările structurale şi organizatorice la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială  şi Protecţia Copilului Alba, se  regăsesc şi în structura bugetului de venituri şi cheltuieli, 

buget ce se caracterizează prin mobilitate şi adaptabilitate la noile condiţii. 

 

Evoluţia   prognozată   a   prevederilor   din  bugetul  aferent  perioadei  2020 – 2025,  se  

prezintă  astfel :           

        mii   lei      

Nr. 

crt. 

Specificaţie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Cheltuieli , total 

,din care : 

92254,

33 

94951,

97 

97730,54 100213,5 99.862,7

6 

101.555,

67 

a Cheltuieli  de  

personal 

53354 54954,

62 

56603,26 58301.36 58.301,3

6 

58.301,3

6 

b Cheltuieli  cu  

bunuri  şi  servicii 

29509,

5 

30394,

79 

31306,63 32245,83 33.858,1

2 

35.551,0

3 

c Cheltuieli  de  

capital 

5197,6

48 

5353,5

77 

5514,185 5679,61 5.679,61 5.679,61 

 Proiecte finanațare 

FSE, din care : 

      

 Proiect Venus – 

Împreună pentru o 

viață în siguranță 

379 379 379  

 

  

 Proiect TEAM - 

UP : Progres în 

calea îngrijirii 

alternative a 

copiilor 

1954 1954 1954 1954   

 Transferuri MMJS 1860,1

8 

1915,9

85 

1973,465 2023,669 2023,669 2023,669 

 

Principalele   direcţii  de  acţiune   sunt  : 

 

a).extinderea   colaborărilor , cooperărilor  sau  parteneriatelor   cu   organizaţiile  non – 

guvernamentale,  cu  scopul  degrevării   bugetului  propriu  al   direcţiei ; 

b).asigurarea  cotelor  de  cofinanţare   în  cazul  programelor / proiectelor  externe   

nerambursabile,  precum  şi  în  cazul  proiectelor  accesate  pe  plan  intern,  cu  accent  pe  

cheltuielile  neeligibile ; 

c).diversificarea serviciilor  sociale acordate persoanelor vulnerabile, care vor fi furnizate 

atât de către DGASPC Alba în calitate de furnizor de servicii, cât și prin contractare cu  

furnizorii  de  servicii   sociale  acreditaţi  în  condiţiile  legii  ; 

d).alocarea fondurilor privind  unele  categorii  de  cheltuieli, cum ar fi :  lucrări  de  

reparaţii  şi  întreţineri  curente, reparaţii  capitale, obiecte  de  inventar, echipament  şi  

cazarmament, perfecţionarea  şi  pregătirea  profesională a  personalului  angajat  ; 

 

În vederea realizării obiectivelor prevăzute în strategie se va urmări atragerea de fonduri 

extra bugetare (finanţări externe), precum şi dezvoltarea de parteneriate public-privat sau public-

public. 



 

 

5. PORTOFOLIU DE PROIECTE 

 

În scopul atingerii obiectivelor stategice propuse, DGASPC Alba îşi propune ca în 

calitate de promotor de proiect sau în parteneriat cu organizaţii neguvernamentale sau cu alte 

instituţii publice, în măsura în care vor fi eligibile şi se vor aproba, proiecte care să vizeze :  

 

- Centrul de recuperare și reinserție socială a copiilor cu tulburări de comportament;  

- Centrul de consiliere pentru agresori / victime ale violenței domestice; 

- Centrul de îngrijire și asistență  destinat persoanelor adulte cu dizabilități; 

- Servicii de recuperare şi reabilitare a copiilor cu dizabilități; 

- Servicii de asistare a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie în vederea facilitării 

includerii pe piaţa muncii; 

- Servicii de asistență, găzduire și suport pentru victimele violenței domestice în scopul 

reabilitării acestora și integrării sociale și profesionale; 

- Înființarea unor structuri de tip rezidențial de tip Locuință Protejată, Centru de Îngrijire și 

Asistență, Centru de Abilitare Reabilitare și a unor structuri de tipul Centre de zi 

destinate ocrotirii, recuperării și reabilitării persoanelor adulte cu dizabilități.                                                                                                                                                                                                       

- Programe pentru formarea profesională continuă a asistenţilor maternali pentru a 

răspunde în mod profesionist nevoilor sociale ale copiilor aflaţi în îngrijire.    

- Programe de formare profesională a educatorilor specializaţi, a pedagogilor de recuperare 

şi a infirmierilor din centrele rezidenţiale pentru copii şi adulţi în scopul creşterii şi 

diversificării competenţelor profesionale. 

 

6. OBIECTIVE STRATEGICE 

 

 Susţinerea activităţii de prevenire a instituţionalizării copiilor, prin intermediul unor 

campanii de informare derulate de specialiști din cadrul DGASPC Alba împreună cu 

specialiști APL; 

 Înființarea unor servicii de recuperare și reinserție socială pentru copilul cu tulburări de 

comportament; 

 Furnizarea serviciilor de intervenție în regim de urgență, sprijinirea și asistarea copiilor în 

cadrul audierilor în fața instanței;  

 Înființarea unor servicii de recuperare și reabilitare pentru copilul cu nervoi speciale; 

 Monitorizarea mamelor minore și informarea și consilierera acestora în vederea prevenirii 

sarcinilor nedorite; 

 Creşterea calităţii serviciilor de asistenţă specializată în vederea integrării familiale a 

copiilor şi socio-profesională a tinerilor şi a persoanelor adulte cu handicap; 

 Promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

 Dezvoltarea instituţională susţinută în vederea creşterii calităţii serviciilor sociale oferite; 

 Combaterea riscului de excluziune socială şi creşterea calităţii vieţii persoanelor 

vârstnice, prin înființarea unui centru respiro; 

 Formarea profesională continuă a tuturor angajaților DGASPC Alba și transferul de 

informație către specialiștii din cadrul autoritîților publice locale; 

 Responsabilizarea comunităţilor locale în vederea implicării în procesul de integrare 

socială persoanelor vulnerabile social; 

 Acordarea unor servicii de consultanță și suport autorităților administrației publice locale 

în vederea furnizării unor servicii primare de calitate. 

 

7. IMPLEMENTARE, EVALUARE, MONITORIZARE  

 

Activităţile necesare pentru realizarea obiectivelor operaţionale, precum şi planificarea 

acestora sunt sintetizate în Planul de implementare al Strategiei judeţene în domeniul asistenţei 

sociale şi protecţiei copilului, anexat prezentei, care vor fi evaluate periodic, pe baza indicatorilor 

de performanţă şi a gradului de realizare a rezultatelor aşteptate.



  PLANUL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI JUDEŢENE A DGASPC ALBA 

 DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 2021 - 2025 

 

Obiective 

generale / 

obiective 

operaţionale 

Acţiuni Termene Responsabili Buget estimat Surse de 

finanţare 

 

Indicatori / Rezultate 

O.1 Susţinerea activităţii de prevenire a abandonului și instituţionalizării copiilor 

O.1.1. Servicii de 

informare, 

consiliere şi 

asistenţă pentru 

mamele minore şi 

familiile acestora 

   2021-      

2025 

 

Asistent social 

Asistent medical 

 

50.000lei/an Bugetul 

propriu,  

Fonduri 

nerambursabile 

Număr de mame minore 

informate / consiliate 

140/an 

Număr de copii integraţi în 

familia naturală / extinsă 

120 copii/an 

O.1.2. Servicii de 

consiliere şi suport 

pentru mamele 

aflate în situaţie de 

risc în vederea 

evitării 

abandonului 

copilului în unităţi 

sanitare. 

2021-

2023 

Asistenți sociali 

DGASPC  

Psihologi 

Asistenți sociali din 

unitățile sanitare 

50.000lei/an Bugetul 

propriu,  

Fonduri 

nerambursabile 

Număr de mame în situaţii 

de risc informate / 

consiliate 50/an 

Număr de copii integraţi în 

familia naturală / extinsă 

30/an 

 

O.1.3. Intervenție în 

regim de urgență 

și asistarea 

copiilor în 

procesul de 

audiere la 

instanțele 

judecătorești 

2021 – 

2025 

Biroul Telefonul 

Copilului și Intervenție 

în Regim de Urgență în 

Domeniul Asistenței 

Sociale 

 

50.000 lei/an Bugetul 

propriu, 

Fonduri 

nerambursabile 

Număr de persoane 

informate 20/an 

Număr de programe / 

întâlniri organizate 4/an 

O.1.4. Transferul gradual 2021- Serviciul Management 2.700.000lei/an Bugetul Număr de servicii în regim 



al serviciilor 

primare de 

prevenţie 

organizate ca 

centre de zi în 

subordinea 

autorităților 

publice locale 

2025 de Caz pentru Copii și 

Managementul Calității 

Serviciilor de Tip 

Familial 

 

 propriu,  

Fonduri 

nerambursabile 

de zi dezvoltate în 

parteneriat 14 

Număr de beneficiari ai 

serviciilor furnizate în 

centrele de zi, centrele de 

recuperare şi reabilitare şi 

în centrele de tip  respiro:  

100 beneficiari / an 

O.1.5. Informarea și 

monitorizarea 

autorităţilor 

administrației 

publice locale în 

vederea sprijinirii 

familiei 

naturale/lărgite 

pentru reintegrarea 

copilului separat 

temporar de 

părinţi. 

 

2021-

2025 

Serviciul Management 

de Caz pentru Copii și 

Managementul Calității 

Serviciilor de Tip 

Rezidențial 

Serviciul Monitorizare, 

Strategii, Programe, 

Proiecte și ONG 

 

50.000 lei/an Bugetul 

propriu,  

Fonduri 

nerambursabile 

Număr de întâlniri de 

informative 4/an  

Număr de autorităţi locale 

informate / sprijinite 78 

Număr de persoane 

participante la întâlniri 25 

 

O.2 Protecţia unor grupuri vulnerabile care necesită o atenţie specială (copiii străzii, copiii delincvenţi, copiii cu dizabilităţi, 

victimele violenței domestice, persoane fără adăpost, ) 

O.2.1. Formarea iniţială 

şi specializarea 

personalului în 

vederea 

cunoaşterii 

problematicii 

copiilor cu 

tulburări de 

comportament şi a 

copiilor cu 

2021- 

2025 

Serviciul Resurse 

Umane şi Gestiunea 

Funcţiei Publice 

Serviciul Management 

de Caz pentru Copii și 

Managementul Calității 

Serviciilor de Tip 

Rezidențial 

Serviciul de Evaluare 

Complexă Copii 

250.000lei/an, 

în perioada 

2020-2023 

Bugetul 

propriu, 

Fonduri 

nerambursabile 

Număr de persoane 

formate iniţial 50 

persoane/2020 

Număr de persoane 

participante la formarea 

continuă 100 persoane/an 

Număr de ore alocate 

formării iniţiale 20 -40 ore 

/ persoană formată  

Număr de programe de 



dizabilităţi.  

 

formare continuă derulate: 

minim 1 program / an  

O.2.2. Dezvoltarea  

serviciilor de 

recuperare / 

reabilitare destinate 

copiilor cu 

dizabilităţi  

2021 -

2025 

Serviciul de Evaluare 

Complexă pentru Copii 

Serviciul Management 

de Caz pentru Copii și 

Managementul Calității 

Serviciilor de Tip 

Familial 

 

1.090.000lei/an Bugetul 

propriu, 

Fonduri 

nerambursabile 

Număr de servicii nou 

create 4 

Număr de beneficiari ai 

serviciilor recuperare 

reabilitare:  

- 60 beneficiari/lună în 

sistem de zi  

O.2.3. Înființarea unui 

centru rezidențial  

destinat copiilor cu 

tulburări de 

comportament 

2021 -

2025 

Serviciul Management 

de Caz pentru Copii și 

Managementul Calității 

Serviciilor de Tip 

Rezidențial 

 

226,420 lei / an Fonduri 

nerambursabile 

Număr de centre nou 

create : 1 

Număr de beneficiari ai 

centrului rezidențial:  

10 beneficiari/lună în 

sistem rezidenţial 

O.2.4. Intervenții specifice 

privind restabilirea 

echilibrului 

psihoemoțional și 

inserției / reinserției 

socio – profesionale 

a victimelor 

violenței domestice 

2021 - 

2025 

Experți (psiholog, 

consilier vocațonal și 

asistent social ) Proiect 

“VENUS – Împreună 

pentru o viață în 

siguranță” Promotor 

Proiect - ANES, 

Partener 1 - DGASPC 

Alba 

1.137.174,76 

lei buget alocat 

județului Alba 

din care 

22.743,50 

contribuție CJ / 

DGASPC, 

reprezentând 

2% din bugetul 

alocat  

Bugetul  

propriu, 

Fonduri 

nerambursabile 

Număr de servicii nou 

create 1 locuință protejată 

cu o capacitate de 6 locuri, 

Număr de beneficiari : 

-Grup suport– 10 victime / 

ședință în serii de 30 

ședințe / 6 luni pe toată 

durata proiectului 

-Consiliere vocațională - 

minim 50 beneficiari / an 

pe toată durata proiectului 

 

O.3 Creşterea calităţii serviciilor de asistenţă specializată în vederea integrării familiale a copiilor şi socio-profesională a tinerilor 

inclusiv a celor cu handicap  



O.3.1. Finanţarea ser-

viciilor sociale 

rezidenţiale, 

destinate copiilor , 

inclusiv a celor cu 

dizabilități, 

contractate cu 

furnizori privaţi 

acreditați de 

servicii sociale  

2021 – 

2025 

Serviciul Management 

de Caz pentru Copii și 

Managementul Calității 

Serviciilor de Tip 

Rezidențial 

 

Serviciul Management 

de Caz pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități și 

Monitorizare Servicii 

Sociale 

Serviciul Achiziţii, 

Patrimoniu, Tehnic şi 

Administrativ 

5.208.000 

lei/an 

Bugetul 

propriu,  

Fonduri 

nerambursabile 

Respectarea principiului 

continuităţii serviciilor 

acordate unui beneficiar. 

Respectarea principiului 

distribuţiei serviciilor 

rezidenţiale în plan 

geografic în cadrul 

judeţului cu acoperirea 

zonelor: Alba, Aiud, Blaj, 

Baia de Arieș, Ocna 

Mureș. 

Număr de beneficiari 200 

O.3.2. Dezvoltarea unor 

programe de 

sprijin  pentru 

tinerii care 

urmează să 

părăsească 

sistemul de 

protecţie a 

copilului în 

vederea integrării 

sociale şi 

profesionale. 

 

2021 -

2025 

Serviciul Management 

de Caz pentru Copii și 

Managementul Calității 

Serviciilor de Tip 

Rezidențial 

 

50.000 lei/an Bugetul 

propriu, 

Fonduri 

nerambursabile 

Număr de programe 

derulate 3 

Număr de tineri beneficiari 

30 tineri  

O.3.3. Realizarea unor 

parteneriate cu 

Agenţia judeţeană 

de ocupare a forţei 

de muncă şi cu 

organizaţii 

2021 - 

2025 

Serviciul Management 

de Caz pentru Copii și 

Managementul Calității 

Serviciilor de Tip 

Rezidențial 

 

50.000 lei/an Bugetul 

propriu, 

Fonduri 

nerambursabile 

Număr de parteneriate 

încheiate 4 

Număr de beneficiari 100 

tineri 



neguvernamentale 

care desfăşoară 

activităţi în 

domeniu, cu 

scopul consilierii 

şi integrării pe 

piaţa muncii a 

tinerilor care 

părăsesc sistemul 

de protecţie a 

copilului şi al 

persoanelor cu 

handicap 

Serviciul Management 

de Caz pentru Persoane 

adulte cu Dizabilități și 

Monitorizare Servicii 

Sociale 

O.4 Promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi  

O.4.1. Finanţarea 

serviciilor de 

recuperare / 

reabilitare a 

persoanelor 

încadrate în grad 

de handicap, 

contractate cu 

furnizori privaţi 

2021 – 

2025 

Serviciul Management 

de Caz pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități și 

Monitorizare Servicii 

Sociale 

 

Serviciul Achiziţii, 

Patrimoniu, Tehnic şi 

Administrativ 

270.000 lei/an Bugetul 

propriu,  

Fonduri 

nerambursabile 

Respectarea principiului 

continuităţii serviciilor 

acordate unui beneficiar 

Respectarea principiului 

distribuţiei serviciilor 

rezidenţiale în plan 

geografic în cadrul 

judeţului cu acoperirea 

zonelor: Alba Iulia, 

Gârbova, Baia de Arieș, 

Abrud, Blaj, Aiud, Ocna 

Mureş 

Număr de beneficiari 100 

O.4.2. Promovarea unei 

imagini pozitive a 

persoanelor cu 

dizabilităţi  

2021 - 

2025 

Serviciul Management 

de Caz pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități și 

Monitorizare Servicii 

Sociale 

 

20.000 lei/an Bugetul 

propriu,  

Fonduri 

nerambursabile 

Număr de acţiuni de 

promovare: 10 acţiuni/an 

prin mass media, 1 acţiune 

/an în parteneriat cu 

societatea civilă.  



Compartimentul Relaţii 

Publice 

O.4.3. Derularea unor 

acţiuni de 

informare şi 

socializare a 

persoanelor cu 

dizabilităţii  

2021 – 

2025 

Serviciul Management 

de Caz pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități și 

Monitorizare Servicii 

Sociale 

 

Compartimentul Relaţii 

Publice 

20.000 lei/an Bugetul 

propriu,  

Fonduri 

nerambursabile 

Număr de acţiuni 

organizate 5/an 

Număr de beneficiari 300 

O.4.4. 

 

Restructurarea 

CRRN Galda  

2021 – 

2022 

Serviciul Management 

de Caz pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități și 

Monitorizare Servicii 

Sociale 

 

Serviciul Achiziţii, 

Patrimoniu, Tehnic şi 

Administrativ 

1.500.000 lei Buget propriu, 

Fonduri 

nerambursabile 

Contractarea serviciilor 

furnizate în cadrul unor 

structuri de tip CIA pentru 

20,  respectiv 30 persoane 

adulte cu dizabilități. 

Reabilitarea CIA Ocna 

Mureș, cu o capacitate de 

40 locuri. 

Contractarea serviciilor 

furnizate în cadrul unor 

structuri de tip CAbR 

pentru 20 persoane adulte 

cu dizabilități 

Reabilitarea CAbR Galda 

de Jos,  cu o capacitate de 

50 locuri 

O.4.5. Finanţarea 

serviciilor de 

îngrijire la 

domiciliu a 

persoanelor 

încadrate în grad 

de handicap 

2021 – 

2025 

Serviciul Management 

de Caz pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități și 

Monitorizare Servicii 

Sociale 

 

Serviciul Achiziţii, 

400.000 lei/an Bugetul 

propriu,  

Fonduri 

nerambursabile 

Respectarea principiului 

continuităţii serviciilor 

acordate unui beneficiar 

Respectarea principiului 

distribuţiei serviciilor 

rezidenţiale în plan 

geografic în cadrul 



contractate cu 

furnizori privați de 

servicii sociale 

acreditați 

Patrimoniu, Tehnic şi 

Administrativ 

 

judeţului cu acoperirea 

zonelor: Sebeş, Alba, Blaj, 

Aiud, Ocna Mureş, Abrud, 

Câmpeni, Zlatna, Cugir. 

Număr de beneficiari 100 

O.5.  Dezvoltarea instituţională susţinută în vederea creşterii calităţii serviciilor sociale oferite beneficiarilor 

O.5.1. Creşterea calităţii 

serviciilor sociale 

furnizate prin 

promovarea 

parteneriatului 

public - privat  

2021 – 

2025 

Serviciul Management 

de Caz pentru Copii și 

Managementul Calității 

Serviciilor de Tip 

Rezidențial 

Serviciul Management 

de Caz pentru Copii și 

Managementul Calității 

Serviciilor de Tip 

Familial 

 

Serviciul Management 

de Caz pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități și 

Monitorizare Servicii 

Sociale 

42.000 lei/an Bugetul 

propriu, 

Fonduri 

nerambursabile 

Număr de rapoarte de 

monitorizare a partenerilor 

400 rapoarte/an 

Număr de parteneriate 

încheiate 200 

parteneriate/an 

Număr de servicii 

acreditate şi licenţiate: 

conform planificărilor 

legale. 

 

O.5.2. Oferirea de 

servicii 

personalizate 

copiilor aflați în 

situații de risc prin 

extinderea și 

profesionalizarea 

rețelei AMP 

2021 – 

2025 

Serviciul Management 

de Caz pentru Copii și 

Managementul Calității 

Serviciilor de Tip 

Familial 

Experți Proiect TEAM 

UP 

 

21.848.556,60 

lei buget alocat 

județului Alba 

din care 

436.978,60 lei 

contribuție CJ / 

DGASPC, 

reprezentând 2 

% din bugetul 

alocat 

Bugetul 

propriu, 

Fonduri 

nerambursabile 

Extinderea rețelei de 

asistenți maternali 

profesioniști cu 35 

persoane și a numărului de 

copii beneficiari de 

servicii cu minim 35 copii. 

Organizarea a 2 sesiuni de 

formare continuă pentru 

un număr de minim 131 

persoane. 



O.5.3. Promovarea 

imaginii instituţiei 

ca garant al 

respectării  

drepturilor copiilor 

şi a persoanelor 

adulte aflate în 

situaţie de risc 

2021 – 

2025 

Compartimentul Relaţii 

Publice 

40.000/an Bugetul 

propriu,  

Fonduri 

nerambursabile 

Număr de acţiuni de 

informare şi mediatizare 

realizate: 10 acţiuni/an 

prin mass media, 1 acţiune 

/an în parteneriat cu 

societatea civilă 

 

O.6. Combaterea riscului de excluziune socială şi creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice 

O.6.1. Informarea 

comunităţii cu 

privire la 

problematica 

persoanelor 

vârstnice  

2021 -

2025 

Serviciul Management 

de Caz pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități și 

Monitorizare Servicii 

Sociale 

Serviciul Monitorizare, 

Analiză Statistică, 

Strategii, Programe, 

Proiecte şi ONG,  

Compartimentul  

Coordonarea 

Autorităților Publice 

Locale 

40.000 lei/an Bugetul 

propriu,  

Fonduri 

nerambursabile 

Număr de autorităţi 

informate 78 unităţi 

administrativ teritoriale. 

Număr de acţiuni de 

informare: 10 acţiuni/an 

prin mass media, 1 acţiune 

/an în parteneriat cu 

societatea civilă. 

Număr de participanţi la 

sesiunile de informare 300 

 

O.6.2. Finanţarea 

serviciilor 

rezidenţiale de 

protecție în regim 

de urgență a 

persoanelor 

vârstnice prin 

contractare cu 

furnizori privaţi de 

servicii sociale 

acreditați 

2021-

2025 

Serviciul Management 

de Caz pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități și 

Monitorizare Servicii 

Sociale 

 

Serviciul Achiziţii, 

Patrimoniu, Tehnic şi 

Administrativ 

576.000 lei/an Bugetul 

propriu,  

Fonduri 

nerambursabile 

Respectarea principiului 

continuităţii serviciilor 

acordate unui beneficiar 

Număr de beneficiari 20 



O.7.  Responsabilizarea comunităţilor locale în vederea implicării în procesul de integrare socială persoanelor vulnerabile social 

O.7.1. Dezvoltarea şi 

consolidarea unor 

relaţii de 

parteneriat cu 

autorităţile locale 

în vederea 

identificării unor 

soluţii alternative 

pentru prevenirea 

instituţionalizării 

persoanelor 

vulnerabile social 

2021 – 

2025 

Serviciul Monitorizare, 

Analiză Statistică, 

Strategii, Programe, 

Proiecte şi ONG,  

Compartimentul  

Coordonarea 

Autorităților Publice 

Locale și 

Autorităţile publice 

locale 

10.000 lei/an Bugetul 

propriu,  

Fonduri 

nerambursabile 

Număr de servicii 

furnizate în parteneriat 20 

Număr de beneficiari 200 

O.7.2. Sprijinirea 

autorităţilor locale 

în vederea 

dezvoltării şi 

diversificării 

serviciilor sociale 

destinate 

persoanelor 

vulnerabil social la 

nivelul 

comunităţilor  

2021 – 

2025 

Serviciul Monitorizare, 

Analiză Statistică, 

Strategii, Programe, 

Proiecte şi ONG,  

Compartimentul  

Coordonarea 

Autorităților Publice 

Locale și 

Autorităţile publice 

locale 

500.000 lei/an Bugetul 

propriu,  

Fonduri 

nerambursabile 

Număr de servicii nou 

create 20 

Număr de beneficiari 300 

O.7.3. Iniţierea de 

parteneriate în 

scopul dezvoltării 

de unități protejate 

/ întreprinderi 

sociale care să 

ofere şansa inserţiei 

profesionale a 

persoanelor cu 

dizabilităţi. 

2021 -

2025 

Serviciul Management 

de Caz pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități și 

Monitorizare Servicii 

Sociale și 

Autorităţile publice 

locale 

700.000 lei/an Bugetul 

propriu,  

Fonduri 

nerambursabile 

Număr de parteneriate 

încheiate 5 

Număr de întreprinderi 

sociale 5  

Număr de beneficiari 100 

 

 




