
R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Planului anual de acţiune 

privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului
Judeţean Vâlcea pentru anul 2019

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 
februarie 2019, la care participă un număr de 31 consilieri judeţeni din totalul 
de 33 consilieri în funcţie;

Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr. 17944 din 14 decembrie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale 
Economice, înregistrat sub nr. 17945 din 14 decembrie 2018 precum şi avizele 
comisiilor de specialitate;

Văzând adresa nr.69174 din 11.12.2018, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea 
sub nr.171818/R din 11.12.2018;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.(5) lit.” a” pct.2, art.97 alin.(1) 
coroborate cu prevederilor art. 115, alin.(1) lit."c" pct.1 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale art.3 alin.(3), pct.b), Anexa nr.1 din Hotărârea Guvernului 
nr.797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative 
de personal, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului 
nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune 
privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu cele 
ale art.83, alin.(1) şi art.84, alin.(5) din Legea nr.227/2015, privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.(7) alin.(1) şi 
(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată ;

în temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Vâlcea pentru anul 
2019, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul 
Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a 
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site—ul Consiliului 
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 
alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
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Anexa
la Hotărârea Conşiliului Judeţean V â ^ a
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Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 
finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Vâlcea pentru anul 2019

Serviciile sociale de la nivelul judeţului reprezintă ansamblul de 
activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor 
speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de 
dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării 
incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

La nivelul judeţului Vâlcea, principalii furnizori de servicii sociale sunt: 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, serviciile sociale 
de la nivelul primăriilor de mun:cipiu, oraşe şi comune, biserica, organizaţii 
neguvernamentale respectiv asociaţii şi fundaţii.

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 
finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Vâlcea pentru anul 2019, elaborat 
de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, are în 
vedere fundamentarea principalelor acţiuni şi activităţi, într-un cadru 
instituţional coerent, la nivelul judeţului Vâlcea care va fi în măsură - prin 
acţiunile şi activităţile cuprinse - să satisfacă nevoile judeţene şi locale 
identificate din perspectiva nevoilor sociale, să asigure incluziunea socială a 
tuturor categoriilor de persoane vulnerabile, precum şi să contribuie la 
creşterea calităţii vieţii persoanei.

Acţiunile şi activităţile care urmează a fi derulate urmăresc :
- furnizarea serviciilor de asistenţă socială în conformitate cu nevoile 

locale identificate şi cu respectarea drepturilor persoanelor aflate în dificultate 
aşa cum sunt ele definite în legislaţia naţională şi în alte documente 
internaţionale ratificate de România, accesibilizarea serviciilor şi programelor 
specifice, la nivelul administraţiilor publice locale, care prin efectele produse 
ridică calitatea vieţii persoanelor aflate în dificultate.

- optimizarea la nivelul administraţiilor publice locale a resurselor 
materiale şi a resurselor umane disponibile pentru creşterea calităţii serviciilor
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sociale, evitarea unor acţiuni şi activităţi concurente în aceeaşi cauză la 
nivelul administraţiilor publice locale - cel puţin în ceea ce priveşte furnizarea 
de servicii sociale.

- orientarea resurselor disponibile în cel mai eficient mod către susţinerea 
persoanelor aflate în dificultate.

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate 
din bugetul Consiliului Judeţean Vâlcea pentru anul 2019 este armonizat cu 
Strategia integrată de dezvoltare durabilă a judeţului Vâlcea pentru perioada
2015-2022.

Având în vedere:

1. Strategia integrată de dezvoltare durabilă a judeţului Vâlcea pentru 
perioada 2015 -2022. aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 149 
din 31 iulie 2015, respectiv direcţiile de acţiune:

a) Creşterea calităţii serviciilor sociale;
b) Dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale.

2. Strategii naţionale:
- Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 

pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 
2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383 din 27 mai 2015, 
direcţia de acţiune - îmbunătăţirea funcţionalităţii serviciilor sociale;

- Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
2014-2016 , aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014;

- Strategia naţională "O societate fără bariere pentru persoanele cu 
dizabilităţi", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 655/2016;

- Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1826/2005;

- Strategia naţională de incluziune socială a tinerilor care părăsesc 
sistemul de protecţie a copilului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 
669/2006;

- Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse între femei 
şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice 2018-2021, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.365/2018;

- Strategia Naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia 
persoanelor vârstnce pentru perioada 2015 - 2020, a Planului operaţional de 
acţiuni pentru perioada 2016 - 2020, precum şi a Mecanismului de 
monitorizare şi evaluare integrată a acestora, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 566/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Procesul - verbal nr.69.342 din 11 decembrie al consultării în vederea 
elaborării Planului anual de acţiune privind serviciile sociale, organizată cu 
următorii furnizori privaţi de servicii sociale şi cu următoarele organizaţii 
reprezentative ale beneficiarilor şi salariaţilor:



- Fundaţia "Inimă pentru Inimă";
- Asociaţia Orfanilor din Casele de copiii;
- Asociaţia Nevăzătorilor din România-Filiala Judeţeană Vâlcea;
- Societatea Naţională Independentă a Handicapaţiilor din România- Rm 

Vâlcea
- Cartel "Alfa"

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate 
din bugetul Consiliului Judeţean Vâlcea cuprinde:

1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - 
capitolul I;
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile 
sociale existente la judeţean -capitolul II;
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care 
lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III.

CAPITOLUL I
Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale

A. Serviciile sociale existente la nivel judeţean

-lei-

Nr.
crt.

Cod serviciu 
social, 

conform 
Nomenclator 

ului
serviciilor

sociale

Denumirea
servicfului

social

Capa
citate

Grad de 
ocupare

Bugetele estimate pe surse de finanţare, 
pentru serviciile sociale existente:

Bug
et

local

Buget
judeţean

Buget de 
stat

Contribuţii
persoane

beneficiare

Alte
surse

_____
1. Servicii pentru copii şi familii aflate în situaţii de risc 

a) Servicii sociale cu carare

1 8790 CR-C-I Serviciul 
pentru 

deprinderi 
ae viaţa şi 
integrare 

socioprofes 
ională a 

tinerilor din 
sistemul de

58 60% 939.962 1.050.336

>

I
|
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protecţie

2 8790 CR-C-I Centrul de 
plasament 
Andreea

30 96% 764.121 1.096.487
-

3 8790 CR-C-I Centrul de 
plasament 

Ana

60 50% 539.966 1.134.297
-

4 8790 CR-C-I Complex 
familial 
pentru 

recuperare 
a copilului 

cu
dizabilităţi

Goranu

24 100% 407.582 1.197.298

5 8790 CR-C-I Serviciul
Casa

Pinocchio,
Băbeni

35 80% 93.327 1.275.993

6 8790 CR-C-I Serviciul 
Căsuţă de 
tip familial 
Nicoleta, 
Băbem

12 100% 1.580 598.644

7 8790 CR-C-II Centrul de 
primire în 
regim de 
urgenţă a 
copsului 
abuzat, 
neglijat, 

exploatat, 
Rm. Vâlcea

24 50% 873.893 531.608

8 8790CR-C-I Centrul 
pentru 

copilul cu 
dizabilităţi, 
Rm. Vâlcea

28 95% 443.876 1.384.225

---------1
9 8790CR-MC-I Serviciul

Casa
16 50% 367.960 347.054 i

!
i



Materna
Troianu

b) Servicii sociale ară cazare

1 8790CZ-C-III Centrul de 
zi de

îngrijire şi 
recuperare 

pentru 
copilul cu 

dizabilităţi, 
Rm. Vâlcea

35 50% 1.288.084 283.419

2 8790SF- C Servicii 
pentru 

copilul aflat 
în

plasament 
la ruae/ 

familii/pers 
oane, 

precum şi 
la asislent 
maternal

900 100% 1.167.460 9.483.303

I
i

2. Servicii sociale pentru persoane adulte cu <j 

a) Servicii sociale cu c a z a r e

izabilităţi

i
1 8790 CR-D-I Centru' de 

îngrijire şi 
asistenţă, 
Lungeşti

60 100% 442.533 2.752.974 65.900
i1
1
1
|

2 8790 CR-D-I Centru' de 
îngrijire şi 
asisrer.ţă, 

Zătreni

90 100% 363.867 4.129.461 66.180 |

3 8790 CR-D-I Cen.ru! de 
îngrijire şi 
asistenţă, 

Milcoiu

44 100% 255.302 2.018.847 79.708

4 8790 CR-D-I Centru! de 
îngrijire şi 
asistenţă,

100 100% 94.196 4.078.480 291.942

i



Bistriţa

5 8790 CR-D-II Centrul de 
recuperare 

şi
reabilitare,

Băbeni

50 100% 590.923 2.740.635 25.704

6 8790 CR-D-II Centrul de 
recuperare 

Şi
reabilitare,

Govoia

22 100% 150.244 1.205.879 46.900

7 8790 CR-D-II Centrul de 
recuperare 

şt
reabilitare 

neuropsihia 
tricâ nr.'l, 

Băbeni

100 94% 140.241 5.152.393 4.352

8 8790 CR-D-II Centrai de 
recuperare 

Ş<
reabilitare 

neuropsihia 
trică rir.2, 

Băbeni

86 100% 1.163.078 4.713.892 114.714

9 8790 CR-D-II Cenlrui de 
recuperare

Şi
reabilitare

neuropsihia
trişa

Măciuca

50 100% 972.455 2.740.635 59.412

10 8730 CR-V-II Cenlrui de 
crii'.ă şi 
respite- 

caie, 
Bâueni

15 100% 205.815 516.105

3. Servicii sociale pentru alte categorii de persoane în situaţie de dependenţa

a) Servicii sociale cu cazare



1 8790 CR-PD-II Centrul de 
primire în 
regim de 
urgenţă 
pentru 

persoane 
adulte, 
Băbeni

10 60% 348.688

4.Servicii sociale pentru persoane vârstnice 

a) Serviciii sociale cu cazare

1 8730 CR-V-I Centrul
pentru

persoane
vârstnice,
Nicolae

Bâicescu

25 100% 992.091 109.185 58.056

5.Servicii sociale pentru victimele violenţei în familie 

a) Serviciii sociale cu cazare

1 8790 CR-VD-I Centrul 
pentru 

victimele 
violenţei în 

familie, 
Troianu

24 90% 618.314

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate

Nu se pot propune la această dată.

Justificare:

Avînd în vedere prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 69/2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vâlcea are termen de elaborare şi aprobare a Planurilor de 
restructurare a ceritreloi rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap cu 
o capacitate mai mare de 50 locuri şi a Notelor de fundamentare privind 
reorganizarea centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap cu 
o capacitate de până Ip. 50 locuri, 31 decembrie 2018.

Metodologia de elaborare a planului de restructurare a centrelor



rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap a fost publicată în 
Monitorul Oficial al României în data de 19 noiembrie 2018, iar Metodologia 
de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap 
în data de 29 noiembrie, fapt ce a dus la întârzieri în aplicarea prevederilor 
Ordonanţei de Guvern nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap.

în acest moment au fost elaborate Rapoartele sintetice care constituie 
baza planificării etapelor de restructurare, Planurile de restructurare şi Notele 
de fundamentare. Acestea urmează a fi avizate de Autoritatea Naţională 
pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi înaintate Consiliului Judeţean Vâlcea 
spre aprobare.

Dotrivit art.51 punctul (6) din Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările 
şi completările ulterioare "Centrele de zi şi centrele rezidenţiale publice 
pentru persoane adulte cu handicap se înfiinţează ca structuri cu sau fără 
personalitate juridică, cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Dizabilităţi".

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri 
publice

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea nu 
derulează în anul 20^9 un Programul anual de contractare a serviciilor 
sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistentei sociale nr. 
292/2011. cu modificările şi completările ulterioare.

în baza prevederilor art. 112 alin. alin. (3) lit.q) din Legea nr. 292/2011 a 
asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 126 
alin.(4; din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea îşi propune 
încheierea unei convenţi' de colaborarea pentru cofinanţarea serviciilor 
sociale din domeniul oiotecţiei copilului, licenţiate în condiţiile legii, 
administrate de furnizorul privat acreditat Fundaţia "Inimă pentru Inimă".

Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea va 
asigura cofinanţarea centru un număr de minim 30 copii; buget estimat 900 
000 lei

D. Programul ae subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor 
recunoscute de lege

Din ougeiui Direcţiei Generaie de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Vâlcea nu se acordă subvenţii în anul 2018, în baza Legii nr. 34/1998 privind 
acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate
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juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu 
modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II
Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile 
sociale existente la nivel local/judeţean în conformitate cu prevederile 

art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017

1. Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet:

a) Strategia integrată de dezvoltare durabilă a judeţului Vâlcea pentru 
perioada 2015 -2022, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 
149 din 31 iulie 2015. Termen, anual;
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 

finanţate din bugetul consiliului judeţean. Termen: anual;
c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - 
formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, 
condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor sociale 
acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin 
lunar;
d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii 
administrativ - teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi:

(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a 
serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar;
(ii) serviciile sociale care funcţionează în coordonarea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului: nr. cod serviciu, 
datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, 
înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează anual;
(Iii) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi 
acordate ia nivelul judeţului - se actualizează anual;

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

2. Activităţi ae informare a publicului, altele decât activitatea de informare a 
beneficiarului în cadru! p*ocesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv 
pe perioada realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de 
consiliere în cadrul centrelor d? zi,
- Informare, sensibilizare şi conştientizare a populaţiei cu ocazia zilelor:

- 02 Aprilie, Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului;
- 01 Iunie, Ziua ir lei naţională a copilului;



- 05 Iunie, Ziua împotriva violentei asupra copilului;
- 12 Iunie, Ziua internaţională împotriva exploatării copilului prin muncă;
- 3 decembrie, Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi.

3. Telefonul verde (0250 983), a cărui misiune este să primească sesizările 
cu privire la situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, să asigure 
consiliere telefonică şi să intervină prompt prin intermediul echipei mobile în 
cazurile urgente Termen: permanent.
4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul 
public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes 
local eto ;
- campanie de informare şi prevenire a riscului consumului de substanţe 
adictive, violenţă şi comportament delicvent, organizată în colaborare cu 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului;
- campanie pentru prevenire a abuzului, neglijării, exploatării şi migraţiunii 
ilegale a copilului, organizată în colaborare cu autorităţi publice locale şi 
ONG-uri;
- campanie privind prevenirea violenţei în şcoală;
- camoanie privind eliminarea violenţei împotriva femeii;
- campanie privinj prevenirea abandonului şi a sarcinii nedorite.
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de 
asistenţă socială
- 1 iunie- Ziua asistenţei sociale vâlcene;

6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de 
volumariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.:
- întâlniri sem estria l de lucru cu asistenţii sociali/persoanele cu atribuţii în 
asistenţă socială din cadrul serviciilor publice de asistenţă socială din 
subordinea consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor;
7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă 
comunitară, cum ar f ;- conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul 
de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea 
măsurilor de asistentă socială, mediere socială etc.:
- Responsabilizarea familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor 
copii;
- Creşterea accesu'ui copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi la serviciile de 
recuperareî reabilitare şi servicii educaţionale;
- Informarea potenţ'Sliicr angajatori cu priv-re 'a dreptul la muncă al persoanei 
cu handicap şi susţinerea ae care pot beneficia pentru angajarea de 
persoane cu handicap;
- Creşterea responsabilităţii comunităţii locale în prevenirea separării copilului 
de familie.

8. Mesaje de interes public transmise prin presă.
Informare permanentă a ooiniei publice:



- Emisiuni radio/TV, articole de presă, comunicate de presă sau note 
informative, organizarea de seminarii, conferinţe şi întâlniri şi realizarea şi 
difuzarea de materiale publicitare (broşuri, pliante, afişe, postere, buletine 
informative);
- Mesaje de interes public transmise prin presă cu ocazia diferitelor zile 
naţionale / internaţionale: Ziua mondială al luptei împotriva exploatării 
sexuale; Ziua mondială a Sindromului Down; Ziua Internaţională de 
Conştientizare a Autismului, Ziua împotriva violenţei asupra copilului, Ziua 
internaţională a luptei împotriva exploatării copilului prin muncă, Ziua 
Internaţ'onală a Persoanelor cu Dizabilităti.i

CAPITOLUL III
Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care 

lucrează în domeniul serviciilor sociale

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea 
creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.:

a) cursuri de perfecţionare:

Nr.
Cri. Personal de specialitate Număr de 

persoane
Buget estimat 

lei
*\ 1 Şef serviciu / eef centru 1 sef 

biroc
L

28 18.375

2 Psiholog 25 21.925

3 Asistent social 26 22.802

4 Educator 20 17.540

5 Instructor de edL'c.ue 24 21.048

6 Kinexoterapect 5 4.385

( Psihopedagog 3 2.631

6 Asistent maternul 
profesionist

300 120.000

o Animator socio-eciucativ 6 5.262

b) cursuri de calificare:



Nr. de persoane Buget estimat 
lei

Asistent maternal profesionist 3 1.500

c) sesiuni de instruire:

Nr. de persoane Buget estimat 
(lei)

c.1 Personalul de specialitate din 
servicii’e sociale, conform cerinţelor 
standardelor de calitate;

300 6.000

c.2. asistenţi personali; 12 350

c.4. voluntari 10 350

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

Teme de interes Nr. de 
persoane

Buget estimat 
(lei)

Promovarea unei imagini pozitive a persoanelor cu 
handicap

30 1.500

Promovarea participării persoanelor vârstnice la viaţa 
societăţii

30 1.500

Promovarea adopţiei * informare şi mediatizare pentru 
recrut re a  de familii adoptive, sensibilizarea familiilor 
în scopul adopţiei copiilor de etnie romă, cu deficiente 
uşoare cu vârsta peste 5 ani.

30 1.500

Sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor care 
urmează să părăsească sistemul de protecţie şi a 
altor categorii vulnerabile de tineri

60 3.000



Facilitarea schimbului de experienţă, a modelelor de 50 3.000
bune practici şi identificarea celor mai oportune
modalităţi de intervenţie în practica socială.

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de 
interes naţional: 15 salariaţi cu funcţii de conducere.

2. încheierea ae contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de 
post In vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de 
contracte de supervizare în servicii sociale: Nu este cazul.


