
ROMÂNIA   

JUDEŢUL GORJ         

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

PROIECT, 

AVIZAT 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Planului anual de acţiune al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

Județului Gorj pentru anul 2021  

 

Consiliul Judeţean Gorj, 

Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare; 

             -Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția buget, finanțe, monitorizare 

servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția juridică, 

dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice și Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj;   

     -Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

 -Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială; 

 -Nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Gorj, transmisă prin adresa nr. 8404/15.04.2021 înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

5965/15.04.2021; 

 -Prevederile art. 173 alin. (1) d) și alin. (5) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 -Prevederile art. 118, art. 119 alin. (1), (2) și (5) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 -Prevederile art. 2 lit. a), art. 3 lit. b), art. 5 și art. 16 alin. (3) lit. d) din Regulamentul-

cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, 

aprobat prin HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. 

-Prevederile Ordinului Ministrului Muncii și Justiţiei Sociale nr. 1086/2018 privind 

aprobarea modelului cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul consiliului județean/consiliul local/Consiliul General al Municipiului 

București; 

-Prevederile Deciziei nr. 877/30.10.2018 a Președintelui Autorității Naționale pentru 

Persoanele  cu Dizabilități, pentru aprobarea Metologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale 

pentru persoanelor adulte cu handicap; 



-Prevederile Deciziei nr. 878/30.10.2018 a Președintelui Autorității Naționale pentru 

Persoanele  cu Dizabilități, pentru aprobarea Metologiei de elaborare a planului de restructurare 

a centrelor rezidențiale pentru persoanelor adulte cu handicap; 

-Avizul nr. 2/08.04.2021 al Comisiei Județene privind Incluziunea Socială Gorj; 

-Hotărârea nr. 4/14.04.2021 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj privind avizarea favorabilă a proiectului Planului anual de 

acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Gorj 

pentru anul 2021, 

 În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art. 1 Se aprobă Planul anual de acţiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Gorj 

pentru anul 2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Măsurile cuprinse în Planul de acțiune prevăzut la art. 1 se vor realiza în limita 

cheltuielilor bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj, în ordinea importanței și oportunității acestora potrivit 

Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Gorj pentru perioada 2021-2025 

și Planului operațional pentru implementarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor 

sociale a județului Gorj pentru perioada 2021-2025. 

Art. 3 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj și compartimentele de 

resort din cadru aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj vor duce la îndeplinire 

prevederile Planului prevăzut la art. 1. 

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj, compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj, precum și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

     CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

Nr................. 

Adoptată în ședința din ...............2021 

Cu un număr de ---------- voturi 

Din numărul consilierilor prezenți 
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 ROMÂNIA       

 CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

 DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 ȘI PROTECȚIA COPILULUI GORJ                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                            Anexă la                                                                   

                                                                                                                                                                            Hotărârea Consiliului Județean Gorj               

                                                                                                                                                                                    Nr..................../.....................2021 

 

                                            Aviz consultativ, 

Comisia Județeană de Incluziune Socială Gorj 

                                                                                                                                                                   Nr.  2/08.04.202 

PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE 

al  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul Județului Gorj pentru anul 2021 

 

Cadrul legal: 

-Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

-H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal; 

-Ordinul Ministrului Muncii și Justiţiei Sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanațate din bugetul consiliului județean/consiliului local /Consiliului General al Municipiului București. 

-Decizia nr.877/2018 a Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele  cu Dizabilități, pentru aprobarea Metodologiei de reorganizare a 

centrelor rezidențiale pentru persoanelor adulte cu handicap. 

-Decizia nr.878/2018 a Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele  cu Dizabilități, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a 

planului de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanelor adulte cu handicap 

-Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Gorj pentru perioada 2021-2025 și Planul operațional pentru implementarea 

strategiei județene. 
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Prezentul Plan de acțiune cuprinde: 

 

1. DATE PRIVIND ADMINISTRAREA, ÎNFIINŢAREA ȘI FINANŢAREA SERVICIILOR SOCIALE – CAPITOLUL I; 

 

2. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE INFORMARE A PUBLICULUI CU PRIVIRE LA SERVICIILE SOCIALE 

EXISTENTE LA NIVEL LOCAL/JUDEŢEAN – CAPITOLUL II; 

 

3. PROGRAMUL DE FORMARE ŞI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A PERSONALULUI CARE LUCREAZĂ ÎN DOMENIUL 

SERVICIILOR SOCIALE – CAPITOLUL III. 

 
Capitolul I- Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

  Serviciile sociale existente la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 
 

Nr. 

crt. 

Cod serviciu 

social conform , 

Nomenclatorului 

Serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social Capa 

citate 

Grad de ocupare 

 

Bugetele estimate pe surse de finanţare pentru serviciile 

sociale existente (mii lei) 

Bugetul local 

al  Județului 

Gorj 

Bug

et 

de 

stat 

Contribuții persoane 

beneficiare 

Al

te

su

rs

e 

  Complexul de servicii comunitare pentru 

copilul cu nevoi speciale Târgu-Jiu 

      

1 8790 CR-C-I Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a 

copiilor cu dizabilități Târgu Jiu 

50 74 % 

37 beneficiari 

9.228 - - - 

2 8891 CZ-C-IV Centrul de zi pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau 

reintegrării copilului în familie 

30 37  % 

11 beneficiari 

1.687 - - - 

3 8790 CR-C-I Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a 

copiilor cu dizabilități ,,Scoarța,, 

7 86 % 

6  beneficiari 

2.243 - - - 

4 8790 CR-C-I Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a 

copiilor cu dizabilități ,,Răchiți,, 

10 70% 3.205 - - - 
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7 beneficiari 

Total   97 61 beneficiari 16.363 - - - 

  Complexul de servicii comunitare pentru 

copilul în dificultate Târgu Jiu 

      

1 8790CR-C-I Apartamentul pentru copilul separat temporar sau definitiv 

de părinţii săi “Sf.Nicolae” Târgu Jiu 

5 4  

80% 

743 - - - 

2 8790CR-C-I Apartamentul de tip familial destinat protecţiei rezidenţiale 

a copiilor “Aleea Teilor”  Târgu Jiu 

5 5 

100 % 

751 - - - 

3 8790CR-C-I Apartamentul de tip familial destinat protecţiei rezidenţiale 
a copiilor “Tineretul” Rovinari 

5 4 
80 % 

736 - - - 

4 8790CR-C-I Apartamentul de tip familial destinat protecţiei rezidenţiale 

a copiilor “Rovinari” Rovinari 

5 4 

80 % 

746 - - - 

5 8790CR-C-I Apartamentul de tip familial destinat protecţiei rezidenţiale 

a copiilor “Primăverii” Motru 

4 3 

75 % 

737 - - - 

6 8790CR-C-I Apartamentul de tip familial destinat protecţiei rezidenţiale 
a copiilor “Mărgăritarul” Motru 

4 4 
100% 

738 - - - 

7 8790CR-C-I Casa de tip familial pentru copilul separat temporar sau 

definitiv de părinţii săi“Petreşti” 

12 10 

83 % 

746 - - - 

8 8790CR-C-II Centrul de primire în regim de urgenţă  Târgu Jiu 8 2 

25% 

754 - - - 

9 8790CR-VTP-I Centrul de primire în regim de urgenţă pentru mama şi 

copilul, victime ale violenţei domestice  Târgu Jiu 

3 

cupluri 

(3 

mame 
cu 7 

copii) 

1 cuplu 

 

688 - - - 

10 8891CZ-C-II Centrul de zi “Pestalozzi”  * 35 20 
57 % 

434 - - - 

11 8790CR-C-I Apartamentul pentru copilul separat temporar sau definitiv 

de părinţii săi “Sf.Dumitru”  Târgu Jiu 

4 3 

75 % 

723 - - - 

12 8790CR-C-I Apartamentul de tip familial destinat protecţiei rezidenţiale 

a copiilor “Săvineşti”  Târgu Jiu 

3 2 

67% 
 

723 - - - 

Total 

 

  100 62                  

8.519 

   

 

* Centrul de zi “Pestalozzi” a avut suspendată activitatea în următoarele perioade 12.03 - 31.03.2020; 15.05.2020 - 31.08.2020 pentru prevenirea și limitarea  transmiterii infecției cu virusul SARS-

CoV-2 
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Complexul de servicii alternative la protecția rezidențială Târgu Jiu 

 
Nr. 

crt. 

Cod serviciu social 

conform 
Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Denumire serviciu social 

 
Capacitate Grad de 

ocupare  
 

Bugetele estimate pe surse de finanţare pentru 

serviciile sociale existente(miilei) 

Bugetul 

local al  

jud.Gorj 

Bug

et de 

stat 

Contribuţii persoane 

beneficiare 

Alte 

surse 

1. 89790CR-MCI Centrul maternal 8 cupluri 

mamă-copil 

2 cupluri  

25 % 

1.307 

 

- - - 

2. 8891CZ-C2 Centrul de zi **         24 17 

71 % 

826 - - - 

Total   40            2.133   

** Centrul de zi a avut suspendată activitatea în următoarele perioade 12.03 - 31.03.2020; 15.05.2020 - 31.08.2020  pentru prevenirea și limitarea  transmiterii infecției cu virusul SARS-CoV-2 

 

    Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Târgu Jiu 

Nr. 

crt 

Cod serviciu social 

conform 

Nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumire serviciu social Capacit

ate 

Grad de  

Ocupare  

Bugetele estimate pe surse de finanţare pentru serviciile 

sociale existente (miilei) 

Bugetul 
local al  

jud.Gorj 

 
 

Bug
et de 

stat 

Contribuţii persoane 
beneficiare 

Alte surse 

1. 8790-C-I Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor cu 

dizabilități 

47 37 

79% 

5.376 - - - 

2. 8891 CZ-C-III Centrul de recuperare (tip ambulatoriu) pentru copilul cu 
dizabilități*** 

50 64  
. 

  

1.320 - -  

 Total  97  6696    

*** Centrul de recuperare (tip ambulatoriu) pentru copilul cu dizabilități a avut suspendată activitatea în următoarele perioade 12.03 - 31.03.2020; 15.05.2020 - 31.08.2020; 01.10.2020-

31.12.2020, pentru prevenirea și limitarea  transmiterii infecției cu virusul SARS-CoV-2 

 
   Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci 

Nr. Cod serviciu Denumirea serviciului social Capacitat Grad de Bugetele estimate  pe surse de finanțare 
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**** Centrul de zi Novaci a avut suspendată activitatea în următoarele perioade :12.03 - 31.03.2020; 15.05.2020 – 12.06.2020 pentru prevenirea și limitarea  transmiterii infecției cu virusul 

SARS-CoV-2 

                   ***** Centrul de zi pentru copii aflați în situaţie de risc de separare de părinți ,,Valea Gilortului, a avut suspendată activitatea în următoarele perioade 12.03 - 31.03.2020; 15.05.2020 – 

12.06.2020 (pentru prevenirea și limitarea  transmiterii infecției cu virusul SARS-CoV-2) 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Târgu-Cărbunești 

Nr. Cod serviciu Denumirea serviciului social Capacitate Grad de Bugetele estimate pe surse de finanțare 

crt. social conform 

Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

 

 e ocupare pentru serviciile sociale existente (mii lei) 

Bugetul 

local al  

Județului 

Gorj 

 

 

Buget 

de stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte 

surse 

1. 8891 CZ-C-II Centrul de z i Novaci **** 

 

12 12 

100 % 

388 - - - 

2. 8891 CZ-C-II Centrul de zi pentru copii aflati în situatie de risc de separare de părinți 

,,Valea Gilortului,,***** 

12 11 

92 % 

410 - - - 

3. 8790 CR-C-I Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor ,, Huluba ,, 8 7 

88% 

814 - - - 

4. 8790 CR-C-I Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale  a copiilor ,, Novaci ,, 8 8 

100% 

 

674 - - - 

5. 8790 CR-C-I Casa de tip familial pentru copilul separate temporar sau definitiv de părinții 

săi ,,Pociovaliștea,, 

8 6 

75% 

266 - - - 

Total   48               2..552   
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crt. social conform  

Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

 

 

ocupare pentru serviciile sociale existente (mii lei) 

Bugetul 

local al  

Județului 

Gorj 

 

 

Buget 

de stat 

Contribuții 

Persoane 

beneficiare 

Alte 

surse 

1. 8790CR-C-I Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor 22 21 

95 % 

2.482 -- -  

2.  

8790CR-C-II 

Centrul de primire și evaluare în regim de urgență pentru copilul abandonat sau 

părăsit în maternitate 

10 3 

30% 

1327 - -  

3. 8790 CR - MCI Centrul Maternal 6 cupluri 

mamă-

copil 

4 cupluri 

mamă-copil 

67% 

1.355 - -  

4. 8891CZ – C-II 

 

Centrul  de zi ****** 5 4 

80% 

353 - -  

5.  Serviciul de monitorizare, asistență și sprijin al femeii gravide predispuse să își 

abandoneze copilul 

Fără 

capacitate 

4 cazuri 

monitorizate 

212 - -  

Total               5.729   

****** Centrul  de zi a avut suspendată activitatea în următoarele perioade 12.03 - 31.03.2020; 15.05.2020 - 31.08.2020; 01.10.2020-31.12.202 ( pentru prevenirea și limitarea  transmiterii 

infecției cu virusul SARS-CoV-2). 

 

Complexul  de recuperare pentru copilul cu dizabilități Târgu Jiu 

Nr. 

crt. 

Cod serviciu 

social conform , 

Nomenclatorulu

Denumirea serviciului social Capacitate Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare 

pentru serviciile sociale existente (mii lei) 
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i serviciilor 

sociale 

Bugetul 

local al  

Județului 

Gorj 

 

 

Buget 

de stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte 

surse 

1. 8891CZ-CIII Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Târgu-Jiu******* 50  87  

174% 

865 - - - 

2.  Echipa mobilă pentru copii cu dizabilități Tg-Jiu  

 

 

15 copii 173 - -  

Total     1.038  

 

  

******* Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Târgu-Jiu a avut suspendată activitatea în următoarele perioade 12.03 - 31.03.2020; 15.05.2020 - 12.06.2020 ( pentru prevenirea și 

limitarea  transmiterii infecției cu virusul SARS-CoV-2) 

 

Complexul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți ,,Bîlteni,, 

 

Nr. 

Crt. 

Cod serviciu  

social conf. 
Nomenclatorulul

ui 

serviciilor sociale 
 

Denumirea   serviciului social  

Capacitate 

Grad  

de  
ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finantare pentru 

serviciile sociale existente (mii lei) 

Bugetul 

local al  
jud.Gorj 

 

 

Buget 

de 
stat 

Contributii 

Persoane  
beneficiare 

Alte  

Surse  

1 8790 CR-D-II Centrul de  recuperare și reabilitare 90 90 

100% 

5.364 - 33 - 

2 8790 CR -D-II Centrul de  recuperare și reabilitare  neuropsihiatrică 80 80 

100% 

5.465 - 13 - 

Total   170              10.875  
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Complexul de îngrijire și asistență Suseni 

Nr. 

crt. 

Cod serviciu 

social conform 

Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare 

pentru serviciile sociale existente (mii lei) 

Bugetul 

local al  

Județului 

Gorj 

 

 

Buget 

de stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte 

surse 

1 8790 Centrul de îngrijire si asistență Suseni 65 59 

91% 

4.694 - 316  

2. 8790 Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități  

Suseni******** 

 

40 

24 

87 % 

2.310 - 122  

Total   105  7.442  

********Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.131/30.09.2020 s-a aprobat înființarea Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități  Suseni cu o capacitate de 40 locuri 

prin reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare Suseni 

Complexul  de îngrijire și asistență Dobrița 

Nr. 

crt. 

Cod serviciu 

social conform 

Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social Capacita

te 

Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare 

pentru serviciile sociale existente (mii lei) 

Bugetul 

local al  

Județului 

Gorj 

 

 

Buget 

de stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte 

surse 
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1 8790 CR-D-I Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița 50 48 

96 % 

4388 - 175  

2. 8790 CR-D-II Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități  Dobrița 11 11 

100% 

699 - 39  

Total   61                       5.301  

 

 Centrul de abilitare și reabilitare  pentru persoane adulte cu dizabilități  Târgu-Cărbunești 

Nr. 

crt. 

Cod serviciu 

social conform 

Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social Capacita

te 

Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare 

Pentru serviciile sociale existente (mii lei) 

Bugetul 

local al  

Județului 

Gorj 

 

 

Buget 

de stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte 

surse 

1. 8790 CR-D-II Centrul de Recuperare Reabilitare 41 41 

100% 

2.923 - 22  

Tota

l 

  41                2.945  

Unitatea protejată ,,Sf. Constantin,, și Centrul de formare profesională  Târgu-Cărbunești 

Nr. 

crt. 

Cod serviciu 

social conform, 

Nomenclatorulu

i serviciilor 

sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare 

pentru serviciile sociale existente (mii lei) 

Bugetul 

local al  

Județului 

Buget Contribuții 

persoane 

Alte 

surse 
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Gorj 

 

 

de stat beneficiare 

1  Unitatea Protejată Sf. Constantin 

Centrul de formare profesională Tg -Cărbunești 

- - 1.763 - - - 

Total     1.763    

Locuință protejată pentru victimele violenței domestice 

Nr. 

crt. 

Cod serviciu 

social conform 

Nomenclatorulu

i serviciilor 

sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare 

pentru serviciile sociale existente (mii lei) 

Bugetul 

local al  

Județului 

Gorj 

 

 

Buget 

de stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte 

surse 

1 8790 CR-VD-

III 

Locuință protejată pentru victimele violenței domestic Tg-Jiu 

 

 

6 1 mamă cu 1 

copil 

33% 

Cofinanțare 

eligibilă 

22.743,43 

lei 

pentru 

2019-2023 

- - Progra

mul 

Operați

onal 

Capital 

Uman 

1.137.1

74,76 

lei 

pentru 

2019-

2023 

Total         
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Serviciul management de caz pentru copilul în plasament familial 

Nr. 

crt. 

Cod serviciu 

social conform , 

Nomenclatorului 

serviciilor 

sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare 

pentru serviciile sociale existente (mii lei) 

Bugetul 

local al  

Județului 

Gorj 

 

Buget 

de stat 

Contribuții 

Persoane 

beneficiare 

Alte 

surse 

1 8790SF-C Serviciul management de  caz pentru copilul în plasament familial - 197 

plasamente ale 

copiilor la rude 

pana la gradul 

IV, familii sau 

persoane, 

înregistrate 

la data de 

31.12.2020 

548 Plata 

plasame

ntelor 

pentru 

copii 

aflați în 

plasame

nt 

familial 

se face 

de către 

AJPIS 

GORJ 

- - 

Total     548    

      Serviciul asistenți maternali profesioniști 

Nr. 

crt. 

Cod serviciu 

social conform 

Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare 

pentru serviciile sociale existente (mii lei) 

Bugetul 

local al  

Județului 

Gorj 

Buget 

de stat 

Contribuții 

Persoane 

beneficiare 

Alte 

surse 
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1 8790SF-C Serviciul pentru copilul aflat în plasament la asistent maternal profesionist 210 -224 copii 

beneficiari 

-148 asistenți 

maternali 

profesioniști 

angajați 

6.254 -   

 

A. SERVICII SOCIALE PROPUSE PENTRU A FI ÎNFIINȚATE 
 

1. Serviciul asistenți maternali profesioniști(AMP) 
Nr. 

crt. 

Cod serviciu social conform  

Nomenclatorului serviciilor 

sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare 

pentru serviciile  sociale existente (mii lei) 

Buget local al 

Județului Gorj 

Buget 

de stat 

Contribuții 

persoane beneficiare 

l 8790SF-C Extindere rețea asistenți maternali profesioniști 

prin implementarea Proiectul TEAM-UP: 

,,Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor”, cod 127169 finanțat pin Programul 

Operațional Capital  Uman (POCU) 2014-2020 

210 AMP 

 

-10 locuri nou 

create AMP 

în anul 2021, 

(perioada de 

implementare  

2019-2023, în 

total 210 de 

AMP) 

 

574 (contribuție 2% pentru 

perioada 2019-2023) 

  

PROIECT TEAM-UP: ,,Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod 127169, finanțat prin  Programul Operațional Capital  Uman 

(POCU) 2014-2020, perioada de implememtare 2019-2023. Conform acordului de parteneriat nr.21989/01.11.2018, între Beneficiar (ANPDCA) și 

Partener nr. 33 (DGASPC Gorj) se va dezvolta prin intermediul proiectului, rețeaua de asistenți maternali profesioniști. 

 În data de  08.11.2018 s-a semnat contractul de finanțare POCU nr. 83.109/08.11.2018, cod MySMIS 127169 pentru proiectul depus de 

către ANPDCA în parteneriat cu cele 47  DGASPC-uri de la nivel național. Prin proiect s-au rambursat sumele financiare cheltuite cu plata 

salariilor AMP pentru perioada 2014-2018 (pentru 146 asistenți maternali), precum și decontarea  prin proiect a salariilor AMP pe care 

D.G.A.S.P.C. Gorj estimează să-i angajeze în perioada 2019-2023, în număr de 10 persoane an/5 ani, în total 50 AMP. Durata proiectului este de 5 
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ani, valoarea contractului pentru D.G.A.S.P.C. Gorj este de 28.694.448,08 lei,  iar contribuția Consiliului Județean Gorj este de 2%, în valoare de 

573.895,08.lei 

2. Servicii sociale rezidențiale copii/adulți 
 

Denumire 

Serviciu social propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate necesară Capacit

ate 

clădire/

spațiu 

necesar 

mp 

Resurse umane necesare 

(personal de specialitate, 

de îngrijire și asistență, 

personal gospodărire, 

întreținere reparații, 

deservire) 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru 

serviciile sociale propuse spre a fi înființate, mii 

lei 

JUSTIFICARE 

Buget local al 

jud. Gorj 

 

Buget 

de stat 

Contri

buții 

Persoa

ne 

benefi

ciare 

Alte 

surse 

 

Nr. 

beneficia

ri/zi 

Nr. 

locuri 

(în 

paturi) 

Centru de Abilitare și 

Reabilitare pentru 

Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi 

 ( CAbR) Suseni 

 

8790-

CR-D-II 

Persoane 

adulte cu 

dizabilități 

40 40 - Conform legislației care 

reglementează 

standardele de cost, 

standardele de calitate 

Ordinul Ministerului 

Muncii și Justiției 

Sociale nr.82/2019 

privind aprobarea 

standardelor specifice 

minime de calitate 

obligatorii pentru 

serviciile sociale 

destinate persoanelor 

adulte cu dizabilități 

Structura de personal 

cuprinde: medic, 

kinetoterapeut, psiholog, 

asistent medical, asistent 

social, infirmieră, masor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

773.130  lei cu 

TVA 

- - - Reabilitare/ 
recompartimentare 

Clădire Bloc alimentar 

pavilion D din cadrul 
Complexului de Ingrijire 

și Asistență Suseni, 

Comuna Runcu, Sat 

Suseni, Județ Gorj, în 

vederea înființării CabR 

Suseni (capacitate 40 
locuri) 

 

 

Casa de Tip Familial 

pentru copii  

8790-

CR-C-I 

Centre 

rezidențiale 

pentru copii 

în sistemul 

24 24  Conform legislației care 
reglementează 

standardele de cost, 

standardele de calitate 
Ordinul Ministerului 

1.800 lei cu TVA    Achiziția a doua imobile 
pentru înființarea 

serviciului social-Casa 

de tip familial(doua case 
cu o capacitate de 12 
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de protecție 

specială 

Muncii și Justiției 

Sociale Nr. 25/2019 din 
3 ianuarie 2019 privind 

aprobarea standardelor 

minime de calitate 
pentru serviciile sociale 

de tip rezidenţial 

destinate copiilor din 
sistemul de protecţie 

specială*) 

Structura de personal 
cuprinde : coordonator 

centru, asistent social 

,educator,psiholog,asiste
nt medical ,infirmier  

 

locuri/casa) 

Centru respiro 8790 

CR-D-

VI 

Persoane 

adulte cu 

dizabilități 

4 4  Conform legislației care 
reglementează 

standardele de cost, 

standardele de calitate 
Ordinul Ministerului 

Muncii și Justiției 

Sociale nr.82/2019 
privind aprobarea 

standardelor specifice 

minime de calitate 
obligatorii pentru 

serviciile sociale 

destinate persoanelor 
adulte cu dizabilități 

Structura de personal –

coordonator centru, 
asistent social ,psiholog , 

asistent medical, 

infirmier  

 

55 lei cu TVA Maxim 

552 lei 

cu 

TVA 

  Depunere documentație 
privind alocare 

financiară în cadrul 

Programul de interes 
national, fonduri 

guvernamentale privind 

înființarea unui Centru 
Respiro  

TOTAL       774.985 552    

* Ca urmare a cadrului legislativ impus de prevederile Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 877 din 30 

octombrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, a fost necesară 

reorganizarea Complexului. Astfel, s-a obținut Avizul de înființare a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități 

Suseni (CAbR Suseni) prin reorganizarea serviciului social Centrul de Recuperare și Reabilitare Suseni, fără personalitate juridică, în structura 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, cu o capacitate de 40 locuri, situat în localitatea Suseni, com. Runcu, nr. 99, 

jud. Gorj, transmis de către ANDPDCA prin adresa nr. 15600/4/DDPD/SLA/LH/20.07.2020. 

Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 131/30.09.2020 începând cu data de 01.10.2020 în urma reorganizării , noile denumiri ale 
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acestora sunt: 

1.Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilitati (CIA) - 65 locuri; 

2.Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni (CAbR Suseni) prin reorganizarea serviciului social Centrul de 

Recuperare și Reabilitare Suseni, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, cu o 

capacitate de 40 locuri, situat în localitatea Suseni, com. Runcu, nr. 99, jud. Gorj, 

Capacitatea inițială a centrului a fost de 25 locuri, iar ulterior, prin reorganizare, s-a mărit la 40 locuri. 

In anul 2021 se va reabilita -recompartimenta Clădirea Bloc alimentar pavilion D din cadrul Complexului de Ingrijire și Asistență Suseni, Comuna 

Runcu, Sat Suseni, Județ Gorj în vederea înființării CabR Suseni (capacitate 40 locuri) 

 

 Proiectul ,,VENUS – Împreună pentru o viață în sigurantă’’ depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020: 

Beneficiarii sunt Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, având calitatea de Lider parteneriat (Partener 1) și 

DGASPC-urile de la nivel național (DGASPC GORJ-partener 21).  

Perioada de implementare a proiectului: 04.03.2019-03.04.2023. 

Proiectul VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță este depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa 

prioritară 4, OS 4.4. Prioritatea de investiție 9ii, Apel: POCU/465/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin 

furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-

profesionale/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/ socio-

profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale.  

Obligațiile DGASPC Gorj: 

Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață independentă al 

victimelor violenței domestice 

Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 

cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice.  

- A fost identificat  și amenajat spațiul Locuinței  protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- A fost identificat  spațiul  în scopul realizării Grupului de suport pentru victimele violenței domestice. 

- A fost identificat spațiul  în scopul realizării Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Spațiul a fost  identificat și alocat din domeniul public al UAT , cu obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe durata de 

implementare și de sustenabilitate a proiectului. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor sociale 

destinate victimelor violenței domestice care necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea  3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru victimele violenței domestice; 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere; 

vocațională.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru 

victimele violenței domestice; 

Activitatea 5: Derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice; 

Activitatea 7. Managementul proiectului. 
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Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță cu prevederile Acordului de parteneriat.  

Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 

In acest sens, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 

activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor 

materiale, servicii cu caracter funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor create pe o perioada 

nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar local. 

Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 

complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. Resursele au fost achiziționate in 

cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale. La nivelul județului Gorj 

a fost înființat serviciul ,, Locuința protejată pentru victimele violenței domestice,, cu o capacitate de 6 locuri, aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Gorj nr. 70/29.05.2020, obținându-se licența de funcționare provizorie VD 91/06.10.2020. 

Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului de către D.G.A.S.P.C. Gorj este de 1.137.174,76 lei, contribuția locală 

este  22.743,43 lei. 

 
Proiecte în parteneriat cu  ONG-uri, derulate cu fonduri europene nerambursabile: 

1. Proiect POCU „Să ne creștem copiii acasă! O alternativă la instituționalizare pentru județul Gorj” în cadrul Programului 

Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiție 9iv, apel de proiecte POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 

4.12, 4.13, 4.14/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14,  (Cod  MySMIS 129141) ; 

 Părţile: 

-Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (FDSS), având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1 

-Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), având calitatea de Partener 2 

-Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj (D.G.A.S.P.C. Gorj)-Partener Asociat  

Data începerii proiectului: 12.05.2020;  

Data finalizării proiectului: 12.08.2020;  

Durata: 27 luni. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă elaborarea de măsuri inovative pentru prevenirea separării copilului de familie precum și 

dezvoltarea de servicii sociale alternative în județul Gorj. Astfel proiectul vizează acțiuni de prevenire a separării copilului de familia sa și 

acordarea de sprijin material pentru minim 270 de copii expuși riscului separării de familie,precum și asigurarea serviciilor de consiliere și sprijin 

pentru minim 100 copii. Prin implementarea acestui proiect se urmărește și derularea de campanii de informare cu privire la drepturile copilului 

precum și promovarea egalității de șanse și nediscriminării în comunitățile din jud.Gorj cu scopul de a crea și încuraja accesul la servicii sociale de 

calitate specifice copiilor/familiilor aflați în situație de risc. 

D.G.A.S.P.C. Gorj are următoarele roluri și responsabilități în implementarea proiectului: 

-Facilitează accesul partenerilor în centre de zi/rezidentiale și comunicarea acestora cu grupurile țintă (copii, tineri, personal specializat și personal 

de sprijin) din cadrul acesteia, la solicitarea acestora;   
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-Participă activ la activitatile proiectului unde este necesara implicarea D.G.A.S.P.C. Gorj, oferind informații despre grupurile țintă aferente, în 

vederea atingerii indicatorilor și rezultatelor propuse în Cererea de finanțare.  

-Furnizează informatii statistice din domeniul protectiei copilului, pentru documentarea valorii indicatorilor aferenți activităților proiectului, care 

sunt la dispoziția acestuia; 

-Oferă partenerilor de proiect informații corecte și complete privind progresul activităților și tuturor membrilor grupului țintă la care are acces, în 

vederea evaluării activitățior din proiect și a raportării către finanțator; 

-Desemnarea unei persoane de legătură pentru implementarea convenției de colaborare în cadrul proiectului; 

 

 2. Proiectul ,,Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC Gorj,, cod SMIS 139233, finanțat în cadrul Programului Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9-Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID -19 Obiectivul specific 

9.1-Creșterea capacității de gestionere a crizei sanitare  COVID-19.  

Solicitant este Consiliul Județean Gorj, Partener/Beneficiar - D.G.A.S.P.C. Gorj. 

Obiectivul general al proiectului constă în creșerea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, în cadrul centrelor rezidențiale din cadrul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. 

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului constau în dotarea centrelor sociale rezidențiale publice din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj,cu echipamente și materiale de protecție, pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de 

SARS –CoV-2.Valoarea totală a proiectului este de 11.116.254,00 lei TVA, iar finanțarea acordată prin acest apel de proiecte este eligibilă 100% 

din Fondul European de Dezvoltare Regională, sumă  fiind integral asigurată din fonduri nerambursabile. 

Perioada de implementare a proiectului ,,Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj,, cod SMIS 139233 este de 9 luni de 

la data semnării contractului de finanțare, respectiv 13.08.2020- 31.12.2021. 

 

3. Proiectul “Progres în asigurarea tranziției de la îngrijirea în instituții la îngrijirea în comunitate”, cofinanțat din Fondul Social European 

prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod SMIS127380  

Beneficiar: Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.  

Obiectivul general al proiectului este acela de a crește capacitatea administrativă a autorităților administrației publice centrale si locale cu atribuții 

în domeniul protecției copilului, prin introducerea de instrumente și standarde comune, în vederea optimizării procesului decizional de asigurare a 

tranziției de la îngrijirea în instituții la îngrijirea în comunitate.                                                                        

 1. Dezvoltarea si aplicarea unui sistem de politici bazate pe dovezi în domeniul protecției copilului, prin implementarea la nivel 

național a unui sistem de monitorizare și evaluare periodică a stadiului tranziției de la îngrijirea în instituții la îngrijirea în comunitate. 

2. Sprijinirea dezvoltării autorităților administrației publice locale cu atribuții în domeniul prevenirii separării copilului de familie în 

vederea creșterii calității serviciilor oferite copiilor expuși riscului de separare de familie. 

În cadrul obiectivului specific privind dezvoltarea și aplicarea unui sistem de politici bazate pe dovezi în domeniul protecției copilului, se va  

implementa la nivel național  un sistem de monitorizare și evaluare periodică a stadiului tranziției de la îngrijirea în instituții la îngrijirea în 

comunitate și iar în prima etapă va viza colectarea de informații referitoare la toate serviciile de tip rezidențial și familial din județ, managementul 

de caz, situația copiilor aflați în servicii aparținând sistemului public de protecție specială, precum și informații privind situația serviciilor de 

prevenire a separării copilului de familia sa, disponibile la nivelul comunității. 



18 
 

 

Capitolul II – Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean în 

conformitate cu prevederile art.6 din H.G. nr.797/2015 

1. Revizuirea/actualizarea informațiilor publicate pe pagina de internet a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj: 

a) Postarea pe pagina de internet a proiectului Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Gorj pentru  perioada 2021-2025; 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a demarat activitatea de elaborare a Strategiei judeţene de dezvoltare a 

serviciilor sociale a judeţului Gorj pentru  perioada 2021-2025 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei Judeţene de dezvoltare a 

serviciilor sociale a judeţului Gorj pentru perioada 2021-2025 și va supune dezbaterii publice draftul noii strategii; 

b) Postarea pe pagina de internet  a Planului operațional pentru implementarea  Strategiei Judeţene de dezvoltare a  serviciilor sociale a judeţului 

Gorj pentru perioada 2021-2025 ; 

c) Postarea pe pagina de internet a  Raportului de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj  Gorj -  anual 

d) Postarea pe pagina de internet a Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Județului Gorj pentru 

anul 2021; 

e) Publicarea pe pagina de internet a DGASPC Gorj  a altor informații de interes public (angajări,oferte de achiziții,comunicate,știri) 

f) Postarea pe pagina de internet  a activității proprii și serviciile aflate în administrare –formulare/modele  de cereri în format editabil, informații 

privind  costurile serviciilor sociale ; 

g) Postarea pe pagina de internet a DGASPC Gorj și publicarea anunțurilor în mass-media privind proiectele cu finanțare europeană în curs de 

implementare precum și anunțuri privind achizițiile publice derulate; 

h) Postarea pe pagina de internet a DGASPC Gorj Raportului privind accesul la informațiile de interes public-anual. 

 

2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, 

respectiv pe perioada realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale, sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi. În cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj au fost inițiate campanii de informare, sensibilizare și conștientizare a populației cu 

ocazia marcării diferitelor zile: 

    19 martie -Ziua mondială a  asistenței sociale 

    02 aprilie -Ziua Internațională de Conșientizare a Autismului 

    01 iunie  - Ziua Internațională a copilului 

    02 iunie  - Ziua națională pentru adopții 

    05 iunie  - Ziua împotriva violenței asupra copilului 

    12 iunie  - Ziua internațională împotriva exploatării prin muncă a copilului 

    1 octombrie  - Ziua internațională a persoanelor vârstnice 

    20 noiembrie -Ziua  internațională a drepturilor copilului 

    03 decembrie -Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi 

    Săptămâna prevenirii delincvenței juvenile (aprilie-mai )  
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3. Telefonul copilului 0253 983 - este un serviciu pentru protecţia copilului, de tip permanent, a cărui misiune este să primească semnalări cu 

privire la situaţiile de abuz, neglijare si exploatare și a oricăror forme de violență asupra copilului şi să asigure activităţi de asistență şi consiliere 

pentru depăşirea situaţiilor de criză şi soluţionarea adecvată a cazurilor semnalate  - permanent 

4.Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj sau în 

colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.: 

a) Campanie de recrutare a asistenților maternali profesioniști. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj va extinde în anul 

2021 rețeaua de asistenți maternali profesioniști cu 10 locuri în vederea implementării proiectului TEAM-UP: ,,Progres în calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor”, cod 127169.  Proiectul se va derula până în anul 2023, urmând a fi inclus și în viitoarele planuri de acțiune privind serviciile 

sociale din jud.Gorj. 

b) Campanie de promovare a adopției- va fi derulată pe parcursul anului 2021 prin dezbateri, întâlniri cu specialiști, intervenții în mass-media 

pentru sensibilizarea comunității asupra adopției copilului greu adoptabil. 

c) Prin compartimentul violență domestică și de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri se vor derula activități de 

soluționare a cazurilor de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, repatriere și violență în familie, care sunt înregistrate în cadrul compartimentului, 

precum și activități de prevenire: sesiuni de informare în domeniul combaterii violenței în familie, campanii de prevenire a abuzurilor și violenței 

asupra copiilor și tinerilor, campanii informativ–preventive în scopul informării minorilor cu privire la prevenirea infracțiunilor contra libertății și 

libertății sociale, activitatea de prevenire a conduitei delincvenței juvenile și a absenteismului școlar. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr.184 /18.12.2020 s-a actualizat componența  Echipei Intersectoriale Locale pentru combaterea 

violenţei, traficului şi exploatării prin muncă asupra copiilor. 

Echipa intersectorială locală este o echipă multidisciplinară şi interinstituţionala constituită la nivelul judeţului Gorj, cu misiunea de a 

identifica/referi/monitoriza situaţiile de violenţă asupra copilului și de violență în familie, copiii exploataţi sau aflaţi în risc de exploatare prin 

muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi, victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state. 

Echipa Intersectorială Locală (EIL) are ca membrii reprezentanții următoarelor instituții și organizații neguvernamentale: 

-Consiliul Judetean Gorj 

-Instituția Prefectului județul Gorj 

-Direcția Generala de Asistentă Socială si Protecția Copilului Gorj 

-Direcția Publica de Protecție Socială Tg- Jiu 

-Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj 

-Inspectoratul Școlar al Județului Gorj 

-Direcția de Sănătate Publică Gorj 

-Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Gorj 

-Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog 
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- Inspectoratul de Jandarmi al Județului Gorj 

-Centrul Județean pentru Resurse si Asistentă Educațională 

-Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj 

-Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj 

-Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane-Biroul  Teritorial Craiova 

-Asociația,, Inimi de Gorjeni,, 

-Asociația pentru Șanse Egale Tg- Jiu 

-Asociația Părinților Școlii Generale,, Sfântul Nicolae,, 

-Poliția Locală a Municipiului Tg .Jiu 

Activitatea  Echipei Intersectoriale Locale este axată pe două componente: cea de prevenire și cea de combatere. 

În anul 2020, EIL a avut un rol esențial în diminuarea și prevenirea violenței manifestată în rândul minorilor cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani, 

organizând evenimentul "STOP BULLINGULUI,, și elaborând  ,,Planul de acțiune pentru prevenirea și combaterea delincvenței  juvenile,, cu 

implementare în anul școlar 2020-2021. 

Violența psihologică - bullying este acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, într-un context social dificil de 

evitat, săvârşite cu intenţie, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de 

intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane şi vizează aspecte de 

discriminare şi excludere socială, care pot fi legate de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie 

defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acţiune sau serie de acţiuni, comportamente ce se 

desfăşoară în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale. Din ce în ce mai mulți copii, adolescenți, 

părinți și profesori se luptă cu fenomenul bullying aproape în fiecare zi acasă, în curtea școlii, în clase, pe internet, în comunitatea locală și chiar 

mai departe. În literatura românească de specialitate, conceptul Bullying este slab definit. Cauzele și consecințele fenomenului bullying nu sunt 

noi, sunt manifestate la toate generațiile de copii și tineri. Se remarcă însă o creștere rapidă a frecvenței sau un specific al violenței de la o anumită 

perioadă de vârstă, în funcție de gen, fenomenul bullying având mod de manifestare specific, cu repercusiuni la vârsta adultă. Fenomenul bullying 

pare să fie încă insuficient conștientizat în societatea românească și poate un subiect incomod. 

Cauze şi condiţii care favorizează comiterea unor fapte  de violenţă: 

-Teribilismul şi iresponsabilitatea, degenerarea conflictelor în acte de violenţă, de la simpla violenţă verbală  la violenţa fizică; 

-Modificările asociate creşterii care se exprimă prin actul de agresiune pe fondul unor transformări fizice, de percepţie a adaptării la noua identitate 

sau ale unor obiective cu caracter de beneficiu primar sau secundar; 

-Degradarea procesului educaţional , evidenţiat mai ales prin carenţe în educaţia din mediul familial şi scăderea rolului componentei educaţional - 

comportamentale în mediul şcolar; 

-Familii dezorganizate; 

-Lipsa unor soluţii viabile de supraveghere şi reintegrare socială; 

-Timpul liber - lipsit de preocupări pozitive. 

-Modele de comportament promovate între elevi care valorizează impunerea în faţa celorlalţi; 

-Modele de comportament învăţate în familie, etalarea prestigiului prin forţă; 

-Influenţa negativă a televiziunii, internetului și a jocurilor PC; 
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-Presiunea faţă de cerinţele şcolare; 

-Diferenţe de relaţionare faţă de diverse categorii de elevi, care pot fi surse generatoare de tensiuni şi conflicte. 

 Grupul ţintă include elevii, cadrele didactice și părinții din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de  pe raza judeţului Gorj.  

 Diagnoza: diversificarea formelor de manifestare a delicvenței juvenile din ultimii ani, în special a infracțiunilor comise cu violenţă, impune 

realizarea de eforturi în scopul găsirii celor mai eficiente mijloace de contracarare a efectelor nocive ale acestui fenomen. Este necesară o 

implicare şi o colaborare mai strânsă între instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale care se ocupă de educarea şi protecţia minorilor- 

familie, şcoală, poliţie, autorităţi locale, comunitate etc.- în vederea creşterii siguranţei acestora, a imprimării unui comportament civilizat şi a unui 

respect mai mare faţă de lege. Periodic se realizează la nivelul instituţiilor abilitate, o analiză a fenomenelor de violenţă în care sunt implicate 

tinerii, mai ales în mediul şcolar şi familial. Ţinând cont de faptul că în procesul de educaţie sunt implicaţi mai mulţi factori – familie, şcoală, 

autorităţi, mass-media- măsurile stabilite îşi propun realizarea unor activităţi concrete la nivelul şcolii cât şi în plan local, desfăşurate în colaborare 

cu structuri guvernamentale şi neguvernamentale, cu atribuţii sau preocupări în domeniul prevenirii delincvenței juvenile, precum şi prin 

angrenarea nemijlocită a elevilor şi a familiilor acestora în activităţi educativ- preventive. Astfel se urmăreste cunoaşterea problemelor cu care se 

confruntă elevii şi identificarea unor soluţii adecvate pentru ele, printr-o acţiune comună şi coerentă a părţilor implicate. 

Scop: 

- Informarea elevilor cu privire la consecinţele comiterii de fapte antisociale, precum şi cu privire  la modalităţile concrete de prevenire a săvârşirii 

unor asemenea fapte.  

- Informarea cadrelor didactice cu privire la modul de acțiune și a măsurilor pe care trebuie să le ia în cazul comiterii de către elevi de fapte ce 

contravin normelor legale. 

- Informarea părinților cu privire la consecințele faptelor ce contravin normelor legale comise de minori și tineri. 

Direcţii de acţiune: 

-Cunoaşterea dinamicii infracțiunilor de violenţă comise de minori sau împotriva acestora, în incinta sau zona adiacentă unităţilor școlare,  prin 

analiza periodică a fenomenului delincvenței juvenile și a victimizării minorilor. 

-Pregătirea antiinfracțională și antivictimală a elevilor, prin organizarea de activităţi educativ - preventive  în unitățile de învățământ, în colaborare 

cu instituţiile publice abilitate care au atribuţii în domeniul protecţiei copilului, mediatizarea activităţilor desfăşurate şi transmiterea de 

recomandări preventive în mass-media. 

-Stabilirea atribuțiilor fiecărei instituții și a unui mod de intervenție unitar.     

Rezultate aşteptate: 

-Cunoaşterea permanentă a stării de siguranţă existentă în unitatea şcolară; 

-Identificarea formelor de manifestare a comportamentelor antisociale ale elevilor, în special a manifestărilor agresive. 

-Cunoaşterea de către elevi a prevederilor legale privind minoritatea şi consecinţele juridice asociate săvârşirii de infracţiuni sau alte fapte 

antisociale; 

-Cunoaşterea de către elevi a măsurilor de prevenire a criminalităţii în vederea reducerii riscului victimei; 

-Creşterea gradului de siguranţă în unităţile de învăţământ 

 

d. Organizarea de întâlniri cu reprezentanții autorităților publice locale, cu furnizorii de servicii sociale, ONG-uri, alți actori sociali, în 

vederea schimbului de experiență, dezbateri și asigurarea respectării noilor reglementări legale în domeniul asistenței sociale și protecției copilului, 
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situații cu care se confruntă autoritățile și instituțiile publice, propuneri de colaborări și parteneriate, precum și alte situații în vederea îmbunătățirii 

cadrului relațional, creșterea gradului de eficiență și transparență între instituții. Aceste întâlniri au drept scop mobilizarea tuturor resurselor 

existente la nivelul comunității, responsabilizarea și implicarea factorilor relevanți prin dezvoltarea de parteneriate eficiente în vederea dezvoltării 

capacităților individuale sau colective, pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții, promovarea principiilor de coeziune și 

incluziune socială. 

 

Capitolul III - Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în cadrul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj: 

1.Propuneri  activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii ale Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj: 

Personal de specialitate Nr. persoane Buget estimat (mii lei) 

Formare continuă a managerilor /responsabililor de 

caz /asistenți sociali / psihologi / pshihopedagogi / 

kinetoterapeuți / logopezi 

                              110 52 

Formare continuă a instructorilor de 

educație/asistent medical /pedagogi de recuperare 

65                            41 

Directori/șefi centre/șefi birou/servicii 20                            18 

Alți specialiști funcționari publici/personal 

contractual 

35                            10 

Cursuri de perfecționare continuă cu asistenții 

maternali  din cadrul  DGASPC Gorj prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020  TEAM-UP 

,,Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor 

120 Fonduri europene- proiect prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020 și buget local 

Cursuri de formare organizate cu 

 asistenții maternali profesioniști. Formarea ca 

  Surse financiare proprii 
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DIRECTOR GENERAL, 

Laurențiu –Claudiu Diaconescu 

 

 

 

 
 

DIRECTOR GENERAL ADJ.                                          DIRECTORGENERAL ADJ.                                       DIRECTOR GENERAL ADJ. 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ COPII                                                    ECONOMIC                                                 ASISTENȚĂ SOCIALĂ ADULȚI 
 Gheorghe –Lucian Zălog                                                      Eleonora Orzan                                                                Ion-Sorin Tonca 

 

 

   

Șef Birou 

Strategii, Programe, Proiecte și relația cu organizațiile neguvernamentale 

                                                                                                 Camelia-Dorina Popescu 

 

Inspector superior 

Mitucă Luminița-Dorina 

 

asistenți maternali profesioniști se face în cadrul 

proiectului implementat prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020 ,,TEAM-UP-Progres în 

calitatea îngrijirii alternative a copiilor,, 

TOTAL 350                           87 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acţiune al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj privind serviciile sociale administrate și finanțate 

din bugetul Județului Gorj pentru anul 2021 

 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea Planului anual de acţiune al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Județului Gorj pentru anul 2021, elaborat de către Direcția 

Generală, în temeiul prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, și ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției 

generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin HG nr. 797/2017, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, prin adresa nr. 

8404/15.04.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 5965/15.04.2021, a solicitat 

aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

Județului Gorj pentru anul 2021, prin hotărâre a Consiliului Județean Gorj, potrivit prevederilor 

art. 3 alin. (3) lit. b) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 797/2017, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Elaborarea Planului de acțiune s-a realizat cu respectarea prevederilor art. 5 din Anexa nr. 

1 la H.G. nr. 797/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului Ministrului 

Muncii și Justiției Sociale nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de 

acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/ 

consiliului local/ Consiliului General al Municipiului București.  

 Măsurile cuprinse în Planul de acțiune se vor realiza în limita cheltuielilor bugetare 

aprobate cu această destinație în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj, în ordinea importanței și oportunității acestora potrivit Strategiei județene de 

dezvoltare a serviciilor sociale a județului Gorj pentru perioada 2021-2025 și Planului 

operațional pentru implementarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale a 

județului Gorj pentru perioada 2021-2025. 

Comisia județeană privind incluziunea socială Gorj a analizat și a dezbătut proiectul 

Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului 

Gorj pentru anul 2021 și a emis Avizul favorabil nr. 2/08.04.2021. 



De asemenea proiectul Planului supus aprobării a fost avizat favorabil de Colegiul 

Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj prin Hotărârea nr. 

4/14.04.2021. 

 

Având în vedere cele menționate, supun aprobării Consiliului Județean Gorj proiectul de 

hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și 

programe naționale  

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la  proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acţiune al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj privind serviciile sociale administrate și finanțate 

din bugetul Județului Gorj pentru anul 2021 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea de către Consiliul Județean Gorj a 

Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului 

Gorj pentru anul 2021.  

    În conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (3) lit. b) din Anexa 1 la H.G. nr. 797/2017 

pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de 

asistență socială și a structurii orientative de personal, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj a elaborat Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate 

și finanțate din bugetul Județului Gorj pentru anul 2021.  

Temeiul legal avut în vedere la elaborarea proiectului de hotărâre îl constituie: 

- Prevederile art. 173 alin. (1) d) și alin. (5) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul județean 

asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor sociale pentru protecția copilului, a 

persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau 

grupuri aflate în nevoie socială; 

- Prevederile art. 118 și art. 119 alin. (1), (2) și (5) din Legea asistenței sociale nr. 

292/2011, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora planurile anuale de 

acțiune privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate de consiliile județene, 

anterior supunerii spre aprobare consiliilor județene, se transmit pentru consultare 

comisiilor teritoriale de incluziune socială; pentru asigurarea unor servicii sociale 

adecvate şi de calitate, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a 

asigura resursele umane, financiare şi materiale, în conformitate cu reglementările în 

vigoare, strategia proprie de dezvoltare a serviciilor sociale şi planurile anuale de 

acţiune în domeniu; consiliul judeţean, în baza nevoilor identificate şi a cererilor de 

aşteptare înregistrate la nivelul judeţului, înfiinţează servicii sociale rezidenţiale de 

interes judeţean; 



- Prevederile art. 2 lit. a), art. 3 lit. b), art. 5 și art. 16 alin. (3) lit. d) din Regulamentul-

cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția 

copilului, aprobat prin HG nr. 797/2017, cu modificările și completările ulterioare, 

potrivit cărora: Direcția generală de asistență socială și protecția copilului îndeplinește 

funcția de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei și a planului anual de 

dezvoltare a serviciilor sociale; Direcția generală transmite planul de acțiune spre 

dezbatere și avizare comisiei județene de incluziune socială și colegiului director și îl 

propune spre aprobare consiliului județean; planul anual se elaborează anterior 

fundamentării proiectului de buget pentru anul următor și se fundamentează prin 

realizarea unei analize privind beneficiarii, serviciile sociale existente şi cele propuse 

spre a fi înfiinţate, resursele disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor, cu 

respectarea planului de implementare a strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor 

sociale, în funcţie de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient raport 

cost/beneficiu; la elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale 

acordate la nivelul unităţii administrativ- teritoriale se au în vedere costurile de 

funcţionare a serviciilor sociale aflate în administrarea acestora, inclusiv ale celor ce 

urmează a fi înfiinţate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse în lista 

serviciilor sociale ce urmează a fi contractate şi sumele acordate cu titlu de subvenţie, cu 

respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza standardelor de 

cost în vigoare. 

Planul anual de acțiune pentru anul 2021 a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 5 

din Anexa nr. 1 la H.G. 797/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului 

Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al 

Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

consiliului județean/ consiliului local/ Consiliului General al Municipiului București. 

Măsurile cuprinse în Planul propus spre aprobare prin prezentul proiect de hotărâre se vor 

realiza în limita cheltuielilor bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, în ordinea importanței și oportunității 

acestora potrivit Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Gorj pentru 

perioada 2021-2025 și Planului operațional pentru implementarea Strategiei județene de 

dezvoltare a serviciilor sociale a județului Gorj pentru perioada 2021-2025. 

Având în vedere prevederile invocate, precum și: 

- Nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Gorj, transmisă prin adresa nr. 8404/15.04.2021 înregistrată la Consiliul Județean Gorj 

sub nr. 5965/15.04.2021; 

- Avizul nr. 2/08.04.2021 al Comisiei Județene privind Incluziunea Socială Gorj; 

- Hotărârea nr. 4/14.04.2021 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj privind avizarea favorabilă a proiectului Planului 



anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului 

Județean Gorj pentru anul 2021,  

considerăm legal proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acţiune al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul Județului Gorj pentru anul 2021. 

 

 

Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului 

Gorj 

 

 

Director General, 

Diaconescu Laurențiu -Claudiu               

Direcția buget, finanțe, monitorizare 

servicii comunitare de utilități 

publice, proiecte și programe 

naționale 

 

    Director executiv, 

       Ungureanu Victoria 

 

Direcția juridică, dezvoltarea 

capacității administrative și 

achiziții publice 

 

 

         Director executiv, 

Marcău Costel 

 


