
ROMÂNIA   
JUDEŢUL GORJ         
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

PROIECT, 
AVIZAT 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 
HOTĂRÂRE 

pentru actualizarea 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 2022  
 

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, achiziții publice și patrimoniu 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; 
            -Raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe; 
 -Nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Gorj, transmisă prin adresa nr. 22954/18.10.2022,  înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 
18612/19.10.2022. 
 -Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 -Prevederile art. 118 și 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 H.G. 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; 

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

-Legea nr.191/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecția și promovarea drepturilor copilului; 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/255217


-Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Gorj pentru perioada 
2021-2025 și Planul operațional pentru implementarea strategiei județene, aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Județean nr. 55/23.04.2021;  

-Avizul favorabil nr.2/03.10.2022 emis de către Comisia Județeană privind Incluziunea 
Socială Gorj; 

-Hotărârea nr.7/12.10.2022 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 Județului Gorj pentru anul 
2022. 

 
 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 actualizarea 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 2022, 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 cadrul 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 ...............2022 
Cu un număr de ---------- voturi 
Din numărul consilierilor prezenți 
 









































































ROMÂNIA 
JUDEȚUL GORJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre pentru actualizarea 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 2022 

 
 
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune actualizarea 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 2022, 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.22954/18.10.2022, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr.17612/19.10.2022, a solicitat 
aprobarea actualizării Planului anual de acţiune pentru anul 2022, 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. 

Actualizarea 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 Plan 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 2022 și a emis Avizul favorabil nr. 2/03.10.2022 

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. 
7/12.10.2022 



 
Având în vedere cele menționate, precum și modificarea și completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, supun aprobării Consiliului 
Județean Gorj proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 
 
 
 

INIŢIATOR PROIECT, 
PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL GORJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și 
programe naționale  
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la  proiectul de hotărâre pentru actualizarea 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 2022 

 
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune actualizarea Planului anual de acţiune 

privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Gorj pentru anul 2022.  
    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 2022.  

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. 

- Prevederile Legii nr.191 din 28 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, art. VI.(1), potrivit 
căreia ,,se interzice plasamentul copilului în servicii de tip rezidențial care nu sunt 
organizate conform prevederilor art. 123 din Legea nr. 272/2004, privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
cu excepția plasamentului în regim de urgență în centrul de primire în regim de urgență. 
De asemenea, potrivit acestui act normativ, respectiv articolul VII.(1), în termen de 90 de 
zile de la data intrării în vigoare a legii, se interzice funcționarea serviciilor de tip 
rezidențial, altele decât cele prevăzute la art. 123 din Legea nr. 272/2004, cu excepția 
celor pentru care există în derulare contracte de finanțare pentru proiecte de închidere a 
căror implementare se finalizează după acest termen,,. 
Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea 

Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului , Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a demarat procedura de închidere în mod etapizat a 
centrelor de plasament pentru copii, prin susținerea  unui  sistem de asistență socială accesibil și 
de calitate, inclusiv dezvoltarea de tipuri de servicii moderne/alternative, pentru a asigura 
tranziția de la centrele de tip rezidențial clasice de mari dimensiuni la servicii bazate pe 
comunitate, în acord cu strategia instituției, care se bazează pe accesibilitatea beneficiarilor la 
aceste categorii de servicii. Necesitatea dezvoltării de noi servicii sociale, în ceea ce privește 
asistența și protecția socială în domeniul copiilor, este generată de nevoia de adaptare a asistenței 
și protecției sociale la evoluția societății, precum si de respectarea standardelor minime de 
calitate. Aceste măsuri se regăsesc în proiectul Planului anual de acţiune al Direcției Generale de 
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Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj privind serviciile sociale administrate și finanțate 
din bugetul Județului Gorj pentru anul 2022. 

Planul anual de acțiune pentru anul 2022 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.22954/18.10.2022 înregistrată la Consiliul Județean Gorj 
sub nr. 17612/19.10.2022; 

- Avizul nr. 2/03.10.2022 al Comisiei Județene privind Incluziunea Socială Gorj; 
- Hotărârea nr.7/12.10.2022 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 2022,  

considerăm legal proiectul de hotărâre pentru actualizarea 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 2022. 

 
 

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 

 



                                                                                                  

 

 

 

 

 

Nr. 22954/18.10.2022 

CĂTRE 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 
 
 

       Prin prezenta vă trimitem anexat documentația privind solicitarea aprobării de către 
Consiliul Județean Gorj a Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul din bugetul Județului Gorj pentru anul 2022, elaborat de către Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. 
    Potrivit art.3, alin (3), lit b, din Anexa 1 la Hotărârea 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 
elaborează planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
județean și le propune spre aprobare  Consiliului Județean Gorj .  
     Planul anual de acțiune cuprinde date privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile 
sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, bugetul estimat și sursele de finanțare, 
respectiv planificarea activităților de informare a publicului, programul de formare și îndrumare 
metodologică în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii care administrează 
și acordă servicii sociale, cu respectarea planului de implementare a strategiei județene în funcție de 
resursele disponibile și cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu. 
        Menționăm că proiectul Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul din bugetul Județului Gorj pentru anul 2022 a respectat modelul –cadru al  
Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului  
județean/consiliului local în conformitate cu Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale 
nr.1086/2018. 

Anexăm la prezenta adresă: 
-Nota de fundamentare  nr. 22954/18.10.2022 , întocmită de D.G.A.S.P.C. Gorj;  
-Avizul favorabil nr.2/03.10.2022 emis de către Comisia Județeană privind Incluziunea 

Socială Gorj, 
-Hotărârea nr.7/12.10.2022 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj;  
-Proiectul Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetul Județului Gorj pentru anul 2022   
  
Cu stimă, 

 
 
         Director General,                                                                                           Șef birou                                                                     
                                                                                                       Strategii, programe, proiecte și relația  
Diaconescu Laurențiu- Claudiu                                                      cu organizațiile neguvernamentale 
                                                                                                                  Popescu Camelia- Dorina 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

ŞI PROTECŢIA COPILULUI – GORJ 
BIROUL STRATEGII PROGRAME PROIECTE ÎN DOMENIUL 

ASISTENŢEI SOCIALE ŞI RELAȚIA CU ORGANIZAȚIILE 
NEGUVERNAMENTALE 

Tg-Jiu, Strada Siretului, nr.24 jud. Gorj, 
Tel. 0253/212.518 ; Fax 0253/218011 

strategiiproiecte@dgaspcgorj.ro 
Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 8774 

 

 



                                                                                                
 

 

 

 

 

 
Nr. 22954/18.10.2022 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

la  proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 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 2022 
 

Având în vedere următoarele prevederi legale: 
-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 H.G. 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; 

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

-Legea nr.191 din 28 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecția și promovarea drepturilor copilului; 

-Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Gorj pentru perioada 2021-
2025 și Planul operațional pentru implementarea strategiei județene, aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Județean nr. 55/23.04.2021.  
     

Potrivit art.3, alin (3), lit. b, din Anexa 1 la Hotărârea 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 județean 
pe anul 2022. 

Elaborarea planului de acțiune a respectat Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale 
nr.1086/2018 prin care s-a aprobat modelul –cadru al  Planului anual de acţiune privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului  județean/consiliului local. 
     Planul anual de acțiune cuprinde date privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile 
sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, bugetul estimat și sursele de finanțare, 
respectiv planificarea activităților de informare a publicului, programul de formare și îndrumare 
metodologică în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii care administrează 
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și acordă servicii sociale, cu respectarea planului de implementare a strategiei județene în funcție de 
resursele disponibile și cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj funcționează ca instituție 
publică de interes județean cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Gorj, cu rol de 
a identifica și de a soluționa problemele sociale ale comunității din domeniul protecției copilului, 
familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și a oricăror 
persoane aflate în nevoie, prin furnizarea de servicii specializate pentru aceste categorii de persoane. 

Potrivit prevederilor art.27(1) din Legea nr. 292/2011-Legea asistenței sociale, cu modificările 
și completările ulterioare, serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate 
pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale și de grup, în 
vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, 
promovării incluziuni sociale și creșterii calității vieții. 

Măsurile cuprinse în plan au respectat obiectivele Strategiei judeţene de dezvoltare a 
serviciilor sociale a judeţului Gorj pentru perioada 2021-2025, a Planului operațional pentru 
implementarea strategiei județene precum și obiectivele stabilite la nivel național, prin strategiile 
elaborate în domeniul protecției copilului, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, 
persoanelor victime ale violenței în familie, precum și în domeniul incluziunii sociale și reducerii 
sărăciei, precum și prevederile Legii nr.191 din 28 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, art. VI.(1), potrivit căreia ,,se 
interzice plasamentul copilului în servicii de tip rezidențial care nu sunt organizate conform 
prevederilor art. 123 din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția plasamentului în regim de urgență 
în centrul de primire în regim de urgență. De asemenea, potrivit acestui act normativ, respectiv 
articolul VII.(1), în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii, se interzice funcționarea 
serviciilor de tip rezidențial, altele decât cele prevăzute la art. 123 din Legea nr. 272/2004, cu 
excepția celor pentru care există în derulare contracte de finanțare pentru proiecte de închidere a 
căror implementare se finalizează după acest termen,,. 

În contextul respectării prevederilor legale stipulate de Legea 191/2022, Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a demarat procedura și măsurile de închidere în mod 
etapizat a centrelor de plasament pentru copii, prin susținerea  unui  sistem de asistență socială 
accesibil și de calitate, inclusiv dezvoltarea de tipuri de servicii moderne/alternative pentru a asigura 
tranziția de la centrele de tip rezidențial clasice de mari dimensiuni la servicii bazate pe comunitate, 
astfel cum strategia instituției se bazează pe accesibilitatea beneficiarilor la aceste categorii de servicii. 
Necesitatea dezvoltării de noi servicii sociale, în ceea ce privește asistența și protecția socială în 
domeniul copiilor, este generată de nevoia de adaptare a asistenței și protecției sociale la evoluția 
societății precum si respectarea standardelor minime de calitate. Aceste măsuri se regăsesc cuprinse în 
proiectul 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 2022. 
  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 
2022, a fost elaborat în conformitate cu Ordinul Ministerului Muncii și Justiţiei Sociale 
nr.1086/2018 și 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 judeţean – Capitolul II; 
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul 
serviciilor sociale – Capitolul III 

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 2022, a fost 
supus dezbaterii publice fiind publicat pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Gorj, supus spre avizare Comisiei județene privind Incluziunea Socială Gorj (Avizul 
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nr.2/03.10.2022) și a fost avizat conform Hotărârii nr.7/12.10.2022 a Colegiului Director al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj.  

Pentru considerentele menționate, în temeiul prevederilor art.182, alin. (1) și art. 196 alin. (1) 
lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  supunem spre 
aprobare Consiliului Județean Gorj, proiectul 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 2022, anexat prezentei note de fundamentare. 
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