
 

 
ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

 
 

  H O T Ă R Â R E A  nr.  40 / 2020 

privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale  administrate şi finanţate din 

bugetul  local al Orașului Geoagiu pentru anul 2020 

 

 

 Consiliul Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

 Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 24/11.02.2020, referatul de aprobare al 

primarului orasului Geoagiu nr. 25/11.02.2020, prin care se propune aprobarea Planului anual de 

acţiune privind serviciile sociale  administrate şi finanţate din bugetul  local al Orașului Geoagiu 

pentru anul 2020, raportul Directiei de Asistenta Sociala Geoagiu nr. 40/16.03.2020,  precum si 

avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 2415/24.03.2020, nr. 2439/24.03.2020 si nr. 

2461/ 24.03.2020; 

Reținând că a fost îndeplinită obligația autorităților administratiei publice de a informa și 

de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative așa cum este reglementată de Legea 

nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația public, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile  art. 112 alin.(3) lit. ”b” și art. 118 din Legea asistenței 

sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum și de cele ale Ordinului 

MMJS nr. 1086 /2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind 

serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului 

local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În baza dispoziţiilor 129 alin. (2), lit. „d”,  alin. (7) lit. “b”  si art. 139 alin. (1),  art. 196 

alin.(1) lit.”b”  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare; 

HOTARASTE: 

 

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

din bugetul  local al Orașului Geoagiu pentru anul 2020, conform anexei la prezenta hotărâre.   

Art. 2  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

           Art. 3. Prezenta hotarare se comunica : 

 - Institutiei Prefectului jud.Hunedoara; 

     - Primarului oraşului Geoagiu; 

 - Direcției de Asistență Socială Geoagiu; 

 - Se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei orașului Geoagiu și 

pe site-ul instituției www.geoagiu.ro.  
Geoagiu, 25.03.2020 

        Preşedinte de  şedinţă                                                                  Contrasemnează Secretar General 

           Nyeste Iulia Elena                                                                                    jr. Cimpoeşu Maria 
 
 
 
 
 
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 

 

 



 

 

 

 

 
Anexă la HCL nr. 40 / 2020 

 Aviz consultativ  nr. _______________ 

 

 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale 

 administrate şi finanţate din bugetul Consiliului  Local al Orașului Geoagiu pentru anul 2020 

 

Având în vedere: 
  

 A. STRATEGIILE  LOCALE 
 1. Strategia judeţeană privind protecția și promovarea drepturilor copilului și adultului în 

dificultate 2014 - 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 65/2014, si 

actualizata prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 99/2019, respectiv următoarele obiective 

operaţionale/direcţiile de acţiune: 
 a) protectia si respectarea drepturilor copiilor, familiilor şi persoanelor adulte în dificultate prin 

implicarea resurselor necesare şi responsabilizarea tuturor factorilor cheie implicaţi în viaţa acestora 

pentru a beneficia complet de participarea la viața socială și economică;  

 b) asigurarea unui sistem de servicii integrate, bazat pe parteneriat, oferite copiilor/persoanelor 

vulnerabile, în vederea respectării drepturilor şi satisfacerii nevoilor acestora. 
 2. Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020 a orasului Geoagiu, judetul 

Hunedoara, aprobată prin HCL nr. 83/2017, actualizata, respectiv următoarele obiective 

operaţionale/direcţiile de acţiune: 
 a) cresterea capacitatii economice si eficientizarea serviciilor publice și a relației cu cetățenii.  

  
 3. Strategia de Dezvoltare Locală  2018-2023, aprobată de Consiliul Director al Asociaţiei 

Sargetia GAL 1,  nr. 6 din data de 16 iunie 2018, respectiv următoarele obiective operaţionale/direcţii de 

acţiune: 
 a)  dezvoltare economica si sociala a teritoriului GAL prin promovarea incluziunii sociale a 

reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale.  
 

 B. STRATEGIILE  NAŢIONALE 
          1.  Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-

2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2014 

 Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

1. Îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate 

2. Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii 

vulnerabile 

3. Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă 

4. Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc 

 2. Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-

2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 

 Obiective generale prevăzute în strategie sunt: 

1. Creşterea gradului de ocupare a persoanelor sărace şi vulnerabile prin programe 

ample de activare pe piaţa muncii;  

2. Creşterea sprijinului financiar pentru persoanele cu venituri reduse (VMI) şi 

introducerea stimulentelor pro-activare pentru beneficiarii programului de beneficii 

sociale; 

3. Promovarea incluziunii sociale a comunităţilor marginalizate printr-o abordare 

integrată, concentrată asupra copiilor; 

4. Îmbunătăţirea funcţionalităţii serviciilor sociale; 



5. Integrarea beneficiilor de asistenţă socială, a serviciilor sociale, a serviciilor de 

ocupare şi a altor servicii publice prin transformarea asistentului social într-un 

”integrator” cu o atribuţie solidă de management de caz; 

6. Investiţii într-un sistem solid de e-asistenţă socială; 

7. Creşterea rolului economiei sociale în reducerea excluziunii sociale; 

8. Consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare şi evaluare. 
 

 3. Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârsnice 

2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2015 

 Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

1. Prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice 

2. Promovarea participării sociale active şi demne a persoanelor vârstnice 

3. Obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă şi siguranţă pentru persoanele cu 

nevoi de îngrijire de lungă durată 

 

 4. Strategia naţională ,,O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi, 2016-2020 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 

 Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

1. Promovarea accesibilităţii în toate domeniile vieţii pentru asigurarea exercitării 

de către persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.  

2. Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile 

vieţii.  

3. Eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii pentru persoanele cu dizabilităţi.  

4. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la un mediu de lucru deschis, 

incluziv şi accesibil, atât în sectorul public cât şi în cel privat, concomitent cu 

asigurarea accesului lor efectiv la servicii de sprijin pentru creşterea ocupării pe piaţa 

muncii.  

5. Promovarea educaţiei şi formării profesionale favorabile incluziunii la toate 

nivelurile şi a învăţării de-a lungul vieţii pentru persoanele cu dizabilităţi.  

6. Promovarea și protecția dreptului persoanelor cu dizabilități la un standard 

adecvat de viață pentru îmbunătățirea continuă a calității vieții lor. 

7. Asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilităţi la servicii şi facilităţi 

de sănătate, de calitate, care acordă atenţie problemelor specifice de gen, la un cost 

rezonabil şi cât mai aproape posibil de comunităţile în care acestea trăiesc. 

8. Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilităţi pe baza informaţiilor 

şi datelor statistice şi de cercetare colectate din toate domeniile de activitate.  

 

 5. Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 365/2018 

 Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

1. Consolidarea cadrului legislativ din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei 

domestice 

2. Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin şi protecţie pentru victime  

3. Prevenirea violenţei domestice şi a recidivei acesteia precum şi a violenţei sexuale  

4. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor întreprinse în vederea prevenirii şi combaterii 

violenţei domestice  

 

 C. PROGRAMELE DE INTERES NAŢIONAL APROBAT PRIN: 



Nu e cazul 

 

D. ACORDURI  DE COOPERARE / PARTENERIATE 
 
- Convenția de Parteneriat pentru desfășurarea de programe și acțiuni comune adresate 

copiilor și persoanelor adulte cu handicap locomotor din orasul Geoagiu, încheiată între Primaria 

Orasului Geoagiu și Fundația Motivation România, intregistrata sub nr. 8565/08.12.2015, pentru o 

periada de 5 ani. 

 - Protocol privind colaborarea intre AJOFM si UAT orasul Geoagiu prin DAS Geoagiu in scopul 

identificarii mobilizarii si inregistrarii tinerilor inactivi NEETs la serviciul public de ocupare in vederea 

acordarii unor masuri personalizate de sprijin, inregistrat sub nr. 7061/22.10.2018.  

 - Procesul-verbal/Minuta consultării în vederea elaborării Planului anual de acţiune privind 

serviciile sociale, organizată cu furnizori publici şi privaţi/asociaţii profesionale şi organizaţii 

reprezentative ale beneficiarilor inregistrata sub nr. 1204 din data de 29.10.2018, 

 

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

Local Geoagiu, cuprinde: 

 1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I; 

 2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la 

nivel local/judeţean - capitolul II; 

 3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul 

serviciilor sociale - capitolul III. 

 

    
 

 CAPITOLUL I 

  ADMINISTRAREA,  ÎNFIINŢAREA  ŞI FINANŢAREA SERVICIILOR SOCIALE  
  A. Serviciile sociale existente la nivel local 

 
Nr. Crt. Cod serviciu social, 

conform 

Nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea 

serviciului 

social 

Capacitate Grad de 

ocupare  

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

Buget local  Buget judeţean 

 

Buget de stat Contribuţii 

persoane 

beneficiare 

 

Alte  surse  

- - - - - - - - - - 

 

  B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate 
 
 

Denumirea 

serviciului social 

propus  

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari  

 

 

 

 

Capacitatea 

necesara 

 

 

Capacita

te 

clădire/s

paţiu 

necesar 

- mp - 

Resurse 

umane 

necesare 

(personal 

de 

specialitat

e, de 

îngrijire şi 

asistenţă; 

personal 

gospodărie

, 

întreţinere-

reparaţii, 

deservire) 

Bugetele estimate pe surse de finanţare, pentru serviciile sociale  

existente:  

 

 

 

 

Justificare 
Nr. 

benef./

zi  

Nr. 

locuri 

(în 

paturi) 

 

Buget 

local  

lei 

Bug

et 

jude

ţean 

 

Buget 

de stat 

Contrib

uţii 

persoan

e 

benefici

are 

Alte  surse  

 

lei 

VALOARE 

TOTALA 

PROIECT  

 

LEI  

Centru de zi 

pentru persoane 

varstnice 

8810C2-

V-11 

 

 

Persoane 

varstnice 

 

24 

 

 

 

 

- 

 

 

 

293 mp 

 

 

12 

persoane 

 

 

30.999,5 

LEI 

valoare 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

P.O.R./8/8.1/8.3/A

/1 

1.230.278,09 LEI 

valoare eligibila 

 

 

1.261.277,59 

LEI 

 

HCL nr. 116/2017 

privind aprobarea 

proiectului ”Infiintarea 

centrului de zi si a 

unitatii de ingrijire la 

domiciliu pentru 
   



Unitate de 

ingrijire la 

domiciliu 

8810ID-I 50 

total 

neeligibila  persoanele varstnice din 

orasul Geoagiu”  

Contract de  Finantare 

Nr. 1223/13.04.2018 

 

Centru comunitar 

multifunctional 

pentru asigurarea 

unor servicii de 

ingrijire personala  

  

Parinti si 

copii 

 

20 

  

 

 

127 mp 

 

 

4  

persoane  

 

140.546,95 

LEI 

valoare 

neeligibila 

    

437.895,00 lei 

valoare eligibila 

 

584.329 LEI 

HCL nr. 126/2017 

privind implemnetarea 

proiectului ”Centru 

comunitar 

multifunctional pentru 

asigurarea unor servicii 

de ingrijire personala”  

Contract de  Finantare 

Nr. 

C1920074X205052200

037/06.09.2018 

  
 
Pentru anul 2020 Direcţia de Asistenţă Socială Geoagiu, reorganizată ca direcţie de asistenţă socială  fara 

personalitate juridică în subordinea Consiliului Local, conform HCL nr.158/2019, îşi propune următoarele 

obiective generale:  

Obiectiv 1. Eficientizarea activităţii în cadrul compartimentelor Direcţiei de Asistenţă Socială Geoagiu, 

prin următoarele activități: 

− consultarea persoanelor din cadrul direcţiei care au atribuţii în domeniu; 

− stabilirea sarcinilor; 

− actualizarea fişelor de post; 

− obținerea licenței de funcționare pentru toate serviciile sociale furnizate la nivelul DAS; 

− actualizarea procedurilor de lucru și revizuirea lor în funcție de modificările legislative ; 

− desemnarea responsabilităţilor si aducerea la cunoştinţă şi însuşirea procedurilor de către 

persoanele cu atribuţii în domeniu; 

− punerea în aplicare a măsurilor stabilite de guvern și aplicarea legislației în vigoare; 
 
Obiectiv 2.  Instruirea personalului 

− Participarea personalului la cursuri de instruire și perfecționare. 

Obiectiv 3. Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de asistenţă socială în orașul 

Geoagiu 

− Realizarea unei baze informatizate de date cu privire la beneficiarii de servicii sociale/beneficii 

sociale, oferite în cadrul serviciului. 

Obiectiv 4: Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor din domeniul social, în funcţie de nevoile identificate 

− identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor şi alţi factori 

interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor 

obiective comune în acest sens; 

− folosirea experienţei acumulate şi consultarea personalului implicat în furnizarea de servicii 

sociale, în stabilirea unor obiective concrete; 

− referirea cazurilor spre organizaţii sau instituţii, furnizoare de servicii sociale sau de altă 

natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei. 

Obiectiv 5: Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale 

− evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora; 

− întocmirea unui plan de formare şi perfecţionare profesională în funcţie de nevoile 

personalului, schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în comunitate; 

− asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea 

continuă a personalului; 

− folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului și beneficiarilor; 

− susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentanţi care să le promoveze interesele; 

− monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori 

în acest sens; 

− acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie de 

priorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării; 

− valorificarea feedback-ului primit de la beneficiari, parteneri, comunitate. 

Obiectiv 6: Promovarea activităţilor de asistenţă socială în comunitate 

− Realizarea unor campanii de informare în comunitate despre asistenţa socială şi rolul asistenţei 

sociale în comunitate; 

− realizarea şi distribuirea de materiale informative cu privire la măsurile de asistenţă socială; 



− implicarea factorilor de decizie (consilieri locali, primar, viceprimar) în problematica socială; 

− educație sanitară în școli; 

− implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate. 

Obiectiv 7: Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în domeniul social 

− identificarea potenţialilor parteneri din comunitate şi înaintarea de propuneri de colaborare; 

− încheierea de convenţii de parteneriat; 

− crearea unei rețele de susținere, pentru persoanele aflate în nevoie, prin implicarea cât mai 

multor factori din comunitate (familie, instituții, organizații, etc.) în rezolvarea problemelor 

acestora. 

Obiectiv 8: Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă socială 

− identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 

− informarea şi consilierea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 

− implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie. 

   

     

 C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor 

Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru realizarea 

obiectivului operaţional/direcţiei de acţiune.  

 Pentru anul 2020 DAS Geoagiu nu va contracta servicii sociale.   

   

 

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

Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare: 

− Asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute de lege, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998, 

privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, 

care înființează și administrează unități de asistență socială, pot acționa prin inițierea unor 

proiecte de dezvoltare a serviciilor sociale iar prin  Direcția de Asistență Socială subordonata 

Consiliului Local Geoagiu va sprijini inițiativa acestora atât sub aspect metodologic cât și sub 

aspect legislativ. 

− DAS Geoagiu urmărește pentru anul 2020 și încheierea de protocoale/convenții de colaborare 

cu asociațiile și fundațiile recunoscute și acreditate de lege, care se află pe raza administrativ 

teritorială a orasului Geoagiu. 

 CAPITOLUL II 

 PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE INFORMARE A PUBLICULUI CU PRIVIRE 

LA SERVICIILE SOCIALE EXISTENTE LA NIVEL DAS GEOAGIU  
    

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

afişează la sediul serviciului public de asistenţă socială: 

 
     a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

   b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 

judeţean/consiliului local; 

     c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în 

format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor 

sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar; 

    d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-

teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi: 

              (i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate 

de aceştia - se actualizează lunar; 

 (ii) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă socială: 

nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul 

anterior etc. - se actualizează trimestrial/anual; 

 (iii) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul orasului 

Geoagiu - se actualizează cel puţin anual; 

 e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente 

deconcentrate la nivelul orasului Geoagiu - se actualizează cel puţin trimestrial; 

 



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; 

 

− Realizarea şi distribuirea de materiale informative în comunitate privind serviciile sociale 

oferite, în funcţie de specificul activităţilor derulate şi nevoile particulare ale fiecărei categorii 

de beneficiari; 

− prezentarea pe pagina oficiala a orasului Geoagiu la sectiunea Direcţiei de Asistenţă Socială 

Geoagiu a activităţilor desfășurate și a informațiilor relevante cu privire la modificările 

legislative apărute privind acordarea beneficiilor sociale; 

− informarea comunității cu privire la activitățile desfășurate în cadrul centrelor de zi din cadrul 

Direcției de Asistență Socială ( Centru de zi pentru persoane varstnice, Centru comunitar 

multifunctional pentru asigurarea unor servicii de ingrijire personala) atât prin intermediul site-

ului direcției cât și prin realizarea și distribuirea de materiale informative în școli, cabinete 

medicale ale medicilor de familie și alte instituții cu care direcția colaborează; 

− organizarea unor campanii de informare și sensibilizare a comunității organizate de direcție sau 

în colaborare cu alte instituții publice de interes local cu privire la promovarea serviciilor 

sociale ale direcției; 

− organizarea unor întâlniri cu furnizorii de servicii sociale acreditați, organizații de voluntariat, 

reprezentanți ai persoanelor beneficiare; 

 CAPITOLUL III 

 PROGRAMUL DE FORMARE ŞI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A 

PERSONALULUI  CARE  LUCREAZĂ  ÎN DOMENIUL SERVICIILOR SOCIALE 
 1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei 

personalului din structurile proprii/instruire etc.: 

 a) cursuri de perfecţionare 

Personalul de specialitate Nr. de persoane Buget estimat 
Functionari publici 12 8400 
Personal contractual 9 3000 
Asistenti sociali 1 500 

  

 b) cursuri de calificare 

 Nr. de persoane Buget estimat 

Igrijitori  25 3000 
c) sesiuni de instruire pentru: 

− asistenţi personali; 

− îngrijitori informali; 

− voluntari; 

    

 d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, 

oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară etc.: 

  

Teme de interes Nr. de persoane Buget estimat 
1.Asigurarea implementării legislației 

privind protecția datelor cu caracter 

personal 

  

2 Modalități eficiente de lucru în 

echipă 
  

3. Managementul resurselor umane și 

noutăți legislative 
1  

4.Controlul financiar preventiv al 

operațiunilor efectuate privind 

fondurilor publice și patrimoniului 

public. 

  

5. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor 

individuale și organizaționale 

  

  



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

f) altele:  

 Întâlniri de lucru organizate cu: 

− Furnizorii de servicii sociale acreditați publici și privați; 

− Reprezentanți ai unităților de învățământ; 

− Asociații de dezvoltare intercomunitară; 

− Reprezentanți ai pensionarilor; 

− Reprezentanți ai DGASPC a județului Hunedoara, Direcția de Sănătate Publică a județului 

Hunedoara, Casa Județeană de Pensii, Inspectoratului Școlar al județului Hunedoara, Agenția 

− Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. 

− Reprezentanți ai ONG-urilor în domenii precum protecția și promovarea drepturilor 

copilului, ocrotirea persoanelor cu dizabilități; 

     2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de post în vederea asigurării 

coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale. 

 
     
Anexa 

 

  

LISTA FURNIZORILOR DE SERVICII SOCIALE  

din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia  

 

 

 

1. Asociaţia Samaritenii Orăştieni, str. Nicolae Bălcescu nr. 16, Orăştie, Hunedoara, 

2. Asociația Umanitară Renaitre România, str. Octavian Goga, nr. 25, Orăştie, Hunedoara 

3. Fundaţia Mara, bd. 22 Decembrie nr. 74, Deva, Hunedoara 

4. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, bd. Iuliu Maniu 

nr. 18, Deva, Hunedoara – CIA Geoagiu. 

 

 

 

 

 

 
Geoagiu, 25.03.2020 

        Preşedinte de  şedinţă                                                                  Contrasemnează Secretar General 

           Nyeste Iulia Elena                                                                                    jr. Cimpoeşu Maria 
 
 
 
 
 
 
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 
 


