
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
județean pentru anul 2020 

 
 
 
 Consiliul Judeţean Buzău, 
         Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectului 
de hotărâre nr.17878/10.12.2019; 

- raportul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală înregistrat la   
nr. 17879/10.12.2019; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului dat pe proiectul 
de hotărâre; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   anexate 
la hotărâre; 

- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău 
înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr. 17388/03.12.2019 și avizul 
Colegiului director exprimat prin Hotărârea nr. 45/ 06.12.2019; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 3/2019 pentru 
aprobarea formei actualizate a Strategiei județene de dezvoltare a 
serviciilor sociale 2014-2020 și a Planului de acțiune pentru anul 2019; 

- prevederile art. 3 alin. (3) lit. „b” şi art. 5 din Anexa 1 la Hotărârea 
Guvernului nr.  797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de 
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 
structurii orientative de personal cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Ordinului 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al 
Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 
finanţate din bugetul consiliului judeţean/local al municipiului Bucureşti; 

- prevederile legii 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi 
completările ulterioare, 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „d”, alin. (5) lit. „b” şi art. 182 din  

alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările ulterioare, 
  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul judeţean pentru anul 2020, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 



 
Art.2. Fiecare proiect/pateneriat iniţiat în anul 2020 de Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău în cadrul Planului de acţiuni 
care presupune şi contribuţie financiară se supune, prealabil perfectării, 
aprobării plenului Consiliului Judeţean Buzău. 
 

Art. 3.  În baza art. 118 din Legea 292/2011 se recomandă consiliilor 
locale municipale, orăşeneşti şi comunale să elaboreze şi să aprobe planurile  
de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul unităţii 
administrativ-teritoriale în anul 2020 şi să le comunice, spre ştiinţă, Direcţiei 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău. 
 

Art. 4. Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri iar Secretarul General al 
Judeţului şi Direcţia juridică şi administraţie publică locală vor monitoriza 
implementarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate 
şi finanţate din bugetul judeţean pentru anul 2020. 

 
Art. 5. Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 3/2019 pentru 

aprobarea formei actualizate a Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor 
sociale 2014-2020 și a Planului de acțiune pentru anul 2019 se completează cu 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 6. Secretarul General al Judeţului va asigura comunicarea hotărârii:  
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău; 
- Comisiei judeţene de incluziune socială; 
- Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău; 
- Direcţiilor de asistenţă socială Buzău şi Râmnicu Sărat; 
- Consiliilor locale orăşeneşti şi comunale, precum şi publicarea pe site-ul 

autorităţii judeţene.  
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE–EMANOIL NEAGU 
 
 

                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

Nr. 254 
BUZĂU, 19 DECEMBRIE 2019 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  
- abţineri de cei 33 consilieri judeţeni prezenţi. 
 
 (Domnul consilier județean Rotaru Eduard nu participă la vot fiind sub incidenţa  
art.  228 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ). 



ANEXA 
la HOTĂRÂREA CONSILIUL  JUDETEAN  BUZAU 

nr. 254/2019 
 

 
 

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE 
SOCIALE ADMINISTRATE ŞI FINANŢATE DIN BUGETUL 

CONSILIULUI JUDEŢEA BUZĂU PENTRU ANUL 2020 
 
Având în vedere: 
 
1. Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale 2014-2020 aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 206/ 2014, respectiv următoarele direcţii de 
acţiune:  

a) Continuarea tranziției de la îngrijirea instituțională la îngrijirea comunitară a copiilor 
b) Creșterea numărului copiilor protejați prin măsuri de tip familial 
c) Eliminarea tuturor formelor de violență asupra copilului 
d) Asigurarea bunăstării copilului în propria sa familie  
e) Dezvoltarea intervenției de natură preventivă  

 
Precum și următoarele obiective generale: 

a) Asigurarea bunăstării vieţii tuturor copiilor în mediul familial 
b) Garantarea drepturilor copiilor aflaţi în situaţii de vulnerabilitate 
c) Asigurarea calității serviciilor destinate copiilor separați temporar de familie 
d) Prevenirea violenței de orice natură împotriva copilului 
e) Asigurarea accesului tuturor persoanelor cu dizabilități în condiții de egalitate la toate resursele 

comunității – mediul fizic, transport, informare si comunicare 
f) Asigurarea dreptului persoanelor cu dizabilități la  o viață independentă si integrată în comunitate 
g) Asigurarea şi promovarea condiţiilor pentru deplină exercitare a drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti de către persoanele cu dizabilităţi 
h) Asigurarea accesului unui număr cât mai mare de persoane cu dizabilități la locuri de muncă 
i) promovarea educației incluzive și a educației permanente pentru persoanele cu dizabilități 
j) promovarea unor condiții  decente de viață pentru persoanele cu dizabilități 
k) Asigurarea accesului la servicii şi facilităţi privind sănătatea, în condiţii de echitate socială 
l) creșterea calității vieții persoanelor vârstnice 
m) Dezvoltarea unui sistem  sustenabil de servicii sociale adresate persoanelor vârstnice 
 

2. Strategia naţională – O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități 2016-
2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului și a Planului Operațional privind implementarea 
Strategiei “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” aprobata prin Hotărârea 
Guvernului nr. 655/14.09.2016, obiective operaţionale: 

a) Promovarea participării efective și depline a persoanelor cu dizabilități la procesele de luare a 
deciziilor publice; 

b) Asigurarea de sprijin pentru exercitarea de către persoanele cu dizabilități a capacității juridice; 
c) Asigurarea de sprijin pentru accesul efectiv al persoanelor cu dizabilități la actul de justiție; 
d) Asigurarea de sprijin pentru exercitarea de către persoanele cu dizabilități a dreptului la vot; 
e) Îmbunătățirea cadrului de furnizare a informațiilor destinate publicului larg în formate accesibile 

și cu tehnologii adecvate diverselor tipuri de handicap; 
f) Asigurarea de sprijin și asistență adecvată pentru exercitarea deplină și efectivă de către 

persoanele cu dizabilități a dreptului la alegere, libertate individuală, control al vieții personale și 
pentru îndeplinirea responsabilităților ce le revin în creșterea copiilor lor; 



g) Asigurarea de servicii de sprijin diversificate, accesibile, pentru facilitarea incluziunii sociale a 
persoanelor cu dizabilități, furnizate în comunitate, atât în mediul urban cât și în mediul rural; 

h) Dezinstituționalizarea și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, concomitent cu 
dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate; 

i) Asigurarea accesului și participării persoanelor cu dizabilități la programe în contexte de educație 
nonformală, activități culturale, sportive, de timp liber și recreative, adecvate intereselor și 
cerințelor specifice; 

j) Asigurarea mobilității personale astfel încât persoanele cu dizabilități să aibă posibilitatea să 
trăiască independent să participe pe deplin la toate aspectele vieții; 
 
3. Strategia națională privind incluziunea sociala și reducerea sărăciei pentru perioada 
2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020 aprobat prin Hotărârea  
nr. 383 din 27 mai 2015, obiective : 

a) asigurarea mecanismelor de creștere a responsabilității sociale din serviciile sociale;  
b) îmbunătățirea sistemelor de evaluare a nevoilor și de management al informațiilor, precum și 

corelarea acestora cu politica și practicile locale de luare a deciziilor;  
c) îmbunătățirea finanțării serviciilor sociale;  
d) consolidarea și îmbunătățirea asistenței sociale la nivel de comunitate;  
e) dezvoltarea echipelor comunitare de intervenție integrată, cu precădere pentru comunitățile 

sărace și marginalizate;  
f) dezvoltarea serviciilor destinate grupurilor vulnerabile incluzând copiii, persoanele cu 

dizabilități, persoanele vârstnice și alte grupuri vulnerabile. 
 
4. Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 
2014 - 2020 aprobată prin Hotărârea nr. 1.113 din 12 decembrie 2014, obiective: 

a) îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate 
b) respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile 
c) prevenirea şi combaterea oricăror forme de violență 

 
5. Strategia Natională pentru Promovarea Imbătrânirii Active și Protectiei Persoanelor 
Vârstnice 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2015, obiective operaţionale: 

a) Promovarea participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice; 
b) Accentuarea imaginii sociale a populației vârstnice și promovarea participării sociale; 
c) Îmbunătățirea accesibilității/ accesibilizării infrastructurii spaţiilor; 
d) Prevenirea abuzurilor asupra populației vârstnice și a excluziunii. 

 
6. Consultări în vederea elaborării Planului anual de acțiune privind serviciile sociale:  

Au fost realizate patru sesiuni de informare cu reprezentanții autorităților locale, la care 
au participat un număr de 83 de persoane (inclusiv reprezentanți ai A.J.P.I.S. Buzău și ai I.P.J. 
Buzău), conform Rapoartelor de informare privind activitatea de coordonare și sprijin a 
autorităților locale în domeniul asistenței sociale, înregistrate la D.G.A.S.P.C. Buzău sub nr. 
24605/ 25.06.2019 și nr. 42911/ 15.10.2019; 
 
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului 
Judeţean Buzău 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. 
 



Capitolul I: Administrarea, înfiinţarea și finanţarea serviciilor sociale 
 

A. Serviciile sociale existente la nivel local/judeţean 
 

Nr. 
crt. 

Cod serviciu 
social, conform 
Nomenclatorului 
serviciilor 
sociale 

Denumirea serviciului 
social 

Capaci
tate 

Grad de 
ocupare 

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

     Buget 
local 

Buget 
județean  

Buget 
de stat 

Contribuții 
persoane 
beneficiare 

Alte 
surse 

1 8730 CR-V-I Cămin pentru persoane 
vârstnice Smeeni 

42 100%  2.319.000 106.000 290.000 0 

2 8730 CR-V-I Cămin pentru persoane 
vârstnice Alecu Bagdat  
Râmnicu Sărat 

70 96%  3.712.900 183.000 500.000 5.000 

3 8730 CR-V-I Cămin pentru persoane 
vârstnice Vintilă Vodă 

47 94%  2.547.000 111.000 42.000 0 

4 8790 CR-D-II Centrul de recuperare 
și reabilitare pentru  
persoane adulte cu 
handicap Stâlpu 

50 100%  3.660.000 0 0 0 

5 8790 CR-D-II Centrul pentru 
recuperarea și 
reabilitarea  
persoanelor adulte cu 
handicap Râmnicu Sărat 

50 100%  3.117.000 0 20.000 1.500 

6 8790 CR-D-VII Locuință protejată 1 
din cadrul centrului de  
integrare prin terapie 
ocupațională Râmnicu 
Sărat 

6 33%      
 
 
 
 
 

7 8790 CR-D-VII Locuință protejată 2 
din cadrul centrului de  
integrare prin terapie 
ocupațională Râmnicu 
Sărat 

6 33%      

8 8790 CR-D-VII Locuință minim 
protejată 3 din cadrul 
centrului  
de integrare prin 
terapie ocupațională 
Râmnicu  
Sărat 

6 0%      

9 8790 CR-D-III Centrul de integrare 
prin terapie 
ocupațională din  
cadrul centrului de 
integrare prin terapie  
ocupațională Râmnicu 
Sărat 

90   5.879.000 0 80.000 0 

10 8790 CR-D-II Centrul pt. recuperare 
și reabilitare pt. 
persoane  
adulte cu handicap din 
cadrul centrului de  
integrare prin terapie 
ocupațională Râmnicu 
Sărat 

50       

11 8710 CRMS-I Centrul de asistență 
medico socială 
Pogoanele 

70 97%  4.300.000 0 300.000 0 

12 8891 CZ-C-III Centrul de zi pentru 
copii cu dizabilități  
Dumbrava minunată Buzău 

70 97%  1.997.000  0 3.000 
 
 
 

 
 



 
 

13 8790 CR-C-I Centrul rezidențial 
Floarea Soarelui din 
cadrul  
Complexului de servicii 
pentru copilul cu  
dizabilități Buzău 

20 95%  1.966.800  0 12.300 

14 8790 CR-C-I Centrul rezidențial 
Floare de Colț din 
cadrul  
Complexului de servicii 
pentru copilul cu  
dizabilități Buzău 

20 100%  2.037.200  0 14.400 

15 8790 CR-MC-I Centrul maternal - 
Complex de servicii  
comunitare nr. 3 

10 97%  851.000  0 4.300 

16 8790 CR-C-II Centrul de primire a 
copilului în regim de 
urgență  
și evaluare - Complex 
de servicii comunitare 
nr. 3 

25 56%  2.818.100  0 12.300 

17 8790 CR-C-I Centrul rezidențial 
pentru recuperarea și  
reabilitarea copilului 
cu tulburări de  
comportament nr. 5 
Beceni 

40 95%  3.314.000  0 0 

18 8790 CR-C-I Centrul rezidențial 
pentru copilul cu 
handicap nr.  
9 Buzău 

100 56%  4.916.000  0 40.000 

19 8790 CR-C-I Serviciul module 
rezidențiale de tip 
familial -  
modul Adolescenții 

6 50%  355.000  0 0 

20 8790 CR-C-I Serviciul module 
rezidențiale de tip 
familial -  
modul Rază de soare 

8 87%  520.000  0 0 

21 8790 CR-C-I Serviciul module 
rezidențiale de tip 
familial -  
modul Frații 

8 100%  580.000  0 0 

22 8790 CR-C-I Serviciul module 
rezidențiale de tip 
familial -  
modul Temerarii 

6 100%  520.000  0 0 

23 8790 CR-C-I Serviciul module 
rezidențiale de tip 
familial -  
modul Colț Alb 

8 100%  520.000  0 0 

24 8790 CR-C-I Serviciul module 
rezidențiale de tip 
familial -  
modul Casa Speranței 

8 87%  580.000  0 0 

25 8790 CR-C-I Serviciul module 
rezidențiale de tip 
familial -  
modul Violeta 

8 100%  580.000  0 0 

26 8790 CR-C-I Serviciul module 
rezidențiale de tip 
familial -  
modul Liceenii 

8 100%  455.000  0 0 

27 8790 CR-D-VI Centrul de respiro din 
cadrul Complexului de  
servicii comunitare nr. 
2 Buzău 

6 0%  0  0 0 
 
 
 
 

28 8790 CR-C-I Serviciul pentru 
protecția copilului de 
tip  
rezidențial din cadrul 
Complexului de servicii  
comunitare nr. 2 Buzău 

60 90%  3.661.000  0 18.000 
 
 
 

 



29 8790 CR-C-I Centrul rezidențial de 
tip familial Ileana  
Cosânzeana din cadrul 
Complexului de servicii  
pentru copilul cu 
handicap nr. 14 Râmnicu 
Sărat 

18 100%  1.335.000  0 0 

30 8790 CR-C-I Centrul rezidențial de 
tip familial Prâslea 
cel  
Voinic din cadrul 
Complexului de servicii 
pentru  
copilul cu handicap nr. 
14 Râmnicu Sărat 

18 100%  1.589.000  0 0 

31 8891 CZ-C-III Centrul de recuperare 
pentru copilul cu  
dizabilități din cadrul 
Complexului de servicii  
pentru copilul cu 
handicap nr. 14 Râmnicu 
Sărat 

80 100%  831.000  0 0 

32 8790 CR-C-I Centrul Rezidenţial 
Învingătorii din cadrul  
Complexului de Servicii 
Comunitare Râmnicu  
Sărat 

12 91%  697.000  0 0 

33 8790 CR-C-I Centrul Rezidenţial 
Azur din cadrul 
Complexului  
de Servicii Comunitare 
Râmnicu Sărat 

12 91%  699.000  0 0 

34 8790 CR-C-I Centrul Rezidenţial 
Campionii din cadrul  
Complexului de Servicii 
Comunitare Râmnicu  
Sărat 

12 100%  795.000  0 0 

35 8790 CR-C-I Centrul Rezidenţial 
Magnolia din cadrul  
Complexului de Servicii 
Comunitare Râmnicu  
Sărat 

12 100%  762.000  0 0 

36 8790 CR-C-I Centrul Rezidenţial 
Orhideea din cadrul  
Complexului de Servicii 
Comunitare Râmnicu  
Sărat 

12 100%  814.000  0 0 

37 8899 CZ-F-I Centrul de Recuperare 
prin Consiliere şi 
sprijin  
pentru părinţi şi copii 

25 100%  125.000  0 0 

38 8790 CR- 
VD-II 

Centrul de recuperare 
pentru victimele 
violenţei  
în familie 

15 50%  1.524.000  0 0 

39 8790 CR-C-I Serviciul de tip 
rezidenţial din cadrul  
Complexului de Servicii 
pentru Copilul cu  
Handicap Sever nr.8 

40 100%  3.665.000  0 0 

40 8891 CZ-C-III Centrul de zi pentru 
copii cu TSA din cadrul  
Complexului de Servicii 
pentru Copilul cu  
Handicap Sever nr.8 

36 72%  360.000  0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
serviciu 
social propus 

Cod 
serviciu 
social 

Categorie 
beneficiari 

Capacitate 
necesara 

Capaci
tate 
cladire
/ 
spatiu 
necesa
r – mp 
-  

Resurs
e 
umane 
necesa
re 

Bugetele estimate pe surse de 
finanţare, pentru serviciile sociale 
propuse pentru a fi infiintate 

Justificare 

    Nr 
benef/ 
zi 

Nr 
locuri 
(in 
paturi) 

  Bug
et 
local 

Buget 
județean 

Buget de 
stat 

Contri
buții  

Alte 
surse 

 

1 4- Locuințe 
maxim 
protejate prin 
restructurarea  

8790 
CR-D-
VII -LP  
 

Persoane cu 
dizabilități 
instituțional
izate în 
C.I.T.O. 
Rm. Sărat 

40 10x4 
= 40 

180 
mp x 

4=720 
mp 

10x4=
40 

  
250528 
lei PIN/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
156847,4
4 lei 
POCU 
 

 
2505280 
lei PIN/ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76855
30,6 
lei 
POCU 
 
 
 
 
 
 

Programul de Interes Naţional 
„Înfiinţarea de servicii sociale de 
tip centre de zi, centre respiro/ 
centre de criză şi locuinţe protejate 
în vederea dezinstituţionalizării 
persoanelor cu dizabilităţi aflate în 
instituţii de tip vechi şi pentru 
prevenirea instituţionalizării 
persoanelor cu dizabilităţi din 
comunitate” cu titlul Un pas spre 
comunitate, aflat în implementare 
 
POCU/462/4/15/Reducerea 
numărului persoanelor vârstnice și 
a celor cu dizabilități plasate în 
instituții rezidențiale, prin 
furnizarea de servicii sociale și 
medicale la nivelul comunității, 
inclusiv servicii pe termen 
lung/15/Reducerea numărului 
persoanelor vârstnice și a celor cu 
dizabilități plasate în instituții 
rezidențiale, prin furnizarea de 
servicii sociale și medicale la 
nivelul comunității, inclusiv 
servicii pe termen lung cod smis 
129089, cu titlul Viață nouă în 
comunitate, aflat în evaluare 

2 1 - Centru de 
zi  

8899 
CZ-D-I 

Persoane cu 
dizabilități 
instituțional
izate in 
C.I.T.O. 
Rm. Sărat 
și persoane 
din 
comunitate 

40 40 627 
mp 

15   

3 Rețea de 
asistenți 
personali 
profesioniști 

8810 ID-
V 

Persoane cu 
dizabilități 
instituțional
izate în 
C.I.T.O. 
Rm. Sărat 

2 2  2  156847,4
4 lei 
POCU 

  76855
30,6 
lei 
POCU 

POCU/462/4/15/Reducerea 
numărului persoanelor vârstnice și 
a celor cu dizabilități plasate în 
instituții rezidențiale, prin 
furnizarea de servicii sociale și 
medicale la nivelul comunității, 
inclusiv servicii pe termen 
lung/15/Reducerea numărului 
persoanelor vârstnice și a celor cu 
dizabilități plasate în instituții 
rezidențiale, prin furnizarea de 
servicii sociale și medicale la 
nivelul comunității, inclusiv 
servicii pe termen lung cod smis 
129089, cu titlul Viață nouă în 
comunitate, aflat în evaluare 



4 1-Locuință 
protejată 
pentru 
victimele 
violenței 
domestice 

8790CR-
VD-III 

Victime ale 
violentei 
domestice 

6 6 50mp 2  22743,43 
lei 

  11371
71,60 
lei 

POCU AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4; 
partener al finanțării 
nerambursabile în proiectul 
VENUS-Împreună pentru o viață 
în siguranță, cod smis 128038, 
aflat în implementare 

5 2 case de tip 
familial 
pentru copii 
cu dizabilități 

8790 
CR-C-I 

Copii/ tineri 
cu handicap 
din cadrul 
C.R.C.H. 9 
Buzau 

48 48 1240,4
0 mp 

26                 
90569,68 
lei POR/ 
 
 
 
 
 
 
118696,0
9 lei 
POCU 

   
44379
14,61 
lei 
POR/ 
 
 
 
 
 
58161
08,04 
lei 
POCU 

POR 2017/8/8.1/8.3/C – Solicitant 
al finanțării nerambursabile pentru 
proiectul cod SMIS 120132 cu 
titlul Casă nouă în drumul spre 
acasă, aflat în implementare/ 
 
POCU/476/4/18/Operațiune 
compozită OS. 4.12, 4.13, 
4.14/18/Operațiune compozită OS. 
4.12, 4.13, 4.14, cod Smis 129087 
cu titlul Servicii sociale pentru un 
viitor mai bun, aflat în evaluare 

6 1 centru de 
recuperare 
pentru copii 
cu dizabilități 

8891 
CZ-C-III 

Copii/ tineri 
cu handicap 
din cadrul 
C.R.C.H. 9 
Buzau si 
din 
comunitate 

90 - 690mp 14    

7 Extinderea 
rețelei de 
asistenți 
maternali 
profesioniști 

8790SF-
C 

Copii/ tineri 
cu handicap 
din cadrul 
C.R.C.H. 9 
Buzau si 
din 
comunitate 

10 - - 10 - 118696,0
9 lei  

- - 58161
08,04 
lei 
POCU 

POCU/476/4/18/Operațiune 
compozită OS. 4.12, 4.13, 
4.14/18/Operațiune compozită OS. 
4.12, 4.13, 4.14, cod Smis 129087 
cu titlul Servicii sociale pentru un 
viitor mai bun, aflat în evaluare 

8 Extindere 
rețelei de 
asistenți 
maternali 
profesioniști 

8790SF-
C 

Copii aflati 
in situatie 
de risc/ 
dificultate 

94 
(20 la 
nivelul 
anului 
2020) 

- - 20 - 966355,7
7 lei 

- - 48317
327,77 
lei 

POCU/480/4/19/19OS.4.5,414; 
Partener al finanțării 
nerambursabile acordate pentru 
proiectul cu titlul ”TEAM-UP: 
Progres în calitatea îngrijirii 
alternative a copiilor”, cod smis 
127169, aflat în implementare 

9 4 
apartamente 
de tip familial 
pentru copii 

8790-
CR-I 

Copii din 
cadrul 
C.S.C. nr. 2 
Buzău 

24 6 
tineri 
x 4/ 
ap. 

80 
mp/ 
ap. 

55 - 1410000 
lei 

- - - Bugetul CJ Buzău 

10 Extindere 
rețelei de 
asistenți 
maternali 
profesioniști 

8790SF-
C 

Copii din 
cadrul 
C.S.C. nr. 2 
Buzău 

20 - - 20 -      POCU/476/4/18/Operațiune 
compozită OS. 4.12, 4.13, 
4.14/18/Operațiune compozită OS. 
4.12, 4.13, 4.14, proiectul cu titlul 
Copilul, familia și comunitatea, 
cod Smis 130427, aflat în evaluare 

 
 
D.G.A.S.P.C. Buzău pe baza obiectivelor stabilite în strategiile naționale, în strategia 

județeană, dar și în raport cu actele normative specifice, pentru creșterea calității serviciilor 
sociale, în anul 2020 își propune identificarea de oportunități de finanțare pentru continuarea 
proceselor de restructurarea/ reorganizarea/ dezvoltarea serviciilor sociale.  

 
Astfel, pe lângă serviciile propuse a fi înființate, vor fi realizate demersuri specifice de 

identificare linii de finanțare, de elaborare cereri de finanțare, după cum urmează:   
 
 
 

 



Nr. 
crt. 

Serviciul social Linie de finanțare Stadiu apel Contribuție 
D.G.A.S.P.C. 

Serviciu social ce poate fi dezvoltat 

1 Centrul rezidențial 
pentru recuperarea și 
reabilitarea copilului 

cu tulburări de 
comportament nr. 5 

Beceni  

Programul Operațional 
Regional 2014-2020 

 
 

Apel nelansat 2% din val 
maxima 
1.000.000 
euro  

dezvoltarea de servicii sociale pentru 
copilul în dificultate sociala: case de tip 
familial si centru de zi 

2 Centrul rezidențial 
pentru recuperarea și 
reabilitarea copilului 

cu tulburări de 
comportament nr. 5 

Beceni 

Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020 

 

Apel nelansat  2% din val 
maxima 
1.300.000 
euro + 
neeligibile 

complementar cu POR pentru 
dezvoltarea de servicii sociale pentru 
copilul în dificultate sociala: case de tip 
familial si centru de zi 

3 Centrul de 
recuperare și 

reabilitare pentru  
persoane adulte cu 

handicap Stâlpu 

“Dezvoltare locală, 
reducerea sărăciei și 
creșterea incluziunii 

romilor” 
finanțat prin Granturile 

SEE și Norvegiene 2014-
2021 

Apelul 4 Dezvoltare locala 

Apel lansat 
(10.09.2019 – 
18.12.2019) 

 0% Înființarea a 2 locuințe protejate (x10 
beneficiari/ locuință), 1 centru de zi (x 
30 beneficiari) și reabilitare centru 
rezidențial și reorganizare în CIA pentru 
persoane adulte cu dizabilități 

4 Servicii de suport 
destinate tinerilor 
care au părăsit/ 

părăsesc sistemul 
instituționalizat de 

protecție 

Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020 

„Prima cameră” – 
Instrumente inovative 

pentru integrarea socio-
profesională a tinerilor 

care părăsesc sistemul de 
protecție specială 

AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.12 si 
OS 4.13 

Apel lansat 
(30.10.2019 – 
31.01.2020) 

2% din val 
maxima 
1.000.000 
euro 

servicii de suport pentru tinerii care 
urmează să părăsească sistemul 
instituționalizat de protecție a copiilor 
și/ sau a tinerilor care au părăsit 
sistemul instituționalizat de protecție a 
copiilor în ultimii 4 ani  

 
 
În susținerea demersurilor de creștere a calității serviciilor sociale precum și a 

demersurilor de restructurare/ reorganizare/ dezvoltare a serviciilor sociale D.G.A.S.P.C. Buzău a 
încheiat un acord de colaborare împreună cu  Fundația SERA Romania și Consiliul Județean 
Buzău privind implementarea ,,Proiectului de reintegrare pentru copiii din Complexul de servici 
comunitare nr. 2 Buzău / prevenirea măsurilor de protecție specializată”, în perioada decembrie 
2017 - mai 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău cu nr. 284/ 27.11.2017, 
modificat prin Act adițional prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău cu nr. 76/ 2019. Proiectul 
realizează prin acțiuni comune ale partenerilor identificarea, evaluarea aplicarea unor măsuri în 
sprijinul reintegrării în familie a unor copii beneficiari de măsură de protecție specială în cadrul 
Complexul de servicii comunitare nr.2 Buzău sau aflați evidența D.G.A.S.P.C. Buzău, precum și 
prevenirea separării copilului de familie. Prin acest proiect se urmărește acordarea de consiliere și 
ajutor financiar familie/ familiei extinse pentru revenirea copilului în mediul familial sau pentru 
prevenirea intrări copilului sub incidența unei măsuri de protecție specială.  

În cursul anului 2019 a fost depusă o cerere de finanțare cu titlul „Școli incluzive, copii 
fericiți”, în calitate de partener al Inspectoratului Școlar Județean Buzău, în cadrul apelului nr. 2 
Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc, în cadrul programului "Dezvoltare 
locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor" finanțat prin Granturile SEE și 
Norvegiene 2014-2021, aflată în evaluare. 
  
 
 



Capitolul II - Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile 
sociale existente la nivel judeţean în conformitate cu prev. art. 6 din H.G. nr.797/2015 
 

1. Revizuirea/actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/ se 
afișează la sediul D.G.A.S.P.C. Buzău: 

a. Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale 2014 - 2020; 
b. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din 

bugetul consiliului judeţean pentru anul 2020; 
c. Raportul de activitate ale D.G.A.S.P.C. Buzău pentru anul 2019; 
d. Regulamentul de organizare și funcționare al D.G.A.S.P.C. Buzău; 
e. Programe si proiecte implementate; 
f. Activitatea proprie şi serviciile aflate în administrare - formulare/ modele de 

cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, 
informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu 
furnizat, documente de interes public; 

g. Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori 
privaţi; 

 
            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. 
 3. Telefonul Copilului 0800 800 203 a cărui misiune este să primească sesizările cu 
privire la situații de abuz, neglijare și exploatare a copilului, să asigure consiliere telefonică și să 
intervină prompt prin intermediul echipei mobile în cazurile urgente.  
Termen: permanent. 
 

4. Campanii de informare și sensibilizare a comunităţii, organizate de D.G.A.S.P.C. sau 
în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.: 
 Întâlniri semestriale cu reprezentanții autorităților publice locale pentru a asigura 
coordonarea și îndrumarea metodologică a activității serviciului public de asistență socială 
precum și creșterea gradului de informare cu privire la serviciile sociale furnizate, a proiectelor, 
programelor și strategiei de dezvoltare.  

D.G.A.S.P.C. Buzău a încheiat un protocol de colaborare împreună cu Spitalul Județean 
de Urgență Buzău, Spitalul Municipal Râmnicu Sărat, Spitalul Orășenesc Nehoiu și Direcția de 
Sănătate Publică a Județului Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău, nr. 224/ 
28.09.2018, pentru desfăşurarea unei campanii de informare, consiliere și suport pentru 
prevenirea abandonului și diminuarea riscului de abandon prin colaborarea între serviciile sociale 
de prevenire de la nivelul comunităților, dar și serviciile sociale specializate oferite de 
D.G.A.S.P.C. Buzău, în corelație cu serviciile medicale de prevenire și serviciile medicale 
specializate furnizate de către unitățile spitalicești.  

Campania este susținută de către Fundația SERA România, prin oferirea expertizei și a 
materialelor contraceptive. 

Protocolul are următoarele obiective: reducerea numărului de copii abandonaţi în unitățile 
medicale la naștere / instituţionalizaţi; scăderea incidenţei sarcinii nedorite în rândul minorelor/ 
femeilor fertile aflate în diferite situaţii de vulnerabilitate; facilitează reintegrarea socială, 
familială, şcolară şi profesională a minorelor/ femeilor beneficiare ale proiectului; creşterea 
gradului de implicare a comunităţilor locale şi instituţiilor/ autorităţilor statului. 

 
 
 



 
 
D.G.A.S.P.C. Buzău coordonează și susține activitățile desfășurate de Echipa 

Intersectorială Județeană pentru Prevenirea și Combaterea Exploatării prin Munca și de Echipa 
Intersectorială Locala în Domeniul Prevenirii și Combaterii Violenței în Familie, în ceea ce 
privește implementarea planurilor specifice de acțiuni pentru anul 2020. 

 
5.  Campanii de promovare a serviciilor sociale ale D.G.A.S.P.C. Buzău 

 D.G.A.S.P.C. Buzău prezintă în cadrul site-ului oficial www.dgaspc-buzau.ro, informații 
despre serviciile sociale furnizate, precum și alte informații utile pentru beneficiarii serviciilor 
sociale sau alte persoane interesate. Prin întâlnirile semestriale cu reprezentanții autorităților 
publice locale se urmărește permanent creșterea gradului de informare cu privire la serviciile 
sociale furnizate, precum și cu privire la proiectele, programele și strategiile de dezvoltare.  
 
 6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de 
voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc. 
 Realizarea unei întâlniri pentru a dezbate teme de interes precum: structura D.G.A.S.P.C. 
Buzău si serviciile furnizate; cadrul legislativ din domeniul social; oportunități de dezvoltare a 
serviciilor sociale; strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Buzău ( 2020 -
2025); planul anual de acțiune al DGASPC/2020. 
 
 7. Mesaje de interes public transmise prin presă. 
 Informare permanentă a opiniei publice: comunicate de presă, participarea 
reprezentanților instituției la emisiuni radio/ TV, articole de presă. 
 Mesaje de interes public transmise prin presa cu ocazia diferitelor zile naționale/ 
internaționale: Ziua internațională a copilului; Ziua internațională a drepturilor copilului; Ziua 
internațională a persoanelor vârstnice, Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, Ziua 
împotriva violentei asupra copilului, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități.  

 
 
Capitolul III - Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care 
lucrează în domeniul serviciilor sociale 

 
1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei 

personalului din structurile proprii/instruire, etc.: 
 

a.  Cursuri de perfecţionare 
 Nr. persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 620 500000 lei 
 

 
 

b.  Cursuri de calificare 
 Nr. persoane Buget estimat 

Cursuri de calificare in 
profesia de asistent maternal 

profesionist 
 

10 10000 lei 

 
  c. Sesiuni de instruire a personalului din centre conform cerinţelor standardelor de 
calitate. 
 

http://www.dgaspc-buzau.ro/


 
La nivelul fiecărei structuri funcționale, coordonatorul va realiza instruirea personalului 

cu privire la: legislația specifică, regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul de 
ordine internă, responsabilitățile specifice fiecărei profesii, conform fișei de post.  

De asemenea D.G.A.S.P.C. Buzău va realiza un program de instruire cu specialiști ce 
dețin competențe în formare la nivelul serviciilor sociale în baza unui program de instruire 
aprobat. 

 
 d. Sesiuni de instruire pentru voluntari; 

Programe de voluntariat Nr. 
persoane 

Buget 
estimat 

Persoanele care desfășoară activități de voluntariat, beneficiază de: 
- instruire inițială cu privire la (structura, misiunea, activitățile, regulamentele 
instituției, drepturile și obligațiile voluntarului) odată cu semnarea contractului 
de voluntariat; 
- instruire realizată la nivelul structurii în care își desfășoară activitatea de 
voluntariat, de către coordonatorul structurii respective. 

20 - 

 
 e. Participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes 
naţional.   
 

D.G.A.S.P.C. Buzău identifică și aplică în cadrul programelor de interes național care 
susțin dezvoltarea serviciilor sociale, în acest sens se desemnează echipa de elaborare cereri de 
finanțare și implementare proiecte, membrii acesteia putând participa la sesiunile de formare 
organizate în cadrul programului. 
 

 



 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
           PREȘEDINTE 
 
  NR. 17878/10.12.2019 

 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de 
acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate 

din bugetul județean pentru anul 2020 
 
 

 
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, în 
baza atribuţiilor care îi revin potrivit Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare şi în concordantă cu Strategia Judeţeană de Dezvoltare a Serviciilor 
Sociale 2014-2020 aprobată de Consiliul Judeţean Buzău prin Hotărârea  
nr. 3/2019, a elaborat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, Planul 
anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
judeţean pentru anul 2020. 
 Având în vedere că acesta a fost avizat de Colegiul Director al D.G.AS.P.C. 
Buzău şi că a fost transmis spre consultare Comisiei Judeţene de Incluziune 
Socială din Judeţul Buzău, conducerea executivă a instituţiei a înaintat 
solicitarea de aprobare a Planul anual de acţiune privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul judeţean pentru anul 2020. 
 În considerarea celor prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre 
alăturat, pe care îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 
 
       
 

 
PREȘEDINTE, 

 
PETRE - EMANOIL NEAGU 
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