
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru  aprobarea Strategiei Județene de dezvoltare a 
serviciilor sociale 2022-2027 și a Planului de acțiuni  

pentru anul 2022 
 

 
Consiliul Județean Buzău; 
Având în vedere: 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului 
de hotărâre, înregistrat sub nr. 5401/24.03.2022; 

- raportul Direcției juridice și administrație publică locală înregistrat sub  
nr. 5402/24.03.2022; 

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

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

- avizul Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău în ședința din 29.03.2022; 

- hotărârea nr. 1/28.03.2022 a Comisiei județene Buzău privind incluziunea 
socială; 

- prevederile Ordinului Ministrului muncii și justiției sociale nr. 1086/2018 
pentru aprobarea modelului-cadru al Planului de acțiune privind serviciile 
sociale; 

- prevederile art. 117 și art. 118 din Legea nr. 292/2011 a asistenței 
sociale, cu modificările și completările ulterioare, 
 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „b”, alin. (3) lit. „d” din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale 
2022-2027 prevăzută în anexa nr. 1. 

 
Art.2. Se aprobă Planul de acțiuni al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Buzău pentru serviciile sociale specializate furnizate 
în anul 2022 prevăzut în anexa nr. 2. 

 
Art.3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 
 



 
Art.4. În baza art. 118 din Legea nr. 292/2011, se recomandă consiliilor 

locale municipale, orășenești și comunale să elaboreze și aprobe planuri anuale 
de acțiune privind serviciile sociale furnizate și finanțate din bugetul unității 
administrativ-teritoriale și să le comunice, spre știință, Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău. 

 
Art.5. (1) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și va afișa pe site-ul 
propriu documentele aprobate prin prezenta hotărâre. 

           (2) Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția juridică și 
administrație publică locală vor monitoriza, prin rapoartele anuale prezentate de 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, stadiul 
implementării Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2027. 

 
Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Agenției Județene pentru Plăți și 
Inspecție Socială Buzău, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Buzău precum  şi publicarea pe site–ul Consiliului Judeţean Buzău. 
 
 
 

                                   PREŞEDINTE, 
 

                               PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
 
                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 
 
 
Nr. 71 
BUZĂU, 31 MARTIE  2022 
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  
- abţineri. 
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CAPITOLUL I.  MISIUNE, VIZIUNE, SCOP 
 

Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru 
a răspunde nevoilor sociale precum si a celor speciale, individuale, ale familiei sau de 
grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de 
excluziune socială, și creșterea calității vieții.  

Misiune 

Strategia își propune aplicarea la nivelul județului Buzău a politicilor și strategiilor 
naționale in domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 
dizabilități și a altor categorii de persoane sau grupuri de persoane aflate in situație de 
nevoie socială. Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 
2022-2027 creează cadrul de acțiune în domeniul asistenței sociale menit să contribuie la 
îmbunătățirea situatiei sociale a grupurilor vulnerabile.  

Viziune 

Strategia este axată pe dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale într-un mod 
descentralizat, coerent, eficace și eficient, orientat spre servicii sociale în cadrul 
comunității pentru persoanele aflate în situații de dificultate.  

Scop 

Implementarea strategiei va asigura creșterea calității vieții beneficiarilor de 
servicii sociale axându-se pe creșterea gradului de securitate socială, promovarea 
responsabilității sociale, sprijinirea incluziunii sociale și combaterea discriminării. 
Dezideratul strategiei este reprezentat de asigurarea, la nivelul județului Buzău, a unui 
sistem de servicii sociale capabil să răspundă nevoilor persoanelor aflate în dificultate 
socială.  

 Cadrul legal aplicabil: 

-Constituția României; 
-Legea nr. 292/2011 Legea asistenței sociale, cu modificările ulterioare; 
-Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 
modificările și completările ulterioare ; 
-Legea nr.466/2004 privind statutul asistentului social în România;  
-Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările și completările ulterioare; 
-Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, actualizată  
-Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată; 

 

http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2019/20190205-Legea292din2011-a2017.pdf
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2019/20190205-Legea197din2012-a2017.pdf
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-Legea  nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, republicată 
-Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familii cu modificările  
și completările ulterioare 
-Legea nr. 213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de 
liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din 
România 
-Legea nr. 18 din 27 septembrie 1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la 
drepturile copilului 
- Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 privind Codul muncii; 
-Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative 
-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 
- H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 
modificările și completările ulterioare, 
-H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-H.G. nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea –H.G. 
nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele 
private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare 
a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la 
autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei 
internaţionale 
-H.G. nr. 502 / 2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia 
copilului 
- H.G. nr. 268 / 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
- H.G. nr. 978 / 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile 
sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte 
contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor 
vârstnice din centrele rezidenţiale 
- H.G nr. 691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului 
de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor 
de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind 

 

https://idrept.ro/00000404.htm
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2019/20190827-HG_118_2014_actualizata_2019.pdf
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2019/20190827-HG_867_2019_actualizata_2019.pdf
https://idrept.ro/00179792.htm
https://idrept.ro/00147484.htm
https://idrept.ro/00147118.htm
https://idrept.ro/00077277.htm
https://idrept.ro/00098554.htm
https://idrept.ro/00172662.htm
https://idrept.ro/00172662.htm
https://idrept.ro/00172662.htm
https://idrept.ro/00172670.htm
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colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile 
publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către 
acestea 
- H.G nr. 1103 din 10 decembrie 2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea 
obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi 
profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie 
de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare 
- H.G nr. 49 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 
prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă 
asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie 
multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de 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 
-H.G nr. 1443 din 2 septembrie 2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români 
neînsotiti si asigurarea masurilor de protectie speciala în favoarea acestora 
-H.G. nr. 679 din 12 iunie 2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de 
atestare şi statutul asistentului maternal profesionist 
- H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale 
- H.G. nr. 75 din 4 februarie 2015 privind reglementarea prestării de către copii de 
activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling 
-Ordinul MMJS nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, 
tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane 
adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile 
acordate în sistem integrat și cantinele sociale; 
-Ordinul Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 
specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor 
adulte cu dizabilităţi; 
- Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 877 din 
30 octombrie 2018; 
-Ordinul MMJS  nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 
serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie special; 
-Ordinul MMJS  nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 
serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie special.; 
-Ordinul MMJS  nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 
serviciile sociale de zi destinate copiilor; 

 

https://idrept.ro/00172670.htm
https://idrept.ro/00172670.htm
https://idrept.ro/00172670.htm
https://idrept.ro/00138263.htm
https://idrept.ro/00138264.htm
http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/5427
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/Ordin_25_2019_Standarde_minime_calitate_serv_soc_tip_rezident.pdf
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2019/Ordine_standard/Ordin_26_2019.pdf
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2019/Ordine_standard/Ordin_27_2019.pdf
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-Ordinul MMJS nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 
serviciile sociale organizate ca centre maternale. 
 

Grupuri ţintă 
Grupul vulnerabil, potrivit legii,  desemnează persoane sau familii care sunt în risc 

de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii 
de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care 
conduc la vulnerabilitate economică şi socială. 

 

Obiectivul general al strategiei îl reprezintă dezvoltarea serviciilor sociale la nivel 
județean, creșterea calității serviciilor sociale furnizate, promovarea principiilor de 
incluziune socială, responsabilizarea comunității, combaterea discriminării și a oricărei 
forme de abuz și neglijare/exploatare.  

Obiectivul general al Strategiei a fost formulat în corelare cu documentele 
programatice internaționale și naționale referitoare la protecția drepturilor copilului, a 
persoanelor adulte cu dizabilități, a persoanelor vârstnice și a altor categorii de persoane 
vulnerabile, de protejare, apărare și garantare a drepturilor omului și copilului, așa cum 
sunt ele menționate în Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, în Convenția 
ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități precum și cu politicile naționale de 
protecție a grupurilor vulnerabile. Strategia are la bază rolul și responsabilitățile 
instituțiilor și organizațiilor implicate așa cum sunt ele reglementate la nivel național și a 
fost concepută în continuarea obiectivelor asumate prin strategia județeană de dezvoltare 
a serviciilor sociale pentru anii 2014-2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2019/Ordine_standard/Ordin_81_2019.pdf
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CAPITOLUL II. PRINCIPII ȘI VALORI GENERALE ALE SISTEMULUI 
JUDEȚEAN DE SERVICII SOCIALE 

 

Sistemul județean de asistenţă socială se întemeiază pe următoarele valori şi 
principii generale: 

a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea 
persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru 
depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale 
a acestei categorii de populaţie; 
b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate 
asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, 
complementar, statul; 
c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în 
condiţiile prevăzute de lege; 
d) respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată 
dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social 
şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic 
sau economic; 
e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate 
situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul 
şi cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi 
mentală, precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de 
dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei 
beneficiarului; 
f) parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi 
private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi 
membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate 
resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru 
persoanele vulnerabile; 
g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi 
implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor 
individualizate de suport social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul 
formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor 
vulnerabile; 
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h) transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a 
administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării 
active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor; 
i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni 
de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, 
limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă 
politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o 
categorie defavorizată; 
j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea 
obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat 
în raport cu efectul proiectat; 
k) eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai 
bun raport cost-beneficiu; 
l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de 
a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu 
ameninţă drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi; 
m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final 
încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii 
persoanei, şi întărirea nucleului familial; 
n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia pentru 
aceeaşi nevoie sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi 
tip; 
o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, 
pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu 
de viaţă; 
p) complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului 
potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi 
societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate 
integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de 
sănătate, cultural etc.; 
q) concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi 
privaţi trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să 
beneficieze de tratament egal pe piaţa serviciilor sociale; 
r) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces 
în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi 
acţiunile de protecţie socială; 
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s) confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au 
dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare 
la viaţa privată şi situaţia de dificultate în care se află; 
t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice 
similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale; 
u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se 
adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile 
şi bunurile acestora; 
v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau 
reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi. 
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CAPITOLUL III. CONTEXT 

3.1 DATE GEOGRAFICE ȘI DEMOGRAFICE 
 
Situat în partea de S-E a României, judeţul Buzău are o suprafaţă de 6.102,6 

m2, ceea ce reprezintă 2,6 % din suprafata totală a ţării.  
Din punct de vedere al organizării administrative, judeţul Buzău are 87 de 

localităţi, din care: două municipii (Buzău şi Rm. Sărat), trei oraşe (Nehoiu, 
Pogoanele şi Pătârlagele) şi 82 comune.  Împreună cu judeţele Brăila, Constanta, 
Galaţi, Tulcea şi Vrancea, judetul Buzău face parte din Regiunea de dezvoltare S-E 
cu sediul la Brăila. 

Profilul demografic al județului Buzău: 
JUDEȚUL  

BUZĂU  

POPULAȚIA LA RECENSĂMINTELE DIN: 

25 

ianuarie 

1948 

21  
februarie 

1956 

15 
martie 

1966 

5 
ianuarie 

1977 

7 
ianuarie 

1992 

18 
martie 

2002 

20 
octombrie 

2011 

Populație 430225  465829 480951 508424  516961 496214  451069  

(sursa: site Consiliul Județean Buzău) 
Populaţia rezidentă a judeţului Buzău era la 1 ianuarie 2020 de 409.060 locuitori, 

în scădere cu 5,09% față de acum 5 ani, populația înregistrând o scădere medie anuală de 
1,30% în ultimii 5 ani și de 1,16% în ultimii 9 ani. Scăderea populaţiei la nivelul 
județului se datorează menţinerii unui deficit al naşterilor în raport cu numărul deceselor 
(spor natural negativ), la care se adaugă soldul cumulat al migraţiei interne şi externe. În 
ultimii 10 ani, numărul de născuți vii a scăzut cu 18,18%, în vreme ce numărul 
decedaților a scăzut cu 1,64%. Populaţia judeţului Buzău la 01.01.2020 (461.039 
locuitori) era formată din 225.071 persoane de sex masculin (48,82%) şi 235.968 
persoane de sex feminin (51,18%). Structura populației pe medii de rezidență se prezintă 
astfel: mediu urban 195.624 locuitori, mediul rural- 265.415 locuitori. 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă la nivelul județului Buzău, la 1 ianuarie 
2020 Vârste și 

grupe de 
vârstă 

 
Masculin 

 
Feminin 

 
Total 

0-14 ani 32.897 30.785 63.682 
15-34 ani 55.789 52.200 107.989 
35-64 ani 100.799 99.450 200.249 

peste 65 ani 35.586 53.533 89.119 
TOTAL 225.071 235.968 461.039 
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Distribuţia populaţiei județului Buzău după etnie, potrivit rezultatului recensământului din anul 
2011 

 
 

Etnia 
Persoane 

respondente Pondere 
(%) 

Romani 409.316 95,183% 
Maghiari 81 0,019% 
Romi 20.376 4,738% 
Ucraineni 11 0,003% 
Germani 19 0,004% 
Turci 55 0,013% 
Rusi-Lipoveni 12 0,003% 
Tatari sub 3 0,001% 
Sarbi, Croati, Sloveni sub 3 0,001% 
Slovaci sub 3 0,001% 
Bulgari sub 3 0,001% 
Greci 7 0,002% 
Evrei 5 0,001% 
Polonezi sub 3 0,001% 
Armeni sub 3 0,001% 
Alta etnie 140 0,033% 
Total 430.031 100% 

(sursa http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2021/05/H97-din-2021.pdf). 

 

La 31.12.2020 rata șomajului în județul Buzău a fost de 7,84%, înregistrându-se un 
număr de 13.468 șomeri, comparativ cu un numar de 11.296 șomeri și o rată a șomajului 
de 6,55% la sfarșitul anului 2019. 

 (sursa http://www.ajofmbuzau.ro/files/rap_activit_2020_ajbz.pdf ) 
 
 
 

STRUCTURĂ POPULAȚIE 
FUNCȚIE DE VÂRSTĂ

0-14 ANI 15-34 ANI

35-64 ANI PESTE 65 ANI

 

http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2021/05/H97-din-2021.pdf
http://www.ajofmbuzau.ro/files/rap_activit_2020_ajbz.pdf
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3.2.  DATE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE EXISTENTE ȘI FUNCȚIONALE LA 
NIVELUL JUDEȚULUI BUZĂU 
La data de 10.01.2022 serviciile sociale existente și funcționale la nivelul județului  sunt: 

NR. 
CRT. 

PUBLIC 
/PRIVAT 

DENUMIRE FURNIZOR DENUMIRE 
SERVICIU 

TIP SERVICIU 

1 Privat Asociaţia de Ajutor 
AMURTEL România 
București 

Centrul de zi Izvorul 
Speranței 

Centre de zi pentru copii: 
copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de 
separare de părinți 

2 Privat Asociaţia de Ajutor 
AMURTEL România 
București 

Centrul Rezidenţial 
"Familia Amurtel" 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
protecție specială 

3 Privat Asociația Respect, Iubire, 
Atenție Buzău 

Căminul pentru 
persoane vârstnice 
Topliceni 

Centre rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă pentru 
persoane vârstnice 

4 Privat  Asociația Grupul de 
Acțiune Locală Crivățul de 
Sud-Est Buzău 

Unități de îngrijiri la 
domiciliu 

Servicii de îngrijire la 
domiciliu pentru persoane 
vârstnice, persoane cu 
dizabilităţi, persoane aflate 
în situaţie de dependenţă 

5 Privat Asociația Grupul de 
Acțiune Locală Crivățul de 
Sud-Est Buzău 

Centrul de zi de 
socializare și 
petrecere a timpului 
liber (tip club) 

Centre de zi pentru 
persoane vârstnice 

6 Privat Asociația Grupul de 
Acțiune Locală Crivățul de 
Sud-Est Buzău 

Centrul de zi de 
consiliere și 
informare 

Centre de zi pentru asistenţă 
şi suport pentru alte 
persoane aflate în situaţii de 
nevoie 

7 Privat Asociația Grupul de 
Acțiune Locală Crivățul de 
Sud-Est Buzău 

Centru de zi pentru 
dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă 
independentă 

Centre de zi pentru copii: 
copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de 
separare de părinți 

8 Privat Asociația Grupul de 
Acțiune Locală Crivățul de 
Sud-Est Buzău 

Centru de zi pentru 
copii aflaţi în situaţie 
de risc de separare de 
părinţi 

Centre de zi pentru copii: 
copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de 
separare de părinți 

9 Privat  Asociația Istrița - 
Așezământ Pentru Bătrâni 
Buzău 

Așezământ Pentru 
Bătrâni 

Centre rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă pentru 
persoane vârstnice 

10 Privat  Asociaţia Încredere 
Speranţă Înţelegere Buzău 

Centrul pentru 
persoane vârstnice - 
Haleş 

Centre rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă pentru 
persoane vârstnice 

11.  Privat Asociaţia Încredere 
Speranţă Înţelegere Buzău 

Centrul pentru 
persoane vârstnice - 
Haleş 

Centre rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă pentru 
persoane vârstnice 

12 Privat  Asociaţia Ortodoxă 
Filantropia Berca Buzău 

Căminul de bătrâni 
Filantropia Berca 

Centre rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă pentru 
persoane vârstnice 
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13 Privat  Asociaţia Ortodoxă 
Filantropia Berca Buzău 

Centrul rezidențial 
pentru copii Sfânta 
Maria Sătuc 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
protecție specială 

14 Privat  Asociaţia pentru Dezvoltare 
Comunitară Nehoiu Buzău 

Unitate de îngrijiri la 
domiciliu 

Servicii de îngrijire la 
domiciliu pentru persoane 
vârstnice, persoane cu 
dizabilităţi, persoane aflate 
în situaţie de dependenţă 

15 Privat Asociația People for People 
Buzău 

Centrul de Îngrijire și 
Asistență pentru 
Persoane Adulte cu 
Dizabilități 

Centre rezidenţiale pentru 
persoane adulte cu 
dizabilități 

16 Privat  Fundaţia Alexandru Ioan 
Cuza Buzău 

Centru de îngrijire 
pentru persoane 
vârstnice 

Centre rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă pentru 
persoane vârstnice 

17 Privat  Fundaţia Alexandru Ioan 
Cuza Buzău 

Centrul de ingrijire si 
asistenta pentru 
persoane adulte cu 
dizabilitati 

Centre rezidenţiale pentru 
persoane adulte cu 
dizabilități 

18 Privat  Fundația Crucea Alb - 
Galbenă România Filiala 
Buzău Buzău 

Îngrijiri la domiciliu 
pentru persoane 
vârstnice 

Servicii de îngrijire la 
domiciliu pentru persoane 
vârstnice, persoane cu 
dizabilităţi, persoane aflate 
în situaţie de dependenţă 

19 Privat  Fundaţia Pentru Copii 
Sfântul Sava Buzău 

Așezământul pentru 
persoane vârstnice 
Sfântul Sava 
Câmpeni 

Centre rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă pentru 
persoane vârstnice 

20 Privat  Fundaţia Pentru Copii 
Sfântul Sava Buzău 

Centrul social pentru 
persoane cu nevoi 
speciale 

Centre rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă pentru 
persoane vârstnice 

21 Privat  Fundaţia Pentru Copii 
Sfântul Sava Buzău 

Așezământ pentru 
bătrâni Năeni 

Centre rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă pentru 
persoane vârstnice 

22 Privat  Fundaţia Pentru Copii 
Sfântul Sava Buzău 

 Așezământ pentru 
persoane vârstnice 

Centre rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă pentru 
persoane vârstnice 

23 Privat  Fundația pentru copii 
Sfântul Sava Buzău 

Centrul de urgență 
"Violența în familie" 

Centre rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă pentru 
victimele violenţei în 
familie (domestice) 

24 Public Primăria Comunei Beceni- 
Compartiment Asistență 
Socială 

Centru de consiliere 
și sprijin pentru 
părinți și copii-
Centrul 
Multifuncțional 
“Centrul de sprijin 
comunitar Beceni “  

Centre de zi pentru familie 
și copii 

25 Public  Direcţia de Asistenţă 
Socială a Municipiului 

Cantina de ajutor 
social 

Centre de preparare şi 
distribuire a hranei pentru 
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Buzău Buzău persoane în risc de sărăcie 
26 Public  Direcţia de Asistenţă 

Socială a Municipiului 
Buzău Buzău 

Centrul de urgență de 
zi și de noapte pentru 
persoane adulte fără 
adăpost 

Centre rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă pentru 
persoanele fără adăpost 

27 Public  Direcţia de Asistenţă 
Socială a Municipiului 
Buzău Buzău 

Complex de servicii 
pentru persoane 
vârstnice Alexandru 
Marghiloman - 
serviciul de îngrijiri 
la domiciliu 

Servicii de îngrijire la 
domiciliu pentru persoane 
vârstnice, persoane cu 
dizabilităţi, persoane aflate 
în situaţie de dependenţă 

28 Public  Direcţia de Asistenţă 
Socială a Municipiului 
Buzău 

Complex de servicii 
pentru persoane 
vârstnice Alexandru 
Marghiloman - 
Centru rezidențial 

Centre rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă pentru 
persoane vârstnice 

29 Public  Direcţia de Asistenţă 
Socială a Municipiului 
Buzău Buzău 

Centrul de zi Phoenix Centre de zi pentru copii: 
copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de 
separare de părinți 

30 Public  Direcţia de Asistenţă 
Socială a Municipiului 
Buzău 

Centrul pentru 
recuperare, reabilitare 
și educație specială 
Buzău 

Centre de zi pentru copii: 
copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de 
separare de părinți 

31 Public  Direcția de Asistenţă 
Socială Râmnicu Sărat 

Cantina de ajutor 
social 

Centre de preparare şi 
distribuire a hranei pentru 
persoane în risc de sărăcie 

32 Public  Direcția de Asistenţă 
Socială Râmnicu Sărat 

Centrul de zi "Piticii" Centre de zi pentru copii: 
copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de 
separare de părinți 

33 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Cămin pentru 
persoane vârstnice 
Smeeni 

Centre rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă pentru 
persoane vârstnice 

34 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Cămin pentru 
persoane vârstnice 
Alecu Bagdat 
Râmnicu Sărat 

Centre rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă pentru 
persoane vârstnice 

35 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Centrul de abilitare și 
reabilitare pentru 
persoane adulte cu 
dizabilități Stâlpu 

Centre rezidenţiale pentru 
persoane adulte cu 
dizabilități 

36 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Centrul de abilitare și 
reabilitare pentru 
persoane adulte cu 
dizabilități Râmnicu 
Sărat 

Centre rezidenţiale pentru 
persoane adulte cu 
dizabilități 

37 Public   Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Locuință protejată 1 
din cadrul centrului 
de integrare prin 

Centre rezidenţiale pentru 
persoane adulte cu 
dizabilități 
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terapie ocupațională 
Râmnicu Sărat 

38 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Locuință protejată 2 
din cadrul centrului 
de integrare prin 
terapie ocupațională 
Râmnicu Sărat 

Centre rezidenţiale pentru 
persoane adulte cu 
dizabilități 

39 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Locuință minim 
protejată 3 din cadrul 
centrului de integrare 
prin terapie 
ocupațională 
Râmnicu Sărat 

Centre rezidenţiale pentru 
persoane adulte cu 
dizabilități 

40 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Centrul de integrare 
prin terapie 
ocupațională din 
cadrul centrului de 
integrare prin terapie 
ocupațională 

Centre rezidenţiale pentru 
persoane adulte cu 
dizabilități 

41 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Centrul de asistență 
medico - socială 
Pogoanele 

Centre rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă 
medico-socială pentru 
persoane vârstnice, bolnavi 
cronici în fază terminală 

42 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Centrul pt. recuperare 
și reabilitare pt. 
persoane adulte cu 
handicap din cadrul 
centrului de integrare 
prin terapie 
ocupațională 
Râmnicu Sărat 

Centre rezidenţiale pentru 
persoane adulte cu 
dizabilități 

43 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Serviciul pentru 
îngrijiri de tip 
familial pentru copil - 
Rețea asistenți 
maternali 
profesioniști 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
protecție specială 

44 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Centrul rezidențial 
Floarea Soarelui din 
cadrul Complexului 
de servicii pentru 
copilul cu dizabilități 
Buzău 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
protecție specială 

45 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Centrul rezidențial 
Floare de Colț din 
cadrul Complexului 
de servicii pentru 
copilul cu dizabilități 
Buzău 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
protecție specială 
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46 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Centrul maternal - 
Complex de servicii 
comunitare nr. 3 

I Centre rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă pentru 
mamă şi copil 

47 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Centrul de primire a 
copilului în regim de 
urgență și evaluare - 
Complex de servicii 
comunitare nr. 3 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
protecție specială 

48 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Centrul rezidențial 
pentru copilul cu 
handicap nr. 9 Buzău 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
protecție specială 

49 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Serviciul module 
rezidențiale de tip 
familial - modul 
Adolescenții 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
protecție specială 

50 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Serviciul module 
rezidențiale de tip 
familial - modul Rază 
de soare 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
protecție specială 

51 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Serviciul module 
rezidențiale de tip 
familial - modul 
Frații 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
protecție specială 

52 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Serviciul module 
rezidențiale de tip 
familial - modul 
Temerarii 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
protecție specială 

53 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Centrul rezidențial de 
tip familial Ileana 
Cosânzeana din 
cadrul Complexului 
de servicii pentru 
copilul cu handicap 
nr. 14 Râmnicu Sărat 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
protecție specială 

54 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Centrul de recuperare 
pentru copilul cu 
dizabilități din cadrul 
Complexului de 
servicii pentru copilul 
cu handicap nr. 14 
Râmnicu Sărat 

Centre de zi pentru copii: 
copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de 
separare de părinți 

55 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Centrul rezidențial de 
tip familial Prâslea 
cel Voinic din cadrul 
Complexului de 
servicii pentru copilul 
cu handicap nr. 14 
Râmnicu Sărat  

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
protecție specială 

56 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 

Serviciul module 
rezidențiale de tip 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
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Protecţia Copilului Buzău familial - modul Colț 
Alb 

protecție specială 

57 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Serviciul module 
rezidențiale de tip 
familial - modul Casa 
Speranței 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
protecție specială 

58 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Serviciul module 
rezidențiale de tip 
familial - modul 
Violeta 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
protecție specială 

59 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Serviciul module 
rezidențiale de tip 
familial - modul 
Liceenii 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
protecție specială 

60 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Cămin pentru 
persoane vârstnice 
Vintilă Vodă 

Centre rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă pentru 
persoane vârstnice 

61 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Centrul de recuperare 
pentru victimele 
violenţei în familie 

Centre rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă pentru 
victimele violenţei în 
familie (domestice) 

62 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Locuința protejată 
pentru victimele 
violenței domestice 

Centre rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă pentru 
victimele violenţei în 
familie (domestice) 

63 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Centrul Rezidenţial 
Învingătorii din 
cadrul Complexului 
de Servicii 
Comunitare Rîmnicu 
Sărat 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
protecție specială 

64 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Centrul Rezidenţial 
Azur din cadrul 
Complexului de 
Servicii Comunitare 
Rîmnicu Sărat 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
protecție specială 

65 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Centrul Rezidenţial 
Campionii din cadrul 
Complexului de 
Servicii Comunitare 
Rîmnicu 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
protecție specială 

66 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Centrul de 
Recuperare prin 
Consiliere şi sprijin 
pentru părinţi şi copii 

Centre de zi pentru familie 
cu copii  

67 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Centrul Rezidenţial 
Magnolia din cadrul 
Complexului de 
Servicii Comunitare 
Rîmnicu Sărat 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
protecție specială 
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68 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Centrul Rezidenţial 
Orhideea din cadrul 
Complexului de 
Servicii Comunitare 
Rîmnicu Sărat 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
protecție specială 

69 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Serviciul de tip 
rezidenţial din cadrul 
Complexului de 
Servicii pentru 
Copilul cu Handicap 
Sever nr.8 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
protecție specială 

70 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Centrul de zi pentru 
copii cu TSA din 
cadrul Complexului 
de Servicii pentru 
Copilul cu Handicap 
Sever nr.8 

Centre de zi pentru copii: 
copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de 
separare de părinți 

71 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Centrul de zi pentru 
copii cu dizabilități 
"Dumbrava 
minunată" 

Centre de zi pentru copii: 
copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de 
separare de părinți 

72 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Apartament 
"Zâmbetul copilăriei" 
- Serviciul 
Rezidenţial 
Apartamente Buzău 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
protecție specială 

73 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Apartament 
"Voinicii" - Serviciul 
Rezidenţial 
Apartamente Buzău 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
protecție specială 

74 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Apartament "Surâs 
de Soare" - Serviciul 
Rezidenţial 
Apartamente Buzău 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
protecție specială 

75 Public  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău 

Apartament 
"Albatros" - Serviciul 
Rezidenţial 
Apartamente Buzău 

Centre rezidenţiale pentru 
copii în sistemul de 
protecție specială 

76 Public  Primăria Comunei Cătina - 
Compartiment de Asistenţă 
Socială și Autoritate 
Tutelară Buzău 

Centrul de zi tip after 
school 

Centre de zi pentru familie 
cu copii str. Principală 

77 Public  Primăria Comunei Cilibia - 
Compartiment Asistenţă 
Socială Buzău 

Centrul educaţional 
integrat pentru copiii 
şi tinerii din comuna 

Centre de zi pentru copii: 
copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de 
separare de părinți 

78 Public   Primăria Comunei Cislău 
- Compartiment Asistență 
Socială, Registratură și 
Relații cu Publicul Buzău 

Centrul de zi 
"Doamna Neaga" 

Centre de zi pentru copii: 
copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de 
separare de părinți 
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79 Public  Primăria Comunei Costești - 
Compartiment Asistenţă 
Socială Buzău 

Cămin pentru 
persoane vârstnice 
Sfinții Constantin și 
Elena 

Centre rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă pentru 
persoane vârstnice 

80 Public  Primăria Comunei Pârscov - 
Compartimentul de 
Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău 

Centrul de zi Pârscov Centre de zi pentru copii: 
copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de 
separare de părinți 

81 Public  Societatea Naţională de 
Cruce Roşie din România - 
Filiala Buzău 

Îngrijiri la domiciliu Servicii de îngrijire la 
domiciliu pentru persoane 
vârstnice, persoane cu 
dizabilităţi, persoane aflate 
în situaţie de dependenţă 

82 Public  Societatea Naţională de 
Cruce Roşie din România - 
Filiala Buzău 

 Servicii sociale în 
comunitate 

Centre de zi pentru asistenţă 
şi suport pentru alte 
persoane aflate în situaţii de 
nevoie 

83 Public Primăria Comunei 
Podgoria- Compartiment 
Asistență Socială 

Centrul de zi pentru 
copii din Centrului 
Multifuncțional 
Podgoria 

Centre de zi pentru 
copii:copii în familie, copii 
separați sau în risc de 
separare de părinți 

 Sursa  10012022_Servicii_Sociale1.pdf (mmuncii.ro) 

 Dintre cele 83 de servicii sociale licentiate la data de 10.0122022 pe raza județului 
Buzău, 23 aparțin furnizorilor privați  iar 60 sunt furnizate în sectorul public, repartizarea 
pe categorii de servicii sociale fiind după cum urmează:  

• FURNIZORI PRIVAȚI DE SERVICII SOCIALE 

 CATEGORIE BENEFICIARI 
Serviciu 
social 

Copii Adulți cu 
dizabilități 

Vârstnici Persoane 
aflate la 
nevoie/în 
situație de 
dependență 

Mama 
-copil 

Victimele 
violentei 
domestice 

Persoane 
fara 
adăpost  

 Bolnavi 
cronici 
în fază 
terminală 

CENTRU DE ZI 3 - 1 1 - - - - 
SERVICII REZIDENȚIALE 2 2 10 - - 1 - - 
ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU - - - 3 - - - - 
CENTRU DE 
PREPARARE/DISTRIBUIRE 
A HRANEI 

        

 

• FURNIZORI PUBLICI DE SERVICII SOCIALE 

 CATEGORIE BENEFICIARI 
Serviciu 
social 

Copii Adulți cu 
dizabilități 

Vârstnici Persoane 
aflate la 
nevoie/în 
situație de 
dependență 

Mama 
-copil 

Victimele 
violentei 
domestice 

Persoane 
fara 
adăpost  

 Bolnavi 
cronici 
în fază 
terminală 

 

https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/10012022_Servicii_Sociale1.pdf
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CENTRU DE ZI 13 - - 1 - - - - 
SERVICII REZIDENȚIALE 25 7 5 - 1 2 1 1 
ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU - - - 2 - - - - 
CENTRU DE 
PREPARARE/DISTRIBUIRE 
A HRANEI 

- - - 2 - - - - 

 

3.3. ATRIBUȚII ALE D.G.A.S.P.C.  ÎN ELABORAREA STRATEGIEI 
 
Potrivit prevederilor Legii 292/2011 -art 112 alin (3) lit a- în domeniul organizării, 
administrării şi acordării serviciilor sociale, autorităţile administraţiei publice locale 
elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi nevoile locale identificate, strategia 
judeţeană, respectiv locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, 
după consultarea furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a 
organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor şi răspund de aplicarea acesteia. Astfel, 
potrivit aceluaiși act normativ, respectiv art 114 alin 1 lit a, Consiliul Județean Buzău 
realizeaza aceast atribut prin intermediul D.G.A.S.P.C. Buzău 
Totodată, in baza prevederilor HG 797/2017- art 3 (3) DGASPC Buzău elaborează, în 
concordanţă cu strategiile naţionale şi locale şi cu nevoile identificate, strategia 
judeţeană/a sectorului municipiului Bucureşti de dezvoltare a serviciilor sociale, pe 
termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o transmite 
spre dezbatere şi avizare comisiei judeţene de incluziune socială, o propune spre aprobare 
consiliului judeţean/consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti şi răspunde de 
aplicarea acesteia. În acest sens, DGASPC Buzău are atributul de a colecta informații în 
vederea fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale.  
 În baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al DGASPC Buzău (art. 10 
pct.3, lit.e și f)  aprobat de Consiliul Județean Buzău a fost înființat în cadrul aparatului 
propriu al direcției, Serviciul Monitorizare care, prin intermediul compartimentului 
proiecte, strategii, relatia cu autoritatile publice locale, parteneriate elaborează propuneri 
asupra strategiei pe termen mediu şi lung referitoare la restructurarea, organizarea şi 
dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi protecţie din raza judeţului Buzău, în acord 
cu strategia guvernamentală şi judeţeană şi cu legislaţia incidentă, în vigoare și  
supervizează modalităţile şi stadiul de implementare a obligaţiilor instituţiei ce decurg 
din strategiile naţionale şi judeţene privind asistenţa socială, programul naţional de 
acţiune în domeniul asistenţei sociale şi verifică respectarea termenelor. 
 În concluzie, DGASPC Buzău, prin intermediul structurilor sale funcționale, 
îndeplinește un rol activ în etapa de fundamentare și elaborare a strategiei județene de 
dezvoltare a serviciilor sociale.  
 Potrivit textelor de lege sus indicate, procesul de elaborare a strategiei presupune 
parcurgerea a doua etape principale.  
 O prima etapă de o importanță deosebită în fundamentarea și elaborarea stretegiei 
o reprezintă identificarea și punerea în aplicare a strategiilor naționale și a prevederilor 
legale în materie, colectarea datelor statistice, analiza implementării obligațiilor care 
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revin D.G.A.S.P.C. Buzău, identificarea nevoilor sociale bazată în principal pe 
consultarea cu autoritățile publice locale, alte instituții publice, ONG-uri și beneficiari ai 
serviciilor sociale și nu în ultimul rând cuprinderea în cadrul strategiei a prevederilor 
strategiilor locale elaborate de autoritățile publice locale și formularea de propuneri 
privind înființarea/desființarea/reorganizarea de servicii sociale la nivelul județului 
Buzău.  
 O altă etapă o constituie parcurgerea procedurilor de avizare și aprobare a 
proiectului de strategie elaborat. Astfel, potrivit art 117 din Legea 292/2011 strategia 
județeană de dezvoltare a serviciilor sociale se dezbate și se avizează de către Comisia 
judeţeană de incluziune socială constituită la nivelul Instituției Prefectului Județul Buzău 
și ulterior se supune aprobării Consiliului Județean Buzău.  
 De asemenea, potrivit art. 120 lit b din Legea 292/2011, DGASPC Buzău, în 
vederea funcţionării eficiente a sistemului naţional de servicii sociale are obligația de a 
transmite Ministerului Muncii, în termen de 30 de zile de la aprobare, strategia județeană 
de dezvoltare a serviciilor sociale.  
 

3.4. EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI RELEVANTI PENTRU JUDEȚUL 
BUZĂU  ÎN PERIOADA 2014-2021 
COPII DIN SISTEMUL DE PROTECTIE AL D.G.A.S.P.C. BUZAU  
 

 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021 
Nr. copii la AMP 358 351 338 318 324 323 304 321 
Nr. copii in 
Plasament familial 

432 438 450 440 434 422 415 354 

Nr. copii cu masura 
de protectie in centre 
rezidentiale 

696  
(din care 
399 cu 
dizabilitati) 

627 
 (din care 
358 cu 
dizabilitati) 

616   
 (din care 
340 cu 
dizabilitati) 

552 
 (din care 
287 cu 
dizabilitati) 

437 
 (din care 
180 cu 
dizabilitati) 

412 
 (din care 174 
cu 
dizabilitati) 

350  
(din care 
173 cu 
dizabilita
ti) 

334 
 (din 
care162 cu 
dizabilitati) 

Nr. copii beneficiari 
de servicii in centre 
de zi si de recuperare 

143 151 187 201 206 196 189 204 

Total copii beneficiari 
de servicii in cadrul 
D.G.A.S.P.C. Buzau 

1629 1567 1591 1511 1401 1353 1259 1213 
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În perioada 2014-2021 se remarca o scădere a numărului de copii aflați în sistemul de protecție, și se 
constata scaderea mai accentuata a numărului de copii cu masură de protectie speciala în serviciile 
rezidențiale, scădere datorata proceselor de restructurare/inchidere a unitatilor  rezidențiale, identificarii 
de solutii alternative, inclusiv sustinerea prevenirii instituționalizării. 
 
Sesizări de abuz/neglijare/exploatare asupra copilului înregistrate la D.G.S.P.C. Buzău în 
perioada 2014-2021 
 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021 
Total sesizări 
Abuz/Neglijare/Exploatare  

628 615 702 700 692 770 628 886 

 
 

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Nr. copii la amp

Nr. copii in Plasament familial

Nr. copii cu masura de protectie in centre rezidentiale

Nr. copii beneficiari de servicii in centre de zi si de
recuperare

Total copii beneficiari de servicii in cadrul D.G.A.S.P.C.
Buzau

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

0 200 400 600 800 1000

Total cazuri Abuz/Neglijare/Exploatare

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 



23 

În perioada 2014-2021 s-a mentinut intr-un trend ascendent, cu o ușoară scădere în anul 2020 având în 
vedere situația generată de pandemia de SARS COV 2și cu o creștere substanțială în anul 2021 generată 
de evoluția situației sociale.  
 
Din totalul sesizarilor, situatia cazurilor confirmate se regaseste in tabelul de mai jos: 
 
Nr. cazuri 
confirmate 
pe tipuri de 
abuz asupra 
copilului 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  DPU  DPU  DPU  DPU  DPU  DPU  DPU  DPU 
Abuz fizic 12 4 3 2 14 4 9 5 8 2 12 1 5 1 4 1 
Ab. 
emoțional 

100 17 80 1 115 20 104 13 139 36 120 32 142 21 159 50 

Abuz sexual 17 2 24 2 16 6 28 5 30 4 47 11 28 2 59 3 
Neglijare  248 109 235 99 298 137 281 107 303 148 302 92 245 75 296 95 
Expl pt 
comitere de 
infracțiuni 

0 0  0 0 0 0 2 0 3 1 4 0 6 0 2 0 

Expl prin 
munca 

12 2 0 0 1 0 6 0 2 2 0 0 0 0 1 0 

Expl sexuală         1 0 5 1 0 0 2 0 
Total  389 134 342 104 444 167 430 130 486 193 489 137 426 99 523 149 
*Deși în 2021 față de perioada anterioară se remarcă o creștere a numărului de cazuri confirmate, se 
constată că finalizarea procesului de evaluare în aceste cazuri prin dispunerea masuri de protecție 
specială prin dispoziții de plasament în regim de urgență (DPU) nu a înregistrat o creștere proporțională 
cu numărul de sesizări. 
 
 Situație privind copiii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate 

Număr de copii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate 

Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

- cu ambii părinţi plecaţi la 
muncă în străinătate 499 469 316 552 595 560 495 516 

- cu un singur părinte plecat la 
muncă în străinătate 811 875 1169 1330 1434 1472 1199 1168 

- cu părinte unic susţinător al 
familiei monoparentale plecat la 

muncă în străinătate 
421 423 375 423 418 392 348 326 

Total copii 1731 1767 1860 2305 2447 2424 2042 2010 
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Datele sunt centralizate la nivelul DGASPC Buzău pe baza raportărilor trimestriale realizate de către 
autoritățile administrației publice locale de la nivelul județului Buzău, însă există probabilitatea ca 
acuratețea acestor informații să fie redusă având în vedere faptul ca, în genere, părinții nu comunică 
autorităților locale acest tip de in formații.  
 
Cazuri privind victimele violenței în familie 

Anul  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Nr total cazuri, din 

care: 355 327 450 426 485 456 540 485 

Nr. copii  347 318 422 393 449 426 508 452 

Nr. adulti  8 9 28 33 36 30 32 33 
Nr. cazuri de 

instituire a unei 
masuri de protectie 

speciale 

 123 62 123 122 193 127 133 147 

Nr. cazuri care au 
beneficiat de 

gazduire in centrele 
destinate victimelor 
violentei in familie 

de pe raza jud. 
Buzau 

8 2 17 28 34 27 28 26 
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 Se constată o creștere a numărului de cazuri a victimelor violenței în familie care, însă nu 
se înregistrează o creștere proporțională și a numărului de măsuri de protecție dispuse.   
 

ADOPȚII ÎN PERIOADA 2014-2021 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Număr atestate eliberate 63 57 57 36 41 50 38 47 
Nr. deschideri procedură 

adopţie internă 
59 37 27 21 28 30 81 138 

Nr. incredintari în vederea 
adopţiei 

15 27 8 19 12 14 12 23 

Nr. incuviinţari adopţie 28 29 18 22 22 23 17 32 
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 Se constata o crestere substanțială a numarului de situații în care a fost deschisă 
procedură adopţie internă în anul 2021 față de anii anteriori  
 
ADULȚI INSTITUTIONALIZAȚI  
 
 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021 

Nr. adulți cu 
dizabilități 
institutionalizați  

153 148 277 284 231 224 273 275 
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Se constată o creștere a numărului de adulți intituționalizați  consecință a preluării în structura 
organizatorică a DGASPC Buzău a două servicii sociale unul pentru persoane adulte cu dizabilități și 
unul pentru persoane vârstnice. În anii 2020-2021, se înregistrează o scădere a numărului de adulți 
instituționalizați ca urmare a implementarii palnurilor de restructurare si a limitarii internarilor 
 
  
 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021 

Nr. vărstnici 
institutionalizați 

128 134 124 129 218 222 135 129 

 
 
 

 
 
Se constată o menținere a numărului de vărstnici instituționalizați.  
 
  

COPII CU CERTIFICAT DE ORIENTARE ȘCOLARĂ  
Număr de copii cu certificat de orientare şcolară (dificultăţi de învăţare şi adaptare socio-

şcolară aflati in evidenta CJRAE Buzau 
Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Total copii cu 
COȘ,  

din care: 
698 358 412 1292 1497 1412 1508 1494 

Învăţământ de 

masă 
378 290 320 736 834 792 861 856 

Învăţământ 

special 
305 68 92 553  641 598 620 603 

Alte situaţii (la 15 0 0 3 22 22 27 35 

0 50 100 150 200 250

Nr. vărstnici institutionalizați

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
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domiciliu) 
 

 
Pe întreaga perioadă de referință se constată o creștere a numărului de copii care au beneficiat orientare 
şcolară.  
 
 
PERSOANE ÎNCADRATE ÎN GRAD DE HANDICAP AFLATE ÎN FAMILIE  
 
 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021 
Adulti 14983 15691 16023 16065 16250 16425 16421 16375 
Copii  1539 1634 1671 1661 1773 1835 1918 2037 
Total  16522 17325 17694 17726 18023 18260 18339 18412 
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Se constată o creștere constantă a numărului de copii și de adulți care au beneficiat de 
certificat de încadrare în grad de handicap. 
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CAPITOLUL IV   IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE ACȚIUNE ALE DGASPC 
BUZĂU PROPUSE ÎN CADRUL STRATEGIEI JUDEȚENE DE DEZVOLTARE A 

SERVICIILOR SOCIALE PENTRU PERIOADA 2014-2020, PE DOMENII DE 
INTERVENȚIE ȘI OBIECTIVE GENERALE 

 

Domeniul Protecției și Promovării Drepturilor Copilului și Familiei 
Obiectiv general 1: Asigurarea bunăstării vieţii tuturor copiilor în mediul familial  
Principalele măsuri: 

• Asigurarea coordonării metodologice a activității SPAS-urilor de către 
D.G.A.S.P.C. – îndeplinit.  

• Dezvoltarea unor programe destinate tinerilor în scopul prevenirii sarcinilor 
nedorite - îndeplinit.  

• Derularea unor campanii destinate  copiilor și adolescenţilor  privind principalele 
riscuri -îndeplinit.  

• Realizarea unui parteneriat județean între D.G.A.S.P.C.-I.S.J.-A.P.L. în scopul 
afirmării și asumării unui angajament real de susținere a accesului copiilor la 
educație, în condiții de egalitate și nediscriminatorii. -îndeplinit 

• Asigurarea  dreptului copiilor cu dizabilităţi şi cerințe educaționale speciale 
integraţi în învăţământul de masă la un program individualizat de pregătire şi la 
intervenţii de sprijin; -îndeplinit 

• Dezvoltarea serviciilor de asistenţă educaţională pentru copii care au părăsit 
sistemul de învăţământ prin organizarea unor programe de tip"a doua şansă" -
îndeplinit 

• Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru organizarea de activități și 
programe educative și recreative destinate copiilor -îndeplinit 

• Organizarea de campanii de informare a familiilor cu privire la rolul lor în 
creșterea și educarea copiilor -îndeplinit 

• Organizarea de campanii de infomare și evenimente tip ”ziua porților deschise” 
pentru serviciile sociale, educaționale și de petrecere a timpului liber disponibile în 
comunitate -îndeplinit 

• Identificarea tuturor copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate și asigurarea 
monitorizării respectării drepturilor acestora -îndeplinit 

• Eficientizarea comunicării între S.P.A.S.-uri și D.G.A.S.P.C. -îndeplinit 
• Implementarea la nivelul D.G.A.S.P.C. a unui sistem infomatic complex, care să 

permită monitorizarea situației tutoror copiilor aflați în atenția instituției-îndeplinit  
• Întărirea colaborării cu sectorul nonguvernamental local în ceea ce privește 

semnalarea oricăror forme de încălcare a drepturilor copilului -îndeplinit 
 
Obiectiv general 2 : Garantarea drepturilor copiilor aflaţi în situaţii de vulnerabilitate 
Principalele măsuri: 
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• Asigurarea accesului familiilor sărace la sistemul de beneficii sociale şi la 
programele guvernamentale de securitate socială şi reducere a sărăciei -îndeplinit 
• Individualizarea formelor de sprijin acordat familiilor sărace (obținerea actelor de 
identitate, sprijin în accesarea unor servicii, etc) -îndeplinit 
• Dezvoltarea unor programe de consiliere și sprijin pentru mamele singure, mamele 
cu mulți copii sau mamele minore -îndeplinit 
• Dezvoltarea unor programe comunitare de suport pentru familiile cu copii - centre 
de consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi, centre de resurse pentru părinţi – parțial 
îndeplinit  
• Dezvoltarea parteneriatului public-privat în scopul înființării și asigurării 
sustenabilității acestor servicii – parțial îndeplinit 
• Dezvoltarea sistemului de asistență județeană în furnizarea unor servicii de 
consiliere și suport pentru familiile care au în îngrijire copii cu dizabilități (înfiintarea 
unei echipe mobile) - neîndeplinit 
• Extinderea rețelei de servicii recuperatorii destinate copiilor cu dizabilități prin 

înființarea unor centre de tip respiro, centre de recuperare pentru copii cu probleme 
fizice, etc - în curs de implementare prin proiecte cu finanțare externă 
nerambursabilă 

• Dezvoltarea unui parteneriat între A.P.L.-D.G.A.S.P.C.-I.S.J.-C.J.R.A.E. pentru 
asigurarea unor programe individualizate de sprijin a copiilor cu deficiențe 
integrați în învățământul de masă -îndeplinit 

• Stimularea parteneriatului public-privat pentru dezvoltarea unor programe de 
petrecere a timpului liber și implicare a copiilor cu dizabilități în viața comunității 
-îndeplinit 

• Dezvoltarea unui parteneriat județean interinstituțional D.G.S.A.S.P.C.-I.S.J.-I.P.J. 
pentru identificarea și combaterea actelor de pre/delincvență juvenilă -îndeplinit 

• Asigurarea formării continue a personalului care lucrează în acest domeniu –parțial 
îndeplinit 

• Analiza oportunității înființării în parteneriat cu I.P.J. a unui centru care să 
furnizeze servicii integrate copiilor și tinerilor, în scopul asigurării reabilitării lor 
comportamentale  - parțial îndeplinit 

• Organizarea de campanii de informare în școală și comunitate cu privire la efectele 
negative ale consumului de substanțe nocive asupra stării de sănătate-îndeplinit 

• Dezvoltarea de servicii de consiliere și suport pentru familiile ale căror copii sunt 
în astfel de situații -îndeplinit 

• Analiza oportunității înființării la nivel județean, în parteneriat cu furnizori publici 
sau privați de servicii sociale și medicale a unui centru care să asigure servicii de 
asistență medicală, psihologică și socială pentru tinerii consumatori de substanțe 
nocive – neîndeplinit 

• Identificarea tuturor copiilor care trăiesc în comunitățile de rromi și care se află în 
diferite situații de dificultate: lipsă acte identitate, copii care nu sunt în evidența 
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medicilor de familie, copii care nu sunt înscriși la școală sau grădiniță, copii care 
nu freventează scoala, etc -îndeplinit 

• Implicarea familiilor rrome în acțiuni și programe pe termen mediu și lung capabile 
să genereze creșterea gradului de informare și conștientizarea de către aceștia a 
nevoilor copiilor-îndeplinit 

• Intărirea colaborării între autorități si organizații sau reprezentanți recunoscuți de 
către comunitățile de rromi -îndeplinit 

• Organizarea de campanii și evenimente cu scopul combaterii stereotipurilor 
populației legate de comunitatea de rromi -îndeplinit 

 
Obiectiv general 3:Asigurarea calității serviciilor destinate copiilor separați temporar 
de familie 
Principalele măsuri: 

• Aplicarea  metodei managementului de caz pentru toate cazurile de copii cu 
măsura de protectie  în sistem rezidențial în scopul cresterii numărului de copii 
reintegrați în familie -îndeplinit 

• Construirea a trei  case de tip familial în vederea restructurării C.R.C.H. nr.9  din 
structura D.G.A.S.P.C. Buzău - în curs de implementare prin proiect finanțat din 
fonduri externe nerambursabile 

• Construirea a doua case de tip familial in vederea restructurarii C.S.C. nr 2 din 
structura D.G.A.S.P.C. Buzău –îndeplinit prin achiziționarea a 4 apartamente 

• Continuarea procesului de închidere a activității centrelor rezidentiale  pentru 
copiii cu deficiență de auz și de vedere -îndeplinit 

• Înfiintarea unui centru comunitar integrat de servicii socio-medicale în comuna 
Mihăilești - neîndeplinit 

• Realizarea unor investiții în cadrul unităților de asistență socială destinate copiilor 
care să sigure creșterea calității serviciilor - îndeplinit 

• Dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă ale copiilor din sistemul de îngrijire 
rezidenţială în vederea pregătirii acestora pentru părăsirea sistemului de protecţie 
specializată - parțial îndeplinit prin proiecte cu finanțare externă nerambursabilă 

• Perfectionarea  profesională  a  personalului  care  lucrează în centre destinate 
protecției copilului - parțial îndeplinit 

• Eficientizarea managementului financiar al D.G.A.S.P.C. -îndeplinit 
• Externalizarea serviciilor sociale – neîndeplinit 
• Extinderea rețelei de asistenți maternali profesioniști în vederea restructurării 

centrelor rezidențiale de mari dimensiuni și asigurării unui răspuns adecvat 
situației copiilor (plasament în regim de urgență, plasamentul copiilor cu handicap, 
plasamentul fraților, etc) - parțial îndeplinit în curs de implementare prin proiecte 
cu finanțare externă nerambursabilă 

• Dezvoltarea unor programe de sprijin destinate susținerii activității asistenților 
maternali (centru de tip respiro, grupuri de suport, etc) – neîndeplinit 
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• Asigurarea necesarului de personal angajat în monitorizarea plasamentelor de tip 
familial în scopul asigurării implementării cerințelor manangementului de caz și 
dezvoltarea  unor instrumente de  eficientizare a acestora - îndeplinit 

• Creșterea gradului de implicare a copilor aflați în plasament familial în activități 
recreative, sportive, extrașcolare, etc -îndeplinit 

• Dezvoltarea abilităților de viață independentă în scopul creșterii șanselor de 
integrare socială și profesională a tinerilor aflați în plasament de tip familial -
îndeplinit 

• Îmbunătățirea procedurilor de lucru la nivelul  tuturor serviciilor D.G.A.S.P.C. în 
scopul scăderii duratei plasamentului copiilor -îndeplinit 

• Creşterea calităţii serviciilor oferite copiilor şi familiilor aflate în procedura 
adopţiei -îndeplinit 

• Organizarea de întălniri și acțiuni care să implice familiile adoptatoare și care să 
stimuleze adopția copiilor încadrați în grupe de vârstă mai mari sau care prezintă 
diferite afecțiuni -îndeplinit 

• Organizarea de acțiuni și evenimente  în scopul creșterii gardului de informare şi 
conștientizare de către populație a importanței adopției -îndeplinit 

• Dezvoltarea la nivel județean a unor servicii necesare sprijinirii integrării socio-
profesionale a tinerilor din sistemul de protecţie (centru-pilot de formare 
profesională și a abilităților de viață independentă, centru-suport,  apartamente de 
tranzit); - parțial îndeplinit și în curs de implementare prin proiect cu finanțare 
externă nerambursabilă 

• Multiplicarea inițiativelor (proiecte, sponsorizări, colaborări cu ONG) destinate 
creșterii abilităților de viață independentă, a implicării în viața comunității, a stimei 
de sine și încredere în forțe proprii pentru adolescenții și tinerii din sistemul de 
protecție, în scopul maximizării șanselor acestora la integrare socială și 
profesională de succes  - îndeplinit 

• Realizarea unui parteneriat județean instituţional între factorii implicaţi în procesul 
de formare și încadrare pe piața muncii  în vederea creşterii şanselor de încadrare a 
tinerilor cu dizabilităţi pe piaţa liberă a forţei de muncă -îndeplinit 

• Sustinerea inițiativelor autoritatilor locale și organizațiilor nonguvernamentale de a 
dezvolta servicii  precum: centre de zi destinate tinerilor cu dizabilități, centre de 
resurse pentru tineri, activități din sfera economiei sociale)  pentru a facilita 
reintegrarea și menținerea tinerilor cu dizabilități  alături de familii și comunitate 
cât și implicarea lor în activități economice -îndeplinit 

 
Obiectiv general 4 Prevenirea violenței de orice natură impotriva copilului 
Principalele măsuri: 

• perfecționarea profesioniștilor are lucrează în acest segment de activitate în scopul 
îmbunătățirii modalităților de intervenție în cazurile de violență de orice tip 
împotriva copilului -îndeplinit 
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• creșterea capacității serviciilor sociale de a oferi sprijin și asistență profesională în 
cazuri de trafic, exploatare, repatriere a minorilor -îndeplinit 

• creșterea capacității sistemului județean  de a răspunde nevoii de asigurare a 
protecției victimelor violenței domestice (mame și copii) -  înființarea unui   centru 
de recuperare pentru victimele  violenței domestice -îndeplinit 

• îmbunătățirea colaborării între facorii implicați din domeniiile sanitar, social, 
școlar în scopul implementării unor modalități eficiente de identificare și 
semnalare a cazurilor de violență împotriva copiilor -îndeplinit 

• organizarea de campanii de informare și conștientizare în randul populației atât din 
mediul urban cât și din cel rural -îndeplinit   

• organizarea de acțiuni și evenimente în parteneriat cu I.S.J. care să aibă ca scop 
informarea elevilor, părinților și cadrelor didactice cu privire la fenomenele și 
specificul violenței produse în mediul școlar -îndeplinit  

• derularea de campanii și evenimente în mediul școlar, creșterea gradului de 
implicare a elevilor, în special a celor din mediul rural, în structurile 
reprezentantive ale elevilor     -îndeplinit  

 
Domeniul Protecției și Incluziunii Sociale a Persoanelor cu Dizabilități  
 

Obiectiv general 1: Asigurarea accesului tuturor persoanelor cu dizabilități în 
condiții de egalitate la toate resursele comunității – mediul fizic, transport, informare și 
comunicare 
          Principalele măsuri: 

• Implementarea la nivelul  autorităţilor  publice a unor modalităţi de comunicare şi 
informare accesibile persoanelor cu dizabilităţi, având în vedere cerințele speciale 
ale diferitelor tipuri de afecțiuni; asigurare de interpret  mimico-gestual, existența 
documentelor oficiale în formate accesibile (scriere Braille), existența unor 
înregistrări audio în versiuni simplificate, pagini web accesibilizate-îndeplinit 

•       Monitorizarea permanentă a respectării de catre actorii sociali a prevederilor 
legale în domeniul accesibilităţii; -îndeplinit 

• Derularea unor acțiuni de informare pe tema accesibilizării mediului fizic, 
transport, mijloacelor de comunicare  -îndeplinit 

• Organizarea de campanii de informare a persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor 
cu privire la drepturile lor în domeniul accesibilităţii  - parțial îndeplinit 

• Promovarea unor măsuri efective de sprijinire a persoanelor cu dizabilităţi în 
acccesarea și utilizarea tehnologiilor electronice moderne de informare, 
comunicare şi învăţare, inclusiv a tehnologiilor asistive. -îndeplinit 
 

Obiectiv general 2: Asigurarea dreptului persoanelor cu dizabilități la  o viață 
independentă și integrată în comunitate  

• Dezvoltarea la nivelul comunităților a serviciilor de îngrijrie la domiciliu, 
serviciilor tip centru de zi și de recuperare, a altor tipuri de servicii care pot 
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preveni izolarea și marginalizarea persoanelor cu dizabilități- în curs de 
implementare prin proiect cu finanțare externă nerambursabilă 

• Creșterea gradului de implicare a persoanelor cu dizabilități în activități recreative, 
sportive, competiționale -îndeplinit 

• Organizarea de campanii de informare a comunității cu privire la necesitatea 
implicării persoanelor cu dizabilități în viața comunității -îndeplinit 

• Dezvoltarea capacității de formare și monitorizare a activității asistentului personal 
profesionist – parțial îndeplinit 

• Promovarea, prin acțiuni de informare și constientizare, a dreptului oricărei 
persoane cu dizabilități la o viață de familie și la statutul de părinte -îndeplinit 

• Eliminarea barierelor de natură administrativă și de natură atitudinală în vederea 
asigurării participării persoanelor cu dizabilități la viața publică-îndeplinit  

• Asigurarea unor masuri de sprijin și reprezentare a persoanelor cu dizabilități în 
exercitarea  capacității juridice -îndeplinit 

Obiectiv general 3: Asigurarea şi promovarea condiţiilor pentru deplina exercitare a 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti de către persoanele cu dizabilităţi 
 
Principalele măsuri: 

• Iniţierea şi dezvoltarea de campanii publice eficiente de conştientizare destinate să 
încurajeze receptivitatea faţă de drepturile persoanelor cu dizabilităţi -îndeplinit 

• promovarea, la nivel judetean, a ”modelului social” de abordare a politicilor 
sociale în acest domeniu, care se bazează pe recunoașterea statutului de cetățean cu 
drepturi depline al persoanei cu dizabilități -îndeplinit 

• Stabilirea la nivelul autorităților publice implicate în domeniul asistenței sociale a 
unor proceduri de semnalare şi intervenţie a situaţiilor de încălcare a drepturilor şi 
libertăţilor persoanei, a situaţiilor de abuz, discriminare, tortură şi rele tratamente 
asupra persoanelor cu dizabilităţi; -îndeplinit 

• Dezvoltarea colaborării între instituții publice si organizații nonguvernamentale 
locale implicate în protectia și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități -
îndeplinit 
 

Obiective general 4: Asigurarea accesului unui număr cât mai mare de perosane cu 
dizabilități la locuri de muncă 
Principalele măsuri: 

• Realizarea unui parteneriat județean A.J.O.F.M.- A.P.L.-D.G.A.S.P.C. – I.S.J. care 
să afirme angajamentul total al acestor instituții în susținerea și promovarea 
angajării pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități -îndeplinit 

• Dezvoltarea capacităților D.G.A.S.P.C. Buzău de a oferi consiliere și orientare 
vocațională,  sprijin în identificarea și menținerea unui loc de muncă, monitorizare 
a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități la locul de muncă, etc – parțial 
îndeplinit 
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• Formarea și perfecționarea specialiștilor care lucrează în  domeniul consilierii și 
orientării vocaționale pentru a putea răspunde nevoilor specifice persoanelor cu 
dizabilități -îndeplinit 

• Includerea unui număr cât mai mare de persoane cu dizabilități în cadrul unor 
programe de calificare/recalificare în vederea îmbunătățirii capacităților 
profesionale -îndeplinit 

• Consultarea permanentă a reprezentanților mediului de afaceri cu privire la  
identificarea unor măsuri concrete care să faciliteze integrarea la locul de muncă a 
persoanelor cu dizabilități -îndeplinit 

• Creșterea gradului de informare a sectorului privat cu privire la prevederile legale 
aplicabile domeniului  -îndeplinit 

• Sprijinirea inițiativelor A.P.L. si O.N.G. în dezvoltarea formelor de întreprinderi 
sociale, în scopul asigurării integrării persoanelor cu dizabilități în muncă-
îndeplinit 

• Creșterea gradului de informare a A.P.L. cu privire la specificul formelor de 
economie socială și la modul în care dezvoltarea acestora poate genera beneficii de 
lungă durată în viața comunității (valorificarea potențialului și specificului zonelor, 
reducerea gradului de izolare a persoanelor cu dizabilități care activează în astfel 
de unități, etc) -îndeplinit 
 

Obiectiv general 5: promovarea educației incluzive și a educației permanente pentru 
persoanele cu dizabilități 
Principalele măsuri: 

• Dezvoltarea capacităților instituționale de identificarea timpurie a nevoilor 
educaţionale speciale în vederea asigurării unor măsuri de sprijin flexibile, 
educaţie/formare, conforme cu nivelul de dezvoltare al aptitudinilor şi 
deprinderilor de învăţare -îndeplinit 

• Promovarea dreptului copiilor cu dizabilităţi la un program individualizat de 
pregătire în conformitate cu cerințele specifice -îndeplinit 

• Creșterea gradului de accesibilizare a învăţământului de masă la toate nivelele 
prin: adaptarea mediului fizic, a transportului, a  mijloacelor şi metodelor 
didactice -îndeplinit 

• Informarea persoanelor cu dizabilităţi, cu privire la oferta de educaţie şi formare 
profesională, a învăţământului de masă şi special, disponibilă în comunitate; -
îndeplinit 

• îmbunătăţirea sistemului de evaluare/reevaluare a capacităţilor de învăţare a 
persoanelor cu dizabilităţi, în vederea asigurării unor măsuri de sprijin flexibile, 
educaţie/formare, conforme cu nivelul de dezvoltare al aptitudinilor şi 
deprinderilor de învăţare -îndeplinit 

• optimizarea corelării oferetei educationale profesionale cu dinamica pieței forței 
de muncă -îndeplinit 

• asigurarea serviciilor de sprijin individualizat pentru educaţia incluzivă şi viaţă 
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independentă; -îndeplinit 
• asigurarea dreptului persoanei cu dizabilităţi de a alege şi o altă formă de 

educaţie-alternativă educaţională (şcoala specială, învăţământ la distanţă, 
învăţământ la domiciliu, etc.) în situaţiile în care cerinţele sale de învăţare nu pot 
fi rezolvate cu expertiza şi măsurile de sprijin complementar din şcoala de masă 
– îndeplinit.  

Obiectiv general 6: promovarea unor condiții  decente de viață pentru persoanele 
cu dizabilități 

Principalele măsuri : 
• Dezvoltarea alternativelor la instituţionalizarea de tip clasic şi evitarea 

plasamentului în centre rezidenţiale a persoanelor cu dizabilităţi ce necesită 
protecţie specializată și sprijin pentru locuire îndependentă, locuinţe 
protejate, case de tip familial etc – parțial îndeplinit și aflat în curs de 
implementare prin proiect cu finanțare externă nerambursabilă 

• Dezvoltarea unei rețele de servicii comunitare de tip respiro, centre de 
recuperare, echipe de intervenție mobilă, pentru facilitarea menținerii 
persoanelor cu dizabilități în cadrul familiei și pentru evitarea riscului de 
instituționalizare – în curs de implementare prin proiect cu finanțare externă 
nerambursabilă 

• Înființarea în cadrul sistemului județean de asistență socială a unui centru 
rezidențial de recuperare și reabilitare pentru persoane cu afecțiuni 
neuropsihice – neîndeplinit/ resurse financiare și umane în curs de 
identificare și analiză 

• Dezvoltarea unor forme instituționale de sprijin pentru tinerii cu dizabilități 
care fac tranziția dintre sistemul de protecție a copilului către cel al 
adultului, pentru care integrarea socială și profesională nu este posibilă 
(ex:centre de terapii ocupaționale)  - îndelinit prin proiect cu finnțare 
nerambursabilă 

• Asigurarea funcționării pe criterii de eficiență a serviciilor de evaluare și 
acordare de drepturi  persoanelor adulte din cadrul D.G.A.S.P.C. Buzău - 
îndeplinit 

• Dezvoltarea de locuinte protejate, centre de zi si alte servicii de suport in 
vederea dezinstituționalizării si facilitatii integrarii în comunitate a 
persoanelor cu dizabilitati rezidente în cadrul C.I.T.O. Râmnicu Sărat – în 
curs de implementare prin proiect cu finanțare nerambursabilă 

• Dezvoltarea activității atelierelor protejate funcționale în  cadrul C.I.T.O. 
Râmnicu Sărat – îndeplinit 

• Diversificarea tipologiei serviciilor sociale furnizate persoanelor cu 
dizabilităţi separate de familie valorificând oportunităţile oferite de fondurile 
structurale pentru perioada 2014-2020; – îndeplinit 

• Reevaluarea periodică a situaţiei socio-psiho-medicale a persoanei cu 
dizabilităţi instituţionalizate; - permanent 
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• Implementarea în cadrul unitatilor de asistență socială a standardelor de 
calitate pentru serviciile respective -permanent 

• Monitorizarea calităţii serviciilor de protecţie specializată a persoanelor cu 
dizabilităţi -permanent 

    Obiectiv general 7: Asigurarea accesului la servicii şi facilităţi privind sănătatea, în 
condiţii de echitate socială  
Principalele măsuri: 

• asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la îngrijire medicală și 
programe de sănătate la același nivel și de aceeași calitate cu ceilalți cetățeni 
- îndeplinit 

• derularea în cadrul tuturor comunităților a unor acțiuni de informare cu 
privire la oferta de servicii medicale și de recuperare disponibile persoanelor 
cu dizabilități - îndeplinit 

DOMENIUL PROTECȚIEI PERSOANELOR VÂRSTNICE  
 
Obiectiv general 1: creșterea calității vieții persoanelor vârstnice 
Principalele măsuri: 

• Organizarea de programe și actiuni pentru implicarea persoanelor vârstnice în 
viața  socială, culturală şi civică a comunităţii; parțial îndeplinit 

• Implicarea persoanelor vârstnice, după pensionare, în activităţi de economie 
socială şi de voluntariat, asigurând astfel premisele unei vieți active  -parțial 
îndeplinit 

• Organizarea de campanii locale de informare și mediatizare privind consecinţele 
îmbătrânirii pentru sensibilizarea publicului larg şi pentru valorizarea rolului 
persoanelor vârstnice în societate şi familie; – permanent 

Obiectiv general 2: Dezvoltarea unui sistem  sustenabil de servicii sociale adresate 
persoanelor vârstnice  
Principalele măsuri: 

• Dezvoltarea la nivel comunitar unor servicii de tipul: centre de zi, cluburi, 
locuinţe protejate, centre de tip respiro, servicii de asigurare a igienei locuinței, 
servicii tip masa pe roți, servicii de monitorizare de la distanță a stării de 
sănătate, etc.  – parțial îndeplinit 

• Dezvoltarea unor modalități de intervenție  pentru  tratamentul şi îngrijirea 
persoanelor vârstnice cu afecţiuni mintale – în analiză și colaborare cu ONG și 
unități medicale 
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CAPITOLUL V.  ANALIZA SWOT A SERVICIILOR SOCIALE JUDEȚENE 
 

 
PUNCTE TARI 

 
Infrastructură socială dezvoltată la nivel de județ pe anumite domenii de servicii 
sociale susținută de personal specializat calificat. 
Proiecte cu finanțare nerambursabilă aflate în implementare care vizează 
dezvoltarea serviciilor sociale 
Închiderea structurilor rezidențiale  
Existența unei rețele de voluntari 
Măsurile de acțiune propuse în cadrul Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor 
sociale 2014-2020 au un procent ridicat de îndeplinire 
Scaderea, în ultimii ani a numarului de copii instituționalizați 
Disponibilitatea instituţiilor publice şi private cu atribuţii în domeniul furnizării 
serviciilor sociale de a dezvolta parteneriate şi de a transpune programele naţionale 
din domeniu în activităţi locale şi regionale 
Diversitatea serviciilor sociale oferite de D.G.A.S.P.C. Buzău 
Flexibilizarea modului de lucru a serviciilor de specialitate în relatie directă cu 
persoanele vulnerabile, în perioada pandemica 
 
 

 
PUNCTE SLABE 

 
Insuficiența serviciilor de la nivel comunitar și implicarea redusă a actorilor locali 
Infrastructura care necesită investiții pentru a corespunde standardelor minime de 
calitate 
Concentrarea serviciilor de tip recuperator în mediul urban 
Slaba accesibilizare a serviciilor sociale și de specialitate la nivel rural 
Slabă calificare profesională a resurselor umane existente la nivelul autorităților 
locale, în special în mediul rural 
Centrele existente care furnizează servicii sociale de zi sunt ocupate aproape 
integral, existând astfel o necesitate de servicii sociale la nivel de UAT-uri 
Inexistența la nivelul județului a unor servicii comunitare de zi sau de ingrijire la 
domiciliu destinate adulților cu dizabilități 

 
OPORTUNITĂȚI 

 
Accesarea programelor de finanțare externă nerambursabilă pentru dezvoltarea 
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infrastructurii sociale 
Existența unei oferte de programe de formare și perfecționare a profesioniștilor din 
domeniul serviciilor sociale 
Modele de bune practici ce pot fi replicate la nivel judeţean 
Creșterea calității serviciilor sociale prin dezvoltarea parteneriatelor, voluntariatului 
și prin contractarea serviciilor sociale 

 
AMENINȚĂRI 

 
Pandemia SARS Cov -2 si conditionarilor impuse in mod special serviciilor sociale 
Perioada de instabilitate și schimbări instituţionale 

Necorelarea legislației cu specificul activităților sociale aflat în dinamică 

Presiune privind  preluarea beneficiarilor (copii/adulti) în serviciile rezidenţiale 

Dificultati in atragerea personalului de  specialitate 
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CAPITOLUL VI. SERVICII FURNIZATE DE DGASPC BUZĂU ÎN CALITATE DE 
PRINCIPAL FURNIZOR PUBLIC DE SERVICII SOCIALE LA NIVEL JUDEȚEAN 

 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău este instituţie 

publică de interes judeţean cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului 
Judeţean Buzău, care realizează la nivel judeţean măsurile de asistenţă socială în 
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, 
precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 

 În cursul anului 2021 D.G.A.S.P.C. Buzău a funcționat după organigrama aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 179/17.09.2020 și a gestionat un număr 68 
de structuri funcţionale, dintre care: 38 instituţii rezidenţiale de protecţie (2 centre de tip 
rezidenţial pentru copil, 12 apartamente, 9 case de tip familial, 1 centru de primire în 
regim de urgenţă pentru copii, 1 centru maternal, 1 centru destinat victimelor violenţei 
domestice, 1 locuință protejată pentru victimele violenței domestice, 4 servicii de tip 
rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap, 3 locuinţe minim protejate – apartamente 
- pentru persoane adulte cu handicap, 3 cămine pentru persoane vârstnice, 1 centru 
medico-social), 3 centre de zi și recuperare pentru copii cu dizabilități, 1 centru de 
recuperare prin consiliere și sprijin pentru părinți și copii, 26 compartimente, birouri şi 
servicii. 

Acestora li se adaugă reţeaua de 208  asistenţi maternali profesionişti. 
Prin intermediul acestor structuri, instituția a furnizat servicii în cursul anului 2021 

pentru un număr de 22.481 beneficiari (copii și adulți). 
2.Servicii sociale/ Unitățile de asistență socială din subordinea D.G.A.S.P.C. Buzău sunt 
prezentate mai jos: 
2.1.Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă medico-socială pentru persoane 
vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală 

Centrul de asistenţă medico-socială Pogoanele  - serviciu social cu cazare - cod 
serviciu social – 8710 CRMS - I, cu sediul în Pogoanele, str. Unirii, nr. 76, judeţul 
Buzău, detine LF nr. 0010058 eliberata la data de 14.01.2021. Tip de beneficiari -  
persoane cu afecţiuni cronice care necesită permanent sau temporar supraveghere, 
asistare, îngrijire, tratament;  persoane adulte care, din cauza unor motive de natura 
economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să 
îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare socială;  persoane adulte 
cu handicap, zona teritorială /comunitară - judetul Buzău, fără posibilitate de reintegrare 
familiala, durata medie medie de furnizare de servicii sociale fiind de 10 ani, cu 
posibilitatea de sustinere a eventualelor contribuții din partea familiei in baza unui 
angajament de plată (acolo unde situația materiala permite acest lucru).Capacitate actuala 
a centrului – 70 de locuri.  
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2.2.Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice 

Căminul pentru persoane vârstnice Alecu Bagdat Râmnicu-Sărat - serviciu social 
cu cazare – cu sediul în Rm. Sărat, str. Păun Pincio, nr. 13, judeţul Buzău, cod serviciu 
social –  8730CR-V-I, detine LF nr. 0009231 eliberata la data de 28.04.2020. Tip de 
beneficiari -  persoane cu nevoi medico-sociale stabilite conform prevederilor legale în 
vigoare, care, după caz, necesită supraveghere, asistare, îngrijire, tratament, precum şi 
servicii de inserţie şi reinserţie social; zona teritorială /comunitară - judetul Buzău, fără 
posibilitate de reintegrare familiala, durata medie medie de furnizare de servicii sociale 
fiind de 10 ani, cu posibilitatea de sustinere a eventualelor contribuții din partea familiei 
in baza unui angajament de plată (acolo unde situația materiala permite acest lucru). 
Capacitate actuala a centrului – 60 de locuri.  

Căminul pentru persoane vârstnice Smeeni - serviciu social cu cazare – cu sediul în 
com. Smeeni, judeţul Buzău, cod serviciu social –  8730CR-V-I, detine LF nr. 0009230 
eliberată la data de 28.04.2020. Tip de beneficiari -  persoane cu nevoi medico-sociale 
stabilite conform prevederilor legale în vigoare, care, după caz, necesită supraveghere, 
asistare, îngrijire, tratament, precum şi servicii de inserţie şi reinserţie social; zona 
teritorială /comunitară - judetul Buzău, fără posibilitate de reintegrare familiala, durata 
medie medie de furnizare de servicii sociale fiind de 10 ani, cu posibilitatea de sustinere a 
eventualelor contribuții din partea familiei in baza unui angajament de plată (acolo unde 
situația materiala permite acest lucru). Capacitate actuala a centrului – 60 de locuri. 

Căminul pentru persoane vârstnice Vintila – Voda - serviciu social cu cazare – cu 
sediul în com. Vintila - Voda, judeţul Buzău, cod serviciu social –  8730CR-V-I, detine 
LF nr. 0005507 eliberata la data de 28.06.2018. Tip de beneficiari -  persoane cu nevoi 
medico-sociale stabilite conform prevederilor legale în vigoare, care, după caz, necesită 
supraveghere, asistare, îngrijire, tratament, precum şi servicii de inserţie şi reinserţie 
social; zona teritorială /comunitară - judetul Buzău, fără posibilitate de reintegrare 
familiala, durata medie medie de furnizare de servicii sociale fiind de 10 ani, cu 
posibilitatea de sustinere a eventualelor contribuții din partea familiei in baza unui 
angajament de plată (acolo unde situația materiala permite acest lucru). Capacitate 
actuala a centrului – 60 de locuri.  

2.3. Centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi 

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională din cadrul Centrului de Integrare 
prin Terapie Ocupaţională Râmnicu-Sărat - serviciu social cu cazare - cod serviciu 
social 8790CR-D-III, detine LF nr. 0001408, eliberata la data de 20.05.2016, tip de 
beneficiari – persoane tinere cu vârste cuprinse între 18-35 ani, persoane adulte cu vârsta 
între 35-65 ani cu handicap care nu au posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii 
(dovedite prin ancheta socială), sunt independente şi semidependente şi au nevoie de 
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implicare în programe de terapie ocupaţională, au domiciliul pe raza administrativ-
teritorială a judeţului Buzău sau îndeplinesc cumulativ, alte condiţii determinate de starea 
socială, medicală şi familială;  fără posibilitate de reintegrare familiala, durata medie de 
furnizare de servicii sociale fiind de 10 ani, cu posibilitatea de sustinere a eventualelor 
contribuții din partea familiei in baza unui angajament de plată (acolo unde este posibil). 
Capacitate actuala a centrului este de 90 locuri.  

Centrul pentru recuperare şi reabilitare pentru persoane adulte cu handicap din 
cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Râmnicu-Sărat - serviciu 
social cu cazare - cod serviciu social 8790CR-D-II,  detine LF nr. 0001407, eliberata 
la data de 20.05.2016, tip de beneficiari - persoane tinere şi vârstnice cu handicap care 
nu au întreţinători legali, posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii (dovedite prin 
ancheta socială), sunt dependente de servicii sociale de bază şi necesită servicii 
specializate de recuperare, au domiciliul pe raza administrativ-teritorială a judeţului 
Buzău sau îndeplinesc cumulativ, alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi 
familială;  fără posibilitate de reintegrare familiala, durata medie de furnizare de servicii 
sociale fiind de 10 ani, cu posibilitatea de sustinere a eventualelor contribuții din partea 
familiei in baza unui angajament de plată (acolo unde situația materiala permite acest 
lucru). Capacitate actuala a centrului este de 50 locuri.  

Locuinţă protejată 1 – cu sediul în Rm. Sărat, str M. Kogălniceanu bl. 16 B, judeţul 
Buzău, detine LF nr. 0001404 eliberata la data de 20.05.2016, 

Locuinţă protejată 2 – cu sediul în mun. Rm.Sărat, str. Pieţei bl. 3D, ap. 11, judeţul 
Buzău, detine LF nr. 0001405 eliberata la data de 20.05.2016, 

Locuinţă protejată 3 – cu sediul în mun. Rm. Sărat, str Costieni bl. 20,ap. 11, judeţul 
Buzău, detine LF nr. 0001406 eliberata la data de 20.05.2016, 

din cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Râmnicu-Sărat” - 
serviciu social cu cazare - cod serviciu social 8790CR-D-VII, tip de beneficiari - tineri 
cu handicap ce au vârsta cuprinsă între 30-35 ani; fără posibilitate de reintegrare 
familiala, durata medie de furnizare de servicii sociale fiind de 10 ani, cu posibilitatea de 
sustinere a eventualelor contribuții din partea familiei in baza unui angajament de plată 
(acolo unde situația materiala permite acest lucru). Capacitate actuala a fiecarei locuinte 
protejate este de 6 locuri.  

Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Râmnicu-
Sărat - serviciu social cu cazare, cu sediul in mun. Rm. Sărat, str. Micșunelelor, nr. 27, 
judeţul Buzău. - cod serviciu social 8790CR-D-II, a fost înființat prin Hotărârea 
Consiliului Județean nr 220/11.11.2021 prin reorganizarea C.R.R.P.A.H. Râmnicu Sărat,  
aflat în curs de licențiere, tip de beneficiari - persoanele adulte cu dizabilități care nu au 
întreţinători legali, posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii (dovedite prin ancheta 
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socială), sunt dependente de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de 
abilitare/reabilitare, au domiciliul pe raza administrativ-teritorială a judeţului Buzău sau 
îndeplinesc cumulativ, alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială; 
fără posibilitate de reintegrare familiala, durata medie de furnizare de servicii sociale 
fiind de 10 ani, cu posibilitatea de sustinere a eventualelor contribuții din partea familiei 
in baza unui angajament de plată (acolo unde situația materiala permite acest lucru). 
Capacitate actuala a centrului este de 50 locuri.  

Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Stîlpu - 
serviciu social cu cazare, cu sediul com. Stilpu, judeţul Buzău. - cod serviciu social 
8790CR-D-II, a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Județean nr 220/11.11.2021 prin 
reorganizarea C.R.R.P.A.H. Stîlpu, aflat în curs de licențiere, tip de beneficiari - 
persoanele adulte cu dizabilități care nu au întreţinători legali, posibilităţi materiale de 
asigurare a întreţinerii (dovedite prin ancheta socială), sunt dependente de servicii sociale 
de bază şi necesită servicii specializate de abilitare/reabilitare, au domiciliul pe raza 
administrativ-teritorială a judeţului Buzău sau îndeplinesc cumulativ, alte condiţii 
determinate de starea socială, medicală şi familială; fără posibilitate de reintegrare 
familiala, durata medie de furnizare de servicii sociale fiind de 10 ani, cu posibilitatea de 
sustinere a eventualelor contribuții din partea familiei in baza unui angajament de plată 
(acolo unde situația materiala permite acest lucru). Capacitate actuala a centrului este de 
50 locuri.  

2.4. Centre rezidenţiale pentru copii în sistemul de protecţie specială 

- Centrul rezidential ”Floarea Soarelui”  - cu sediul in str. Ion Caraion, nr. 3A, 
jud. Buzau 

- Centrul rezidential ” Floare de Colt ” – cu sediul in str. Horticolei, nr. 56, jud. 
Buzau 

din cadrul Complexului de servicii pentru copilul cu dizabilitati Buzău – serviciu 
social cu cazare - cod serviciu social – 8790 CR - C -1, detine LF nr. 0005853, 
eliberată la data de 09.11.2016, respectiv LF nr. 0001629 eliberată la data de 
22.12.2016 de către Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor 
Vârstnice, tip de beneficiari - copiii cu dizabilităţi, separaţi temporar de părinţii lor ca 
urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a unei măsuri de protecţie specială; fără posibilitate 
de reintegrare familiala, durata medie de furnizare de servicii sociale fiind de 15 ani, fara 
posibilitatea de sustinere a eventualelor contribuții din partea familiei.  Capacitate actuala 
a complexului – 40 locuri, distribuite cate 20 de locuri pe fiecare centru rezidential.  

Complexul de servicii pentru copilul cu handicap sever nr. 8 Buzău – cu sediul in 
mun. Buzau, cart. Micro XIV, str. Al. Leagănului, nr. 1, jud. Buzau, serviciu social 
cu cazare - cod serviciu social – 8790 CR - C -1, detine LF nr. 00376, eliberata la 
data de 11.04.2017, tip de beneficiari -  copii cu handicap sever, separaţi temporar de 
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părinţii lor ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a unei măsuri de protecţie specială, 
zona teritorială /comunitară - judetul Buzău, fără posibilitate de reintegrare familiala, 
durata medie medie de furnizare de servicii sociale fiind de 10 ani, fara posibilitatea de 
sustinere a eventualelor contribuții din partea familiei.  Capacitate actuala a centrului – 
40 de locuri.   

Centrul rezidenţial pentru copilul cu handicap nr. 9 Buzău” serviciu social cu 
cazare - cod serviciu social 8790 CR-C-I, cu sediul in mun. Buzau, str. Horticolei nr. 
54 B, detine LF nr. 0008123 eliberata la data de 02.02.2016, tip de beneficiari – copiii 
cu handicap mintal şi asociat, separaţi temporar de părinţii lor ca urmare a stabilirii, în 
condiţiile legii, a unei măsuri de protecţie specială; pe o perioadă determinată - perioada 
şcolarizării sau până la momentul reintegrării socio-profesionale a acestuia; fără 
posibilitate de reintegrare familiala, fara posibilitatea de sustinere a eventualelor 
contribuții din partea familiei.   

Complexul de servicii comunitare Râmnicu Sarat – are in componenta 5 centre 
rezidențiale – cu o capacitate de 12 locuri / centru – serviciu social cu cazare - cod 
serviciu social 8790CR-C-I, tip de beneficiari - copii în dificultate socială, separaţi 
temporar de părinţii lor ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a unei măsuri de 
protecţie specială; fără posibilitate de reintegrare familiala, durata medie de furnizare de 
servicii sociale fiind de aproximativ 10 ani, fara posibilitatea de sustinere a eventualelor 
contribuții din partea familiei.   

- Centrul Rezidențial Orhideea – cu sediul Mun. Rm. Sărat, cartier Alecu 
Bagdad, str. Arh. Petre Antonescu, nr. 23, deține LF 000263 eliberata la data de 
25.01.2017  

- Centrul Rezidențial Azur – cu sediul in Mun. Rm. Sărat, cartier Anghel 
Saligny, str. Mircea cel Bătrân, nr. 37, jud. Buzau, detine LF 000265 eliberata la 
data de 25.01.2017 

- Centrul Rezidențial Magnolia – cu sediul Mun. Rm. Sărat, cartier Anghel 
Saligny, str. Mircea cel Bătrân, nr. 45, detine LF 000264 eliberata la data de 
25.01.2017 

- Centrul Rezidențial Campionii – cu sediul in Mun. Rm. Sărat, cartier Alecu 
Bagdad, str. Avram Iancu, nr. 24, jud. Buzau, detine LF 000261 eliberata la data de 
25.01.2017 

- Centrul Rezidențial Invingatorii – cu sediul in Mun. Rm. Sărat, cartier Alecu 
Bagdad, str. Avram Iancu, nr. 3, detine LF 000262 eliberata la data de 25.01.2017 

Centrul rezidential ”Praslea cel Voinic ” – cu sediul in mun. Rm. Sarat , str. 
Privighetorilor, nr. 3, jud. Buzau 
Centrul rezidential ” Ileana Cosanzeana” - – cu sediul in mun. Rm. Sarat , str. 

Privighetorilor, nr. 3, jud. Buzau 
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din cadrul Complexului de servicii pentru copilul cu handicap nr. 14 Rîmnicu-
Sărat– serviciu social cu cazare - cod serviciu social – 8790 CR – C - 1, detine LF nr. 
0001420 , eliberata la data de 18.08.2016, respectiv LF nr. 0001421 eliberată la data 
de 22.12.2016 de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor 
Vârstnice, tip de beneficiari - copiii cu dizabilităţi, separaţi temporar de părinţii lor ca 
urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a unei măsuri de protecţie specială; fără posibilitate 
de reintegrare familiala, durata medie de furnizare de servicii sociale fiind de 10 ani, fara 
posibilitatea de sustinere a eventualelor contribuții din partea familiei.  Capacitate actuala 
a complexului –36 locuri, distribuite cate 18 de locuri pe fiecare centru rezidential.  

Serviciul Module Rezidențiale  de tip familial – serviciu social cu cazare - cod 
serviciu social 8790CR-C-I, tip de beneficiari - copii în dificultate socială, separati 
temporar de părinţii lor ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a unei măsuri de 
protecţie specială; fără posibilitate de reintegrare familiala, durata medie de furnizare de 
servicii sociale fiind de aproximativ 10 ani, fara posibilitatea de sustinere a eventualelor 
contribuții din partea familiei.  Serviciul are in componenta sa 8 centre rezidențiale 

- serviciul social Modul „Adolescenţii” - deţine Licenţa de funcţionare nr. 
0001424/28.09.2016, cu sediul în Buzău, cartier Dorobanţi II, bl. K8, sc. B, parter 
ap.3, judeţul Buzău, capacitate – 6 locuri,. 

- serviciul social Modul „Casa Sperantei” - deţine Licenţa de funcţionare nr. 
0001423 /28.09.2016, cu sediul în cartier Dorobanţi I, bl. 32 J, ap. 3, parter, judeţul 
Buzău, capacitate – 8 locuri  

-  serviciul social Modul „Colt Alb” - deţine Licenţa de funcţionare nr. 
0001426/28.09.2016, cu sediul in Buzau, cart. Dorobanţi II, bl. K15, ap. 3, parter, 
judeţul Buzău, capacitate – 8 locuri 

- serviciul social Modul „Fratii” - deţine Licenţa de funcţionare nr. 
0001422/28.09.2016, cu sediul in Buzau, cartier Dorobanţi II, bl. I14, ap.3, parter, 
judeţul Buzău, capacitate -  8 locuri 

- serviciul social Modul „Liceenii” - deţine Licenţa de funcţionare nr. 0001434 
/28.09.2016, cu sediul în Buzău, str. Unirii, bl. E7A, ap. 27, et. 9, judeţul Buzău, 
capacitate – 8 locuri 

- serviciul social Modul „Raza de Soare”- deţine Licenţa de funcţionare nr. 
0001433/28.09.2016 cu sediul în Buzău, cartier Dorobanti II, bl. G11, ap.3, parter, 
judeţul Buzău, capacitate - 8 locuri  

- serviciul social „Modul „Temerarii”- deţine Licenţa de funcţionare nr. 
0001432/28.09.2016, cu sediul în Buzău, cartier Dorobanţi 2, bl. 27/5, ap.8, et.3, 
judeţul Buzău, capacitate – 6 locuri 

- serviciul social „Modul „Violeta” - deţine Licenţa de funcţionare nr. 
0001431/03.10.2016, cu sediul în Buzău, cartier Broşteni, bl. B 6, sc. A, ap. 3, 
judeţul Buzău, capacitate - 8 locuri 
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Serviciul Rezidential Apartamente – serviciu social cu cazare - cod serviciu social 
8790 CR-C-I, are in componenta sa 4 apartamente – cu o capacitate de 6 locuri / 
centru – tip de beneficiari - copii în dificultate socială, separaţi temporar de părinţii lor 
ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a unei măsuri de protecţie specială; fără 
posibilitate de reintegrare familiala, durata medie de furnizare de servicii sociale fiind de 
aproximativ 10 ani, fara posibilitatea de sustinere a eventualelor contribuții din partea 
familiei.   

- serviciul social Apartament „Voinicii” – deține LFP 1464/21.01.2021 cu sediul 
în Mun.Buzău str. Brosteni, Bl. C7, et.2,ap.6, jud.Buzau. 

- serviciul social Apartament „Suras de Soare” – detine LFP 1462/21.01.2021 
cu sediul in   Mun.Buzău, str. Baladei, nr. 27, Bl.12B, et.1, ap.4, jud.Buzau. 

- serviciul social Apartament „Albatros”- detine LFP nr. 1461/21.01.2021 cu 
sediul in Mun.Buzău cartier Brosteni, Bl.M3, Sc.B, et.1,ap.23 jud.Buzau 

- Serviciul social Apartament ”Zambetul Copilăriei” - detine LFP 
1463/21.01.2021 cu sediul in Mun.Buzău, cartier Brosteni, bl. L2, et.2, ap.5, 
judeţul Buzău. 

 

2.5. Centre rezidenţiale. de îngrijire şi asistenţă pentru mamă şi copil  

Centrul Maternal din cadrul Complexului de servicii comunitare nr. 3 Buzau – cu 
sediul in mun. Buzau, str. Obor, nr. 5, jud. Buzau - serviciu social cu cazare - cod 
serviciu social – 8790 CR - MC - I, detine LF nr. 8009 eliberată la data de 
10.02.2017 de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor 
Vârstnice, care are misiunea de a  oferi cuplului mamă-copil servicii de găzduire pe 
perioadă limitată (6 luni până la 1 an), asistenţă şi suport în vederea formării, menţinerii 
şi întăririi legăturilor familiale. Asigură găzduirea şi sprijinirea femeii gravide aflate în 
situaţie de risc, scopul fiind - prevenirea separării copilului de părinţii săi prin formarea, 
menţinerea şi întărirea legăturilor familiale, precum şi sprijinirea familiei pentru 
asumarea responsabilităţilor parentale; fara posibilitatea de sustinere a eventualelor 
contribuții din partea familiei.  Capacitate actuala a centrului este de 10 locuri.  

2.6. Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru victimele violenţei în familie 
(domestice) 

Centrul de recuperare  pentru victimele violentei in familie din cadrul Complexul 
de servicii comunitare Râmnicu Sarat – cu sediul in Mun. Rm. Sărat, str. Alexandru 
Ioan Cuza nr. 21, jud. Buzau, cod serviciu social 8790CR-VD-II, detine LF nr. 00009 
eliberata la data de 26.08.2016, tip de beneficiari – - femei, copii, mame cu copii, 
pentru care, în scopul asigurării securităţii şi recuperării, se impune separarea de agresor ; 
- femei, copii, mame cu copii care au nevoie de servicii de consiliere, acompaniere, 
orientare către alte servicii, asistenţa juridică, monitorizare şi sprijin în vederea 
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identificării de soluţii pentru a depăşi situaţiile de risc în care se află, zona teritorială 
/comunitară - judetul Buzău, fără posibilitate de reintegrare familiala, durata medie de 
furnizare de servicii sociale fiind conform contractului de prestări servicii,  fara 
posibilitatea de sustinere a eventualelor contribuții din partea familiei. Capacitate actuala 
a centrului – 15 locuri.  

LOCUINȚA PROTEJATĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE – 
cu sediul in Mun Buzău cod serviciu social 8790CR-VD-III, detine LFP nr. VD 
95/22.10.2020, tip de beneficiari – adulți, persoane autonome care nu sunt diagnosticate 
cu boli cronice sau contagioase, cu vârsta între 18 și 65 ani, victime ale violenței 
domestice, cu domiciliul/reședința în Romania, zona teritorială /comunitară - judetul 
Buzău, fără posibilitate de reintegrare familiala, durata medie de furnizare de servicii 
sociale fiind conform contractului de prestări servicii,  fara posibilitatea de sustinere a 
eventualelor contribuții din partea familiei. Capacitate actuala a centrului – 15 locuri. 

Centrul de primire a copilului in regim de urgenta si evaluare din cadrul 
Complexului de servicii comunitare nr. 3 Buzau – cu sediul in mun. Buzau, str. 
Obor, nr. 5, jud. Buzau - serviciu social cu cazare - cod serviciu social – 8790 CR - C 
- II, detine LF nr. 8010 eliberată la data de 10.02.2017 de catre Ministerul Muncii, 
Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstnice,  asigură în regim rezidențial 
protecția și asistența de urgență a copiilor aflați în pericol ca urmare a abuzului, neglijării 
și exploatării, precum și reabilitarea psihologică ăn vederea re/integrării familiale și 
sociale.  Capacitate actuala a centrului este de 25 locuri.  

 In subordinea DGASPC Buzău funcționează un numar de 4 servicii sociale de tip 
centru de zi după cum urmează:  

1. Centrul de zi pentru copii cu dizabilități ”Dumbrava minunată” Buzău are 
misiunea de a oferi copiilor cu handicap din județ servicii specializate (pe timpul 
zilei) de îngrijire, recuperare, educație și socializare, în scopul diminuării riscului 
de izolare în familie și/sau separare a copilului de familia sa. Capacitatea actuslă 
este de 70 locuri. 

2. Centrul de zi pentru copii cu TSA din cadrul Complexului de Servicii pentru 
Copilul cu Handicap Sever nr.8 are misiunea de a oferi copiilor cu tulburări de 
spectru autist din județ servicii specializate de reabilitare prin consiliere, 
logopedie, terapie specifică, educație nonformală și informală, socializare, în 
scopul atingerii potențialului maxim de dezvoltare, a integrării școlare și sociale, 
cât și a diminuării riscului de izolare socială și/sau separare a copilului de familia 
sa. Capacitatea este de 36 de locuri.  

3. Centrul de Recuperare prin Consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din cadrul 
Complexului de servicii comunitare Râmnicu Sărat oferă asistență și sprijin pentru 
readaptarea copilului cu probleme psihosociale, prevenirea separării copilului de 
familia sa, pentru dezvoltarea competențelor parentale, servicii de informare și 
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după caz, consiliere psihologică pentru copil și familie, în vederea respectării 
integrității, sănătății fizice și psihice a copilului. Capacitatea este de 25 de locuri. 

4. Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilități din cadrul Complexului de 
servicii pentru copilul cu handicap nr. 14 Râmnicu Sărat oferă copilului cu 
handicap mintal și asociat, cu domiciliul pe raza municipiului Râmnicu Sărat și a 
localităților limitrofe, servicii de îngrijire, recuperare, educație și socializare, în 
scopul susținerii frecvenței școlare la cursurile speciale și diminuării riscului 
separării copiluluim de familie. Capacitatea este 80 de locuri. 

 
De asemenea este înființat și funcționează Serviciul pentru îngrijiri de tip familial 

pentru copil - Rețea asistenți maternali profesioniști cu un numar de 235 de posturi –
prevăzute în organigrama precum și Rețeaua de Asistenți Personali Profesioniști cu un 
număr de 15 posturi prevăzute în organigramă. 
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CAPITOLUL VII. PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ  
 

 În vederea dezvoltării serviciilor sociale, DGASPC Buzău a depus la 
organismele finanțatoare și are în implementare la 31.12.2021 următoarele proiecte: 

1. TITLUL ”Casa noua, in drumul spre acasa” 

• APEL: P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C/1 Grup vulnerabil: copii 
• CALITATE D.G.A.S.P.C. BUZĂU: promotor de proiect/beneficiar  
• STATUS PROIECT: aprobat, în implementare (perioada de implementare: 72 

luni)  
• BUGET: 4.528.484,29 lei, din care 2% (90569,68 lei) şi cheltuieli neeligibile 

reprezintă contribuţia DGASPC Buzău 
• OBIECTIV GENERAL: Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale 

oferite de către D.G.A.S.P.C. Buzău, prin  închiderea centrului clasic de plasament 
"Centrul rezidenţial pentru copilul cu handicap nr.9 Buzău" (C.R.C.H. nr. 9 
Buzău) şi identificarea celor mai bune alternative, care să permită asigurarea 
bunastratii, dezvoltarea deplină şi armonioasă a benficiarilor de măsură de 
protecţie. 

• OBIECTIVE SPECIFICE: 
- Dezvoltarea unor servicii de specialitate, adresate copiilor beneficiari de 

măsură de protecţie în cadrul actualului Centrului rezidenţial pentru copilul cu 
handicap nr. 9 Buzău, prin crearea a 2 case duplex tip familial, cu o capacitate 
totală de 48 copii (4x12 beneficiari), structuri care să poată oferi servicii de 
calitate adaptate nevoilor acestora, pe durata a 36 de luni. 

- Înfiinţarea unui Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi, cu o 
capacitate de 90 beneficiari, prin reabilitarea / modernizarea unui imobil aflat 
în administrarea D.G.A.S.P.C. Buzău, pe durata a 36 luni. 
 

• GRUP ŢINTĂ: 
- un număr de 48 copii cu dizabilităţi care vor beneficia de rezidenţă în cadrul celor 

2 case duplex tip familial  
- un număr de 90 copii cu dizabilităţi care vor beneficia de servicii în cadrul 

Centrului de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi, copii în familie sau 
copii separaţi sau în risc de separare de părinţi 

- părinţii copiilor, care vor beneficia de consiliere psihologică şi suport, vor primi 
informaţii legate de boală şi evoluţia copilului şi informaţii legate de îngrijirea 
medicală 

- D.G.A.S.P.C. Buzău, în calitate de solicitant şi beneficiar al asistenţei financiare 
nerambursabile şi de administrator al caselor de tip familial şi al Centrului de zi 
de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi; 
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2. TITLU: ANTICAMERA PENTRU VIATA, COD PROIECT: 
135943 

• APEL : POCU/738/4/20/ Operațiune compozită OS 4.12, OS 4.13 
• STATUS PROIECT : aprobat, în implementare (perioada de implementare: 

30 luni)  
• BUGET: 2,931,672.05 lei, din care 2% (58,393.48 lei) contribuţie proprie 
• OBIECTIV PROIECT: Intrarirea capacităţii D.G.A.S.P.C. Buzău de a furniza 

programe de servicii integrate de sprijin pentru susţinerea procesului de tranziţie al 
copiilor/ tinerilor, de la sistemul instituţionalizat la servicii la nivelul comunităţii, 
prin Serviciul de integrare socio-profesională şi vocaţională din structura sa.  

• OBIECTIVE SPECIFICE: 
- Furnizarea unui program de servicii integrate către 96 copii şi tineri care urmează 

să părăsească sistemul instituţionalizat de protecţie specială a copiilor şi/sau tineri 
care au părăsit sistemul instituţionalizat de protecţie a copiilor începând cu anul 
2016 pentru dobândirea abilităţilor de viaţa independentă. 

- Furnizarea unui program integrat de sprijin prin facilitarea integrării pe piaţa 
muncii a copiilor şi tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituţionalizat 
de protecţie a copiilor şi tinerilor care au părăsit sistemul instituţionalizat de 
protecţie a copiilor în ultimii 4 ani. 

- Sprijin acordat pentru susţinerea a 40 tineri care au părăsit sau urmează să 
părăsească sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, prin acordarea de 
servicii tip "prima cameră" (sprijin financiar pentru asigurarea unei locuinţe şi/sau 
a plăţii utilităţilor) 

• GRUPUL ŢINTĂ al proiectului este format din 96 copii/ tineri, astfel: 
- 30 tineri, cu vârsta maximă de 25 de ani, care au părăsit sistemul de 

protecţie începând cu 2016, 
- 66 copii/ tineri instituţionalizaţi, cu vârsta de minim 16 ani împliniţi. 

 

3. TITLU: SERVICII SOCIALE PENTRU UN VIITOR MAI BUN, 
COD PROIECT: 129087 

• APEL: POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 
• STATUS PROIECT: aprobat, în implementare (perioada de implementare: 35 

luni și 14 zile)  
• BUGET: 5.934.804,49 lei, din care 2%  (106.032.18 lei) contribuţie proprie 
• OBIECTIV GENERAL: Asigurarea tranziţiei de la servicii de îngrijire 

instituţionalizate către servicii la nivelul comunităţii. 
• OBIECTIVE SPECIFICE: 

- dezvoltarea unui serviciu social de tip rezidenţial în cadrul a 4 case de tip 
familial pentru 48 copii/ tineri, actuali beneficiari de măsură de protecţie în 
cadrul CRCH nr. 9 Buzău 
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- dezvoltarea unui serviciu social de îngrijire de zi în comunitate organizat ca şi 
centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi, cu o capacitate de 90 de 
beneficiari 

- dezvoltarea reţelei de asistenţi maternali profesionişti prin recrutarea, evaluarea 
şi atestarea a 10 persoane interesate de această profesie (din care, 5 din mediul 
rural). 

• GRUP ŢINTĂ: proiectul se adresează unui grup ţintă format din 110 persoane 
(inclusiv provenite din mediul rural şi de etnie romă), din care: 
- 48 copii/ tineri instituţionalizaţi în cadrul centrului CRCH nr. 9 Buzău, prin 
tranziţia către 4 case de tip familial, serviciu rezidenţial care oferă îngrijire de tip 
familial;  

- 42 copii expuşi riscului de separare de familie şi cei 48 de beneficiari ai caselor 
de tip familial ce vor beneficia de servicii de recuperare/ reabilitare în cadrul unui 
centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi; 

- 10 copii instituţionalizaţi în cadrul CRCH nr. 9 Buzău ce vor beneficia de măsură 
de protecţie la asistent maternal profesionist; 

- 10 asistenţi maternali profesionişti (din care, minim 5 din rural). 

 

4. TITLU: VIP – PLUS „Voluntariat – Initiative – Profesionalism 
pentru calitate in serviciile de zi destinate copiilor din comunitatile 
vulnerabile” 

• APEL: „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, Alocarea tematică B – 
Dezvoltarea capacității centrelor existente, Aria 7 “Incluziunea și abilitarea 
romilor”, Granturile SEE 2014-2021 

• CALITATE D.G.A.S.P.C. BUZAU: partener (cu participarea Centrului de 
recuperare pentru copii cu dizabilitati din cadrul Complexului de Servicii pentru 
Copilul cu Handicap nr.14 Rm. Sarat din structura D.G.A.S.P.C. Buzau) 

• STATUS PROIECT: aprobat, în implementare (perioada de implementare 24 
luni)  

• BUGET: 337.796 lei – bugetul alocat DGASPC in calitate de partener, fara 
contributie proprie 

• OBIECTIV GENERAL: Cresterea sanselor de incluziune sociala si o mai buna 
abilitare a copiilor si tinerilor de etnie roma si a familiilor acestora din comunitati 
rurale si cartiere urbane defavorizate din judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures, 
asigurand dezvoltarea calitatii serviciilor acordate populatiei de etnie roma de catre 
zece centre de zi care promoveaza modele de bune practici de abilitare, campanii 
de constientizare si nondiscriminare, interventia in retea, munca in echipa si 
solidaritatea sociala. 
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• OBIECTIVE SPECIFICE: 
- OS1.Imbunatatirea capacitatii institutionale a  9 centre de zi - servicii sociale 

integrate in comunitati  din judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures, cu 
peste 2/3 beneficiari de etnie roma - prin elaborarea si aplicarea de proiecte 
institutionale adaptate nevoilor si prioritatilor identificate dupa evaluarea 
initiala din primul trimestru de implementare, formarea sefilor de centre (9 
persoane), a reprezentantilor APL (9 persoane), a personalului angajat (53 
persoane) si a altor categorii de specialisti voluntari (97persoane) - pe 
pacursul celor 24 de luni ale proiectului 

- OS2.Cresterea capacitatii centrelor de zi de a se implica in procesul de 
constientizare a persoanelor de etnie roma la nivel comunitar -  in beneficiul 
a 507 persoane din comunitati  din judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures-
incepand cu luna a 11-a pana in luna a 23-a de implementare 

- OS3. Imbunatatirea abilitatilor copiilor beneficiari ai serviciilor celor 9 
centre de zi din judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures (464 copii de etnie 
roma si 63 copii din grupurti vulnerabile care nu sunt de etnie roma) si ale 
unui numar de 297 persoane de etnie roma din randul membilor familiilor 
copiilor beneficiari), precum si cresterea competentelor unui numar de 60 
specialisti si lideri romi de a promova drepturile etniei -  incepand din luna a 
4-a pana la finalul proiectului 

- OS4.Prevenirea si combaterea oricarei forme de discriminare a romilor in 
comunitatile participante la proiect, prin organizarea unei Campanii de 
creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind populația 
majoritară din comunitatile participante (peste 284 persoane) - incepand cu 
luna 10-a pana in luna a 20-a de implementare. 

• GRUP TINTA: 
- specialisti angajati ai centrelor de zi participante la proiect : total 62 persoane (9 

din cadrul Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilitati din structura DGASPC 
Buzau) 

- Reprezentanti ai APL- SPAS din comunitatire participante la proiect: total 9 (1 
SPAS Buzau) 

- Voluntari din comunitatile tinta - cadre didactice si alte categorii profesionale - in 
total 97 persoane (10 din partea partenerului D.G.A.S.P.C. Buzau) 

- Persoane de etnie roma - Copii beneficiari ai centrelor de zi participante la proiect 
si parinti ai acestora/ alti membri ai familiilor acestora - total 761 persoane (55 
copii din cadrul Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilitati din structura 
D.GASPC Buzau si 10 parinti) 

- Persoane de etnie romă (adulți, tineri sau copii), în special femei și tinere rome cu 
niveluri scăzute de conștientizare privind drepturile lor și participarea la viața 
comunității - alte persoane din comunitate, in plus fata de membrii familiilor 
copiilor din centre total 210 persoane ( 50 din partea partenerului D.G.A.S.P.C. 
Buzau) 
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- Experți și lideri romi care activează pe cont propriu sau în cadrul unor organizații 
neguvernamentale 60 persoane (6 din partea partenerului D.G.A.S.P.C. Buzau) 

- Membri ai comunității aparținând populației majoritare beneficiari ai A5 Campania 
nondiscriminare avem - 260 de persoane, dintre care 60 cadre didactice (48 din 
partea partenerului D.G.A.S.P.C. Buzau) 

- copii se afla in situatie de vulnerabilitate – total 63 (25 din partea partenerului 
D.G.A.S.P.C. Buzau, beneficiari ai Centrul de recuperare pentru copii cu 
dizabilitati din structura D.G.A.S.P.C. Buzau care nu sunt de etnie roma ) 

 

5.  TITLU: „IMPREUNA-suport comunitar pentru persoanele cu 
dizabilitati  ”, cod proiect PN 4038 

• APEL: „Dezvoltare locală”, Aria 10 “Dezvoltare locală și reducerea sărăciei”, 
Granturile Norvegiene 2014-2021 

• CALITATE D.G.A.S.P.C. BUZAU: promotor de proiect 
• STATUS PROIECT: aprobat, în implementare (perioada de implementare:36 

luni) Stadiul implementarii: implementarea a demarat in februarie 2021, 
dupa semnarea contractului de finantare in 28.01.2021.  

• BUGET: 4.785.000 lei, 100% grant (cheltuielile neeligibile si cele care nu sunt 
cuprinse în bugetul proiectului au fost asumate prin HCJ nr. 33/2021) 

• OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea, in aria de implementare a proiectului, de 
servicii sociale integrate pentru persoanele cu dizabilitati, care sa contribuie la 
cresterea accesului persoanelor din grupul tinta principal la servicii adaptate 
nevoilor individuale si la cresterea nivelului de satisfactie a grupului tinta cu 
privire la calitatea serviciilor (aria de implementare a proiectului este formata din 4 
UAT-uri cu populatie mai mica de 20000 de locuitori din judetul Buzau). Prin 
proiect se doreste construirea in localitatea Stilpu a unei locuinte maxim protejate 
si reabilitarea unei cladiri pentru infiintarea unui centru de zi care sa ofere servicii 
persoanelor din aria de implementare a proiectului 

• OBIECTIVE SPECIFICE: 
- Înființarea, în localitatea Stîlpu, a unei locuințe maxim protejate  (LMP) care să 

furnizeze servicii cu cazare unui număr de 10 persoane adulte cu dizabilități. 
- Înfiintarea unui centru de zi în localitatea Stilpu, cu capacitate de 30 de locuri, care 

să furnizeze servicii de recuperare și abilitare/reabilitare unui număr de 105 
persoane adulte cu dizabilități (95 persoane din cele 4 localități din aria de 
implementare a proiectului și 10 persoane din cadrul locuinței maxim protejate) 
până la sfărșitul proiectului (ultimele 12 luni de proiect). 

- Creșterea gradului de informare și conștientizare a familiilor, specialiști din cadrul 
instituțiilor publice, comunității, cu privire la nevoile  persoanelor adulte cu 
dizabilități la nivelul a 4 localități rurale limitrofe din aria de implementare a 
proiectului.  
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- Implementarea unui program de prevenire a instituționalizării persoanelor cu 
dizabilități din comunitate constând în informarea, consilierea și instruirea 
familiilor persoanelor cu dizabilități (120 de persoane) și instruirea și formarea 
personalului care desfășoară activități cu persoane cu dizabilități (40 de persoane). 

• GRUP TINTA: 675 persoane adulte care detin certificat valabil de incadrare in 
grad handicap si au domiciliul/rezidenta in una din cele patru localitati din aria de 
implementare a proiectului (comunele Stilpu, Ulmeni, Merei, Pietroasele, toate din 
jud.Buzau). 
 

6. TITLU „ Un pas spre comunitate „ 

• APEL: Program de interes national „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”,  

• CALITATE D.G.A.S.P.C. BUZAU: promotor de proiect 
• STATUS PROIECT: aprobat, în implementare (36 luni, pana la 31.11.2022)  
• BUGET: 8.874.515,05 lei, din care contributie proprie 6.390.651,01 lei (10% 

contributie obligatorie, plus cheltuieli neeligibile/care depasesc bugetul 
proiectului) 

• OBIECTIV GENERAL: Creșterea calității vieții persoanelor adulte cu 
dizabilități instituționalizate și a celor din comunitate prin dezvoltarea serviciilor 
alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare socială. 

• OBIECTIVE SPECIFICE: 
- Înființarea a 4 locuințe maxim protejate cu o capacitate de 10 locuri fiecare, 

care să ofere servicii pentru 40 de persoane cu dizabilități instituționalizate 
în prezent în Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Rm. Sărat 
(CITO Rm.Sărat). 

- Înființarea unui centru de zi cu o capacitate de 50 de locuri, care să ofere 
servicii persoanelor cu dizabilități din cele 4 locuințe maxim protejate și 
persoanelor cu dizabilități din comunitate, în vederea menținerii și 
dezvoltării abilitaților de viață independentă și pentru sprijinirea integrării în 
comunitate. 

• GRUP TINTA: 40 dintre cele 58 de persoane cu dizabilități instituționalizate în 
cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Rm.Sărat, persoane care 
dețin certificat de încadrare in grad de handicap accentuat sau mediu si pentru care, 
în urma evaluării realizate în conformitate cu Metodologia de elaborare a planului 
de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap 
anexata la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu 
Dizabilități nr. 878 din 30 octombrie 2018, s-a identificat nevoia si posibilitatea 
transferului in locuinte protejate.  
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7. TITLU: TEAM-UP : Progres in calitatea ingrijirii alternative a 
copiilor  

• APEL: POCU, Axa prioritara 4 : Incluziunea sociala si combaterea saraciei ;                    
Prioritatea de investitie 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile , durabile si 
de     inalta calitate  , inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes 
general; 

• CALITATE D.G.A.S.P.C. BUZAU: partener 
• STATUS PROIECT: aprobat, în implementare (perioada de implementare:  60 

de luni)  
• BUGET: 2.657.162.612,32 lei, din care 48.317.327,77 lei alocat DGASPC 

Buzau; contributie DGASPC Buzau 2% (966355,77 lei) 
• OBIECTIV GENERAL: Creșterea calității sistemului de asistență socială 

și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea 
de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al 
profesioniștilor din sistem. În acest sens, vor fi formați toți cei aproximativ 
11 000 de asistenți maternali activi, precum și peste 4000 de asistenți 
maternali care vor fi angajați pe perioada de implementare a proiectului. În 
vederea creșterii calității activității acestora, vor fi elaborate proceduri de 
lucru, care vor fi aplicabile și obligatorii în activitatea desfășurată de 
asistenții maternali. 

• OBIECTIVE SPECIFICE:  
- Obiectiv specific 1 - Creșterea calității sistemului de asistență socială prin 

dezvoltarea și introducerea unui set de proceduri de lucru destinat activității 
desfășurate de asistenţii maternali, prin susținerea unui program de formare 
profesională, elaborat în cadrul proiectului și destinat specialiștilor în 
domeniu și prin crearea unei platforme digitale la nivel național ce va 
conține module esențiale de educație digitală. 

- Obiectiv specific 2  Creșterea numărului de asistenți maternali la nivelul 
comunității 

• GRUP TINTA: al proiectului îl constituie 15 000 persoane (inclusiv 
provenite din mediul rural și de etnie romă), din care: 

- Asistenți maternali care beneficiază de sprijin – 4000 (din care 2000 din 
mediul rural)- O.S. 4.14 

- Personal specializat din cadrul instituțiilor cu responsabilități în domeniul 
asistenței sociale (cu atribuții în domeniul protecției speciale a copilului separat 
de familie și al prevenirii separării copilului de familie) - Persoane care 
beneficiază de formare (asistenți maternali)– 11000 ( din care 5500 din mediul 
rural). 
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8. VENUS – Impreuna pentru o viata in siguranta, Cod proiect : 
128038 

• APEL: POCU, Axa prioritara 4 : Incluziunea sociala si combaterea saraciei , 
O.S.4.4 – Reducerea numarului de persoane apartinand grupurilor vulnerabile prin 
furnizarea unor servicii sociale / medicale / socio- profesionale de formare 
profesionala adecvate nevoilor specifice;                     

• CALITATE D.G.A.S.P.C. BUZAU: partener, proiect implementat de către 
ANES 

• STATUS PROIECT: aprobat, în implementare (perioada de implemntare: 48 
luni)  

• BUGET: 1.137.174,76 lei, din care contributie proprie 0,045% - 22743,43 lei 
• OBIECTIV GENERAL: infiintarea de noi servicii pentru victimele violentei 

domestice, 
 

• OBIECTIVE SPECIFICE: 
- Infiintarea a 42 de locuințe protejate pentru victimele violenței domestice care 

necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă(o 
locuinta infiintata in judetul Buzau); 

- 42 de grupuri de suport care furnizează consiliere psihologică prin intermediul 
unor programe specifice de asistență psihologică și de dezvoltare personală 
pentru victimele violenței domestice în scopul de a le asigura sprijinul necesar 
pentru depășirea situației de criză în care se află; 

- 42 de cabinete de consiliere vocațională prin care beneficiarele sunt sprijinite și 
orientate, astfel încât să identifice care sunt opțiunile personale cele mai 
potrivite pentru formare profesională și identificarea unui loc de muncă. 

• GRUP ȚINTĂ: victimele violenței domestice din toate județele 
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CAPITOLUL VIII. COLABORAREA AUTORITĂȚILOR LOCALE ȘI A 
ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR 

SOCIALE 
 

 D.G.A.S.P.C. Buzău, instituțiile publice, autoritățile locale și organizațiile 
neguvernamentale au stabilit obiective comune și colaborează pentru asigurarea unor 
condiții de viață decente și demne pentru persoanele vulnerabile. Colaborarea cu 
organizațiile neguvernamentale, cu persoanele fizice și cu instituțiile publice s-a realizat 
prin intermediul unor parteneriate/acțiuni de voluntariat menite să soluționeze problemele 
și să satisfacă nevoile grupurilor vulnerabile.  

 În vederea efectuării analizei situatiei reale a serviciilor sociale de pe raza județului 
Buzău, pentru identificarea priorităților și nevoilor înregistrate la nivel local și în scopul 
formulării obiectivelor generale și specifice ale strategiei județene de dezvoltare a 
serviciilor sociale s-a procedat la urmatoarele: 

a) Au fost analizate strategiile locale de dezvoltare a serviciilor sociale și planurile 
anuale de acțiune elaborate de 18 autorități publice locale din județul Buzău 

b) Au fost organizate sesiuni de consultări cu autoritățile publice locale din județ și cu 
ONG-urile care desfășoară activități în domeniul social în județul Buzău, întruniri 
la care au participat 53 de reprezentanți ai acestora în urma cărora s-au creionat 
nevoiele identificate la nivel local pentru grupurile vulnerabile. La aceste întalniri 
au participat și reprezentanți a  Inspectoratului de Poliție Județean care au 
prezentat informatii relevante despre activitatea de prevenire a violentei in familie, 
in scoli si in comunitate; identificarea persoanelor vulnerabile care pot deveni usor 
victimile violentei sau altor tipuri de infractiuni; programe de prevenire privind 
abandonul scolar/ bullying/ violenta in familie; cazuri de disparitii voluntare. 

c) Avand în vedere contextul pandemic al anului 2021, consultările cu instituțiile 
publice s-au desfășurat în scris, transmițându-se Inspectoratului Școlar Județean, 
Direcției de Sănătate Publică Buzău, Centrului Județean de Resurse și de Asistență 
Educațională Buzău și Inspectoratului de Poliție Județean solicitări privind 
formularea de propuneri, sugestii și opinii cu privire la modalitățile de sprijinire a 
persoanelor vulnerabile pentru depășirea situațiilor de dificultate 

d) Au fost aplicate (17) chestionare copiilor în vârstă de 16-18 ani beneficiari ai 
serviciilor rezidențiale din subordinea DGASPC Buzău prin intermediul cărora 
copiii au oferit o evaluare a serviciilor furnizate 

e)  Au fost aplicate 55 de chestionare persoanelor adulte cu dizabilități 4 unități 
administrativ teritoriale din județ prin intermediul cărora acestea au identificat 
nevoia de servicii la nivelul comunității 

f) Au fost analizate obiectul și modalitatea de implementare a 73 de parteneriate 
încheiate de DGASPC Buzău cu instituții publice și autorități locale. 

g) Activitatea de coordonare de catre DGASPC Buzău a serviciilor publice de 
asistență socială de la nivelul autorităților publice locale are în vedere în principal, 
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implementarea măsurilor de prevenire a instituționalizării persoanelor din 
grupurile vulnerabile. 

 Din analiza strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale, a rezultatelor 
consultarilor avute cu organizațiile neguvernamentale precum și cu instituțiile publice și 
a aplicării chestionarelor au fost identificate următoarele nevoi ale persoanelor din 
grupurile vulnerabile: 

• PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI 

- Diversificarea serviciilor acordate la nivel comunitar 
- Extinderea rețelei de asistenți maternali profesioniști 
- Nevoia de apartenență la o familie sau la un mediu de viață stabil 
- Asigurarea accesului la educație, a dreptului la sănătate și la o dezvoltare 

armonioasă 
- Nevoia de activități educative alternative celor școlare 
- Nevoia de informare la nivel comunitar în vederea prevenirii consumului de 

droguri, alcool și tutun și a prevenirii comportamentului deviant, de 
responsabilizare a părinților 
 

• PROTECȚIA, INTEGRAREA ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ A 
PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI 

- Nevoia de integrare socială, de comunicare, de abilitare/reabilitare și de 
recuperare 

- Nevoia de îmbunătățire a relației cu autoritățile și instituțiile publice 
- Nevoia dezvoltării rețelei de suport în ceea ce privește îngrijirea la domiciliu 
- Consiliere cu privire la accesarea de programe, accesul la justiție, accesul la 

sănătate 
 

• ASISTENȚA PERSOANELOR VĂRSTNICE  

- Nevoia dezvoltării rețelei de suport în ceea ce privește îngrijirea la domiciliu 
- Sprijin în relaționarea cu autoritățile și instituțiile publice 
- Asistență medicală  

 
• ASISTENȚA  VICTIMELELOR VIOLENŢEI ÎN FAMILIE (DOMESTICE) 

- Creșterea capacității autorităților locale de identificare și intervenție în cazul 
violenței domestice 

- Asistență comunitară a victimelor violenței domestice și a agresorilor 
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CAPITOLUL IX. OBIECTIVE GENERALE ȘI OBIECTIVE SPECIFICE ALE 
STRATEGIEI JUDEȚENE DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE  

2022-2027 

 

Obiectivul general al strategiei îl reprezintă dezvoltarea serviciilor sociale la nivel 
județean, creșterea calității serviciilor sociale furnizate, promovarea principiilor de 
incluziune socială, responsabilizarea comunității, combaterea discriminării și a oricărei 
forme de abuz și neglijare/exploatare.  

 

1. DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI PROMOVĂRII DREPTURILOR 
COPILULUI  

Obiectivul specific 1.1.  Dezvoltarea serviciilor la nivel comunitar în vederea asigurării 
accesului în mod egal la servicii medicale, educaţionale şi de asistenţă socială, pentru 
copil și familia acestuia, prevenirea apariției situațiilor de risc și prevenirea separării 
copilului de familie. 

Obiectivul specific 1.2. Implicarea şi creşterea rolului comunităţilor locale pentru 
prevenirea separării copilului de părinţi şi susţinerea familiilor pentru creşterea, îngrijirea 
şi educarea propriilor copii, creșterea accesului la servicii pentru imbunătățirea calității 
vieții.   

Obiectivul specific 1.3.  Dezinstituționalizarea, prevenirea instituționalizării copiilor, 
dezvoltarea reţelei de asistenţi maternali / familii de plasament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Obiectivul specific 1.4.  Îmbunătățirea calității serviciilor sociale rezidențiale furnizate 
copiilor-apartamente, case de tip familial.  

Obiectivul specific 1.5. Promovarea adopţiei.  

Obiectivul specific 1.6. Diversificarea și creșterea calității serviciilor furnizate copiilor cu 
dizabilități și extinderea rețelei de suport pentru aceștia și familiile acestora. 

Obiectivul specific 1.7. Dezvoltarea serviciilor de integrare socio-profesionala a tinerilor 
și sprijinirea integrării acestora în societate.   

Obiectivul specific 1.8.  Promovarea drepturilor copilului, creșterea gradului de 
constientizare a societății în vederea prevenirii tuturor formelor de abuz, neglijare, 
exploatare, violenta.  
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Obiectivul specific 1.9. Promovarea şi încurajarea parteneriatelor, a voluntariatului, 
implicarii societății civile in scopul   îmbunătăţirii și diversificării serviciilor sociale 
destinate protecţiei copilului şi a familiei. 

 
 

2. DOMENIUL PROTECȚIA, INTEGRAREA ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ 
A PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI 

 
Obiectivul specific 2.1. Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilitati, 
prevenirea institutionalizarii si creșterea gradului integrare.   

Obiectivul specific 2.2. Creșterea calității serviciilor furnizate adulților cu dizabilități. 

Obiectivul specific 2.3. Promovarea si respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități 
și creșterea gradului de informare a acestora. 

 Obiectivul specific 2.4. Promovarea și încurajarea acțiunilor de voluntariat și a 
parteneriatelor cu societatea civilă și autoritățile și instituțiile publice. 

Obiectivul specific 2.5. Promovarea accesului la educaţie şi formare profesională în 
vederea integrării sociale și pe piața muncii. 

 
3. DOMENIUL ASISTENȚA PERSOANELOR VĂRSTNICE  

Obiectivul specific 3.1 :  Diversificarea și creșterea calității serviciilor de asistență socială 
furnizate persoanelor vărstnice care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții 
persoanelor vârstnice și asigurarea condițiilor pentru îmbătrânirea activă și o viață 
demnă.  

Obiectivul specific 3.2. Prevenirii instituționalizării și dezvoltarea serviciilor de îngrijire 
la domiciliu.  

Obiectivul specific 3.3. Facilitarea accesului persoanelor vârstnice la sistemul de servicii 
sociale, de sănătate și recuperatorii, extinderea retelei de suport comunitar. 

4. DOMENIUL ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU VICTIMELE 
VIOLENŢEI ÎN FAMILIE (DOMESTICE) 

Obiectivul specific 4.1: Asigurarea unui acces facil la asistență specializată de calitate 
victimelor violenței domestice, extinderea  rețelei de suport destinate acestora.  

Obiectivul specific 4.2. Creșterea capacității de intervenție a profesioniștilor care intră în 
contact cu victimele, agresorii și situațiile de violență domestică 
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5. DOMENIUL EXTERNALIZARE SERVICII SOCIALE  
 
Obiectivul specific 5.1: Externalizarea serviciilor sociale din sistemul public 
judetean de asistenta sociala prin contractare de servicii sau concesionare 
 

6. DOMENIUL EFICIENTIZAREA INSTRUMENTELOR DGASPC BUZĂU 
ÎN RELAȚIA CU CETAȚENII ȘI POTENȚIALII BENEFICIARI DE 
SERVICII ȘI PRESTAȚII SOCIALE 
 

Obiectivul specific 6.1: Creșterea capacității de răspuns, eficientizarea activității și 
îmbunătățirea accesului la informațiile și serviciile furnizate de DGASPC Buzău. 
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CAPITOLUL X. EVALUARE ȘI MONITORIZARE 
 

 Evaluarea și monitorizarea implementării strategiei reprezintă un proces continuu 
organizat in etape intermediare si etapa finală și operaționalizat prin aplicarea unor 
instrumente standardizate astfel încat acest proces să nu reprezinte o simplă colectare de 
date ci să faca raportarea la atingerea indicatorilor agreați în planul de implementare a 
strategiei.  

 Evaluarea și monitorizarea implementării strategiei se realizează de către 
DGASPC Buzău, în calitatea sa de principal furnizor public de servicii sociale la nivelul 
județului.  

Astfel, va fi realizată o evaluare intermediară în cursul anului 2024, perioada de 
evaluare fiind stabilită în concordanță cu finalizarea exercițiului financiar european și a 
proiectelor aflate în curs de implementare. Evaluarea intermediară va permite o analiză 
pertinentă a indicatorilor și îndeplinirii obiectivelor și, în consecință, dacă se impune, 
modificarea/completarea strategiei. De asemenea, poate fi realizată o 
modificare/completare a strategiei în orice moment în funcie de evoluția legislației în 
domeniu, contextul socio-economic, precum și în funcție de oportunitățile de finanțare 
destinate serviciilor sociale.  

 Evaluarea intermediară va fi finalizată prin intocmirea unui raport de evaluare. 
Acesta, ca și raportul de evaluare finală va fi inaintat Consiliului Județean Buzău, a 
autorităților publice locale și tuturor instituțiilor și organizațiilor nonguvernamentale 
implicate.  

 Monitorizarea strategiei se realizează anual înainte de elaborarea planului anual de 
acțiune pentru anul următor.  

 În vederea asigurării unei monitorizări pertinente și obiective, în planul de 
implementare a strategiei sunt precizate termene de realizare a măsurilor, indicatori 
și/sau valori de referință acolo unde este posibil, responsabili, parteneri și surse 
preconizate de finanțare.  

 Operaționalizarea procesului de monitorizare a implementării strategiei va fi 
realizată astfel:  

- Aplicarea unui instrument de lucru care sa permită analizarea gradului de 
atingere a obiectivelor prin raportare la perioadele de timp și indicatorii de 
referință stabiliți, instrument care va fi creat distinct de strategie și transmis 
spre completare anuala de entitățile implicate. 

- Analiza rapoartelor de activitate/ alte documente generate de instituțiile 
și organizațiile implicate 

- Consultare periodică a  autorităților, instituțiilor și ONG-urilor: dezbateri, 
aplicarea de chestionare, consultări, etc.  
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Scopul întregului proces de evaluare/monitorizare este, pe de o parte verificarea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor asumate iar pe de altă parte permite 
adaptarea obiectivelor stabilite în plan județean la dinamica socială, astfel încât 
răspunsul serviciilor sociale să vină în întâmpinarea nevoilor grupurilor 
vulnerabile.  

*** 

 

  În anexa la prezenta Strategie județeană de dezvoltare a serviciilor sociale 
2022-2027 sunt prevăzute, pentru fiecare obiectiv specific, măsurile de implementare, 
termenele, indicatorii de referință  și sursele de finanțare. 
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ANEXĂ. PLAN DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI JUDEȚENE DE 
DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 2022-2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

LISTĂ ACRONIME 

ANPDPD- Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități 

ANPDCA – Autoritatea Națională pentru protecția Drepturilor Copilului și Adopție 

AJOFM – Agenția Județeană pentru ocuparea Forței de Muncă 

A.M.P-Asistent maternal profesionist 

A.P.P.- Asistent personal profesionist 

APL-Administrația publică locală 

CPECA - Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  

CJ - Consiliul Judeţean 

CJRAE – Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

CMI – Cabinet Medical Individual 

DGASPC - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

DSP - Direcţia de Sănătate Publică 

ISJ - Inspectoratul Şcolar Judeţean 

IPJ - Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

IJJ - Inspectoratul de Jandarmi Județean 

INS — Institutul Naţional de Statistică 

ITM –Inspectoratul teritorial de Muncă 

ONG-Organizație Non-Guvernamentală 

SPAS — Serviciul Public de Asistenţă Socială  

STS- Serviciul de Telecomunicații Speciale 

 

 



ANEXA nr. 2  
la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 71/2022 

 
PLANUL DE ACȚIUNI AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BUZĂU PENTRU 

SERVICIILE SOCIALE SPECIALIZATE FURNIZATE ÎN ANUL 2022 
 

 
OBIECTIV GENERAL: dezvoltarea serviciilor sociale la nivel județean, creșterea calității serviciilor sociale furnizate, promovarea principiilor de 
incluziune socială, responsabilizarea comunității, combaterea discriminării și a oricărei forme de abuz și neglijare/exploatare. 
1. DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI PROMOVĂRII  DREPTURILOR COPILULUI  

Obiective specifice Măsuri Termen 
de 
realizare 

Indicator / Valoare 
preconizată 

Responsabil
i 

Parteneri Surse de 
finanțare 

O.S. 1.1 Dezvoltarea 
serviciilor la nivel comunitar 
în vederea asigurării 
accesului în mod egal la 
servicii medicale, 
educaţionale şi de asistenţă 
socială, pentru copil și 
familia acestuia, prevenirea 
apariției situațiilor de risc și 
prevenirea separării 
copilului de familie; 

Implicarea medicului de familie în identificare 
situaţiilor de risc cu care se confruntă copii şi familiile 
lor, în special în mediul rural (întărirea colaborării 
între APL şi medicul de familie) 

2022-2027 Cazuri identificate/an APL 
DSP 
CMI 

DGASPC Bugete locale 
Bugete 
instituționale 

Creşterea gradului de informare a părinţilor cu privire 
la serviciile medicale necesare copiilor şi sprijinirea 
acestora în accesarea lor 

2022-2027 Nr. sesiuni informare /an  APL 
DSP 
CMI 

DGASPC 
ONG 

Bugete 
instituţionale 
Finanţări 
nerambursabile 

Dezvoltarea serviciilor de asistenţă medicală 
comunitară – asistenţi medicali comunitari, mediatori 
sanitari 

 
2022-2027 

Cel putin 10 APL/an  
APL 

DSP 
DGASPC 

Bugete locale 
Finanţare 
guvernamentală 

Derularea de programe de informare adresate tinerilor 
având drept scop creșterea gradului de conștientizare 
asupra riscurilor legate de sănătate-consum de alcool, 
tutun, droguri 

2022-2027 Nr  programe informare CEPECA DGASPC 
ONG 
APL 
CMI 

Bugete locale 
Bugete 
instituţionale 

Creșterea șanselor de incluziune socială și o mai bună 
abilitare  a copiilor și tinerilor de etnie romă și 
familiilor acestora, din comunități rurale și zone 
defavorizate 

2022-2027 Nr. beneficiari activități  DGASPC 
Ialomița 

DGASPC Buzău 
DGASPC Arad 
DGASPC Mures 
CRIPS  

Alte finanțări 
nerambursabile 

Creşterea gradului de operativitate, eficienţă şi calitate 
în acordarea de servicii medicale de tip spitalicesc 
pentru beneficiarii  de servicii sociale în cadrul 
DGASPC Buzău 

2022-2027 Nr. parteneriate  DGASPC SJU Buzău 
Unităţi spitaliceşti 

Bugete 
instituţionale 

Implicarea activă a Structurilor Comunitare 
Consultative în problematica socială locală 

2022-2027 Elaborare instrumente de 
lucru 

APL DGASPC Bugete locale 



Parteneriate în scopul afirmării şi asumării unui 
angajament real de susținere a accesului copiilor la 
educație, în condiţii de egalitate şi nediscriminatorii 

2022-2027 Nr. parteneriate  ISJ 
DGASPC 
APL 
CJRAE 

ONG  
Alte instituții de 
învățământ 

Bugete 
instituţionale 
Bugete locale 

Dezvoltarea parteneriatului cu unitățile de 
învățământ, în vederea identificării precoce a copiilor 
aflați în risc de abandon școlar sau a căror activitate 
este afectată școlară este afectată de condițiile oferite 
în mediul familial 

2022-2027 Nr. parteneriate  APL 
Instituții de 
învățământ 
ISJ 

DGASPC Bugete locale 

Asigurarea  dreptului copiilor cu dizabilităţi şi cerințe 
educaționale speciale integraţi în învăţământul de 
masă la un program individualizat de pregătire şi la 
intervenţii de sprijin 

2022-2027 Nr. programe de pregătire  
Nr. inteventii de sprijin   

ISJ 
CJRAE 
APL 

DGASPC 
ONG 

Bugete 
instituționale 
Bugete locale 

Dezvoltarea serviciilor de asistenţă educaţională 
pentru copii care au părăsit sistemul de învăţământ 
prin organizarea unor programe de tip"a doua şansă"  

2022-2027 Nr. servicii dezvoltate  ISJ 
Instituții de 
învățământ 

DGASPC 
ONG 

Bugete 
instituționale 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

Colaborare interinstituţională pentru realizarea 
educaţiei permanente a elevilor şi părinţilor în 
grădiniţe, şcoli şi licee de pe raza judeţului, în 
vederea îmbunătăţirii paradigmei şcoală - familie- 
instituţii autorizate, sprijinirii familiei şi protecţiei 
copilului 

2022-2027 Nr. parteneriate  ISJ DGASPC 
ONG 

Bugete 
instituționale 

Extinderea reţelei de mediatori școlari și sanitari, atât 
în mediul rural cât îi în zonele urbane, în scopul 
facilitării accesului copiilor la serviciile de sănătate și 
la cele educaționale 

2022-2027 Nr. mediatori şcolari şi 
sanitari  

APL 
DSP 
ISJ 

DGASPC Bugete locale 
Finanţări 
guvernamentale 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

Identificarea precoce, la nivel local, a tuturor copiilor 
care se află în diferite situații de dificultate, 
vulnerabilitate, risc 

2022-2027 -  APL DGASPC 
ONG 

Bugete locale 

Implicarea familiilor în acțiuni și programe pe termen 
mediu și lung capabile să genereze creșterea gradului 
de informare și conștientizarea de către aceștia a 
nevoilor copiilor 

2022-2027 Nr. acţiuni şi programe 
desfăşurate  

APL DGASPC 
ONG 

Bugete locale 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

 



O.S. 1.2  Implicarea şi 
creşterea rolului 
comunităţilor locale pentru 
prevenirea separării 
copilului de părinţi şi 
susţinerea familiilor pentru 
creşterea, îngrijirea şi 
educarea propriilor copii, 
creșterea accesului la servicii 
pentru îmbunătăţirea calității 
vieții.   

Implicarea serviciilor de asistenţă medicală 
comunitară – asistenţi medicali comunitari, mediatori 
sanitari în furnizarea de servicii pentru prevenirea 
separării copilului de familie 

 
2022-2027 

Servidiseminare cazuri de 
buna practica 

 
APL 

 
DGASPC 

 
Bugete locale 
Finanţare 
guvernamentală 

Implicarea activă a Structurilor Comunitare 
Consultative în problematica socială locală 

2022-2027 - APL DGASPC Bugete locale 

Asigurarea coordonării metodologice a activității 
APL-urilor  

2022-2027 Nr. întâlniri DGASPC - 
APL  
 

DGASPC 
APL 

ONG Bugete locale 
Fonduri 
europene 
Finanţări 
nerambursabile 

Dezvoltarea capacității APL/ SPAS de identificare a 
tuturor copiilor aflați în situații de vulnerabilitate şi 
constituirea unor baze de date complete cu privire la 
aceştia 

2022-2027 Nr. APL/ SPAS cu baze de 
date  

APL DGASPC Bugete locale 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

Dezvoltarea de parteneriate în scopul prevenirii 
abandonului familial şi diminuării riscului de abandon 

2022-2027 Nr. parteneriate  DGASPC Instituţii publice 
ONG 

Bugete locale 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

Realizarea de programe de educație parentală și 
activități de informare a părinţilor care intenționează 
să plece la muncă în străinătate, precum și a persoanei 
desemnate ca reprezentant legal al copilului 

2022-2027 Nr. activităţi de informare  
-pe site-ul oficial  
- brosuri, materiale 
informative 

APL DGASPC Bugete locale 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

Asigurarea accesului familiilor sărace la sistemul de 
beneficii sociale şi la programele guvernamentale de 
securitate socială şi reducere a sărăciei 

2022-2027 Nr. persoane beneficiare  APL CMI 
Instituții de cult 
Instituții de 
învățământ 

Bugete locale 

Dezvoltarea unor programe comunitare de suport 
pentru familiile cu copii - centre de consiliere şi 
sprijin pentru copii şi părinţi, centre de resurse pentru 
părinţi, servicii tip centru de zi la nivel comunitar 
pentru susţinerea prevenirii instituţionalizării precum 
şi a riscului de reinstitutionalizare 

2022-2027 Nr. programe/an  APL DGASPC 
ONG 

Bugete locale 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

O.S. 1.3 
Dezinstituționalizarea, 
prevenirea instituționalizării 
copiilor, dezvoltarea reţelei 
de asistenţi maternali / 

Închiderea instituţiilor de tip clasic de plasament şi 
identificarea de soluţii alternative – ex. case de tip 
familial şi/sau apartamente, modele de îngrijire 
apropiate celor de tip familial 
 

2022-2027 Nr. instituţii închise  
Nr. case de tip familial  

DGASPC  Buget 
instituțional 
Finanțări 
nerambursabile 



familii de plasament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Extinderea și profesionalizarea rețelei de asitenți 
maternali profesioniși astfel încât să se asigure un 
răspuns adecvat situației copiilor  

2022-2027 Nr. amp (de la 200 la235 ) 
Nr. copii aflaţi în 
plasament la amp  
Procent  copii ce realizează 
tranziţia instituţie tip clasic 
la amp  

DGASPC  Buget 
instituțional 
Fonduri 
europene 
Finanțări 
nerambursabile 

Dezvoltarea unor programe de formare continuă 
destinate susținerii activității asistenților maternali  

2022-2027 Nr. participanţi formare 
continuă  

DGASPC ANDPDCA Buget 
instituțional 
Fonduri 
europene 
Finanțări 
nerambursabile 

Creșterea gradului de implicare a copilor aflați în 
plasament la asistent maternal în activități recreative, 
sportive, extrașcolare, etc pentru dezvoltarea 
abilităților de viață independentă 

2022-2027 Nr. copii aflaţi în 
plasament la amp ce 
participă la activităţi  

DGASPC APL 
ONG 

Fonduri 
europene 
Finanțări 
nerambursabile 

O.S. 1.4.  Îmbunătățirea 
calității serviciilor sociale 
rezidențiale furnizate 
copiilor-apartamente, case de 
tip familial  

Dezvoltarea de parteneriate public-privat sau public-
public în scopul creşterii calităţii furnizării de servicii 
sociale 

2022-2027 Nr. parteneriate  DGASPC ONG 
Instituţii publice 

Buget 
instituțional 
Donații 
Sponsorizări 

Recrutarea şi formarea de personal de specialitate 
pentru furnizarea de servicii în apartamente, case de 
tip familial 

2022-2027 Nr. personal specialitate 
recrutat  
Nr. personal de specialitate 
format  

DGASPC ONG 
Instituţii publice 

Buget 
instituțional 
Fonduri 
europene 
Finanțări 
nerambursabile 

Dezvoltarea abilităţilor de viaţa independentă ale 
beneficiarilor în cadrul caselor de tip familial şi 
apartamentelor prin diverse programe/ proiecte 

2022-2027 Nr. programe / proiecte  
Nr. beneficiari 
ctf/apartamente ce 
participă la activităţi de 
dezvoltare a abilităţilor de 
viaţa independentă  

DGASPC ONG Buget 
instituțional 
Fonduri 
europene 
Finanțări 
nerambursabile 

1.5. Promovarea adopţiei. Organizarea de întâlniri și acțiuni care să implice 
familiile adoptatoare și care să stimuleze adopția 
copiilor încadrați în grupe de vârstă mai mari sau care 
prezintă diferite afecțiuni 

2022-2027 Nr. întâlniri/ acţiuni 
Nr. participanţi  

DGASPC  Buget 
instituțional 
Donații 
Sponsorizări 

Organizarea de acțiuni și evenimente  în scopul 
creșterii gradului de informare şi conștientizare de 
către populație a importanței adopției 

2022-2027 Nr. acţiuni/ evenimente –  
Nr. participanţi -  

DGASPC ONG Buget 
instituțional 
 
Donații 



Sponsorizări 
 Finanțări 
nerambursabile 

Eficientizarea instrumentelor în gestionarea 
procesului de adopție pentru evitarea unor perioade de 
timp noi 

2022-2027 Revizuire proceduri de 
lucru 

DGASPC  Buget 
instituțional 
 

O.S. 1.6. Diversificarea și 
creșterea calității serviciilor 
furnizate copiilor cu 
dizabilități și extinderea 
rețelei de suport pentru 
aceștia și familile acestora. 

Dezvoltarea de parteneriate public-privat în scopul 
furnizării de servicii specializate şi echipamente 
adaptate copiilor cu nevoi speciale instituţionalizaţi 

2022-2027 Nr. parteneriate  
Nr. echipamente adaptate 
furnizate  

DGASPC ONG Buget 
instituțional 
Donații 
Sponsorizări 

Dezvoltarea de servicii de recuperare/ reabilitare 
pentru copiii cu dizabilităţi instituţionalizaţi şi/ sau 
din comunitate 

2022-2027 Nr. servicii de recuperare/ 
reabilitare dezvoltate  

DGASPC  Buget 
instituțional 
Finanțări 
nerambursabile 

O.S. 1.7  Dezvoltarea 
serviciilor de integrare socio-
profesională a tinerilor și 
sprijinirea integrării acestora 
în societate.   

Intrarirea capacităţii DGASPC Buzău de a furniza 
programe de servicii integrate de sprijin pentru 
susţinerea procesului de tranziţie al copiilor/ tinerilor, 
de la sistemul instituţionalizat la servicii la nivelul 
comunităţii 

2022-2027 Nr. beneficiari programe 
integrate de servicii  

DGASPC ONG Buget 
instituțional 
Finanțări 
nerambursabile 
Sponsorizări  

Multiplicarea  inițitiativelor (proiecte, sponsorizări, 
colaborări cu ONG) destinate creșterii abilităților de 
viață independentă, a implicării în viața comunității, a 
stimei de sine și încredere în forțe proprii pentru 
adolescenții și tinerii din sistemul de protecție, în 
scopul maximizării șanselor acestora la integrare 
socială și profesională de succes 

2022-2027 Nr proiecte  
Nr. sponsorizări  
Nr. colaborări ONG 

DGASPC ONG Donații 
Sponsorizări  
Finanțări 
nerambursabile 

Realizarea de parteneriate cu factorii implicaţi în 
procesul de încadrare pe piața muncii în vederea 
creşterii şanselor de încadrare a tinerilor în muncă 

2022-2027 Nr. parteneriate  DGASPC AJOFM 
ONG 
Firme  
Instituţii publice 

Bugete locale 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

Facilitarea accesului tinerilor la programele şi 
cursurile de formare profesională, precum şi 
consilierea acestora în legătură cu posibilităţile de 
angajare şi orientare profesională/ (ex. organizarea 
"Bursei Locurilor de muncă pentru tinerii care 
părăsesc sistemul de protecţie a copilului", cursuri de 
calificare) 

2022-2027 Nr. participanţi cursuri 
calificare /an 
Nr burse/an  
Nr participanţi bursa 
locurilor de muncă /an 

DGASPC Furnizori privaţi 
ONG 
AJOFM 

Bugete 
instituţionale 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 
Donații 



Sponsorizări  
O.S.1.8.  Promovarea 
drepturilor copilului, 
creșterea gradului de 
conştientizare a societății în 
vederea prevenirii tuturor 
formelor de abuz, neglijare, 
exploatare, violenţă 

Activităţi de informare şi conştientizare în rândul 
populaţiei cu privire la drepturile copiilor 

2022-2027 Nr activităţi informare /an 
Nr. participanţi  

APL-SPAS-
uri 
DGASPC 

ISJ 
IPJ 
ONG 

Bugete locale 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

Întărirea colaborării inter-institutionale în scopul 
protecţiei şi promovării drepturilor minorilor aflaţi în 
sistemul de protecţie specială 

2022-2027 Nr. parteneriate  DGASPC 
IPJ 

ONG Bugete 
instituționale 

Organizarea de acțiuni și evenimente în parteneriat 
care să aibă ca scop informarea elevilor, părinților și 
cadrelor didactice cu privire la fenomenele și 
specificul violenței produse în mediul școlar. 

2022-2027 Nr. acţiuni/ evenimente /an 
Nr. participanţi  

DGASPC 
ISJ 

IPJ 
Instituții de 
învățământ 
ONG 

Bugete locale 
Fonduri 
europene 
Finanțări 
nerambursabile 

Asigurarea funcţionării numărul unic național  
destinat raportării cazurilor de abuz, neglijare, 
exploatare și orice altă formă de violență asupra 
copilului 

2022-2027 - STS 
ANDPDCA 
DGASPC 

 Bugete locale 
Fonduri 
europene 
Finanțări 
nerambursabile 

Proiecte/ campanii/ activităţi parteneriale de prevenire 
şi conştientizare în domeniul delincvenţei juvenile şi 
victimizării minorilor 

2022-2027 Nr. acţiuni/ evenimente  
Nr. participanţi  

DGASPC 
IPJ 

 Bugete 
instituționale 

Perfecționarea profesioniștilor are lucrează în acest 
segment de activitate în scopul îmbunătăţirii 
modalităților de intervenție în cazurile de violență de 
orice tip împotriva copilului 

2022-2027 Nr. personal format  DGASPC 
APL-SPAS-
uri 

ONG Fonduri 
europene 
Finanțări 
nerambursabile 

Creșterea capacității serviciilor sociale de a oferi 
sprijin și asistență profesională în cazuri de trafic, 
exploatare, repatriere a minorilor 

2022-2027 - DGASPC 
APL-SPAS-
uri 

ONG 
IPJ 
ISJ 

Buget 
instituțional 
Bugete locale 
Fonduri 
europene 
Finanțări 
nerambursabile 

Eficientizarea activităților și intervenției echipelor 
intersectoriale în domeniul prevenirii, combaterii 
exploatării și violenței copiilor p 
  

2022-2027 Nr. activităţi/an   
Nr. intervenţii /an 
Elaborare proceduri, 
instrumente de lucru 

DGASPC ITM 
IPJ 
ISJ 
DSP 
Serviciul 
probaţiune 
IJJ 
ONG 

Buget 
instituțional 



Îmbunătăţirea colaborării între factorii implicați din 
domeniile sanitar, social, școlar în scopul 
implementării unor modalități eficiente de identificare 
și semnalare a cazurilor de violență împotriva copiilor 

2022-2027 Nr parteneriate/an DGASPC 
APL-SPAS-
uri 
ISJ 
DSP 
CMI 

 Bugete 
instituțional 
Bugete locale 

O.S. 1.9 Promovarea şi 
încurajarea parteneriatelor, 
a voluntariatului, implicării 
societății civile în scopul   
îmbunătăţirii și diversificării 
serviciilor sociale destinate 
protecţiei copilului şi a 
familiei 

Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru 
organizarea de activităţi şi programe educative şi 
recreative destinate copiilor 

2022-2027 Nr parteneriate /an DGASPC ONG 
APL 
Instituții de 
învățământ 

Bugete locale 
Finanţări 
nerambursabile 

Organizarea de campanii de informare a familiilor cu 
privire la rolul lor în creşterea şi educarea copiilor, 
evenimente tip ”ziua porţilor deschise” pentru 
serviciile sociale, educaţionale şi de petrecere a 
timpului liber disponibile în comunitate 

2022-2027 Nr camanii informare/an APL 
DGASPC 

ISJ 
ONG 

Finanţări 
nerambursabile 
Bugete locale 

Îmbunătăţirea competenţelor parentale în ceea ce 
priveşte îngrijirea şi educarea copiilor (implementarea 
unor programelor de tipul "Şcoala părinţilor", 
dezvoltarea consilierii parentale atât la nivelul SPAS-
urilor cât şi al școlii, etc) 

2022-2027 Nr. programe/ an 
Nr. consilieri parentale/ an 

APL DGASPC 
ONG 
ISJ 
DGASPC 

Finanţări 
nerambursabile 
Bugete locale 
Bugete 
instituționale 

2. DOMENIUL PROTECȚIA, INTEGRAREA ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI  
2.1. Dezinstituționalizarea 
personelor adulte cu 
dizabilităţi, prevenirea 
instituţionalizării şi creșterea 
gradului integrare   

Restructurarea C.I.T.O. Rm. Sărat  prin  înfiinţarea de 
servicii sociale noi, adaptate nevoilor beneficiarilor 

2022-2027 Nr. servicii înfiinţate –  DGASPC  Bugete 
instituționale  
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

Dezvoltarea unei reţele de servicii sociale în 
comunitate – ex. centre de zi, centre respiro, servicii 
ambulatorii, îngrijire la domiciliu, echipe mobile, etc 
în scopul prevenirii izolării, marginalizării şi a 
instituţionalizării persoanelor 

2022-2027 Nr. servicii în comunitate 
create  

DGASPC 
APL 

ONG Bugete 
instituționale  
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

Înfiinţarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilităţi în mediul rural 

2022-2027 Nr. centre de zi create 
Nr. beneficiari /an 

DGASPC ONG Alte finanțări 
nerambursabile 



Dezvoltarea alternativelor la instituţionalizarea de tip 
clasic şi evitarea plasamentului în centre rezidenţiale a 
persoanelor cu dizabilităţi ce necesită protecţie 
specializată și sprijin pentru locuire independentă,  
locuinţe protejate 

2022-2027 Nr. locuinţe protejate  
Nr. beneficiari 

DGASPC  ONG Alte finanțări 
nerambursabile 

Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la 
locuire 

2022-2027 Nr. persoane cu dizabilităţi 
beneficiare  
Nr. locuinţe sociale create  

APL  Bugete locale 

Organizarea de campanii de informare cu privire la 
necesitatea implicării persoanelor cu dizabilităţi în 
viaţa comunităţii  

2022-2027 Nr. campanii de informare/ 
an 

APL DGASPC 
ONG 

 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

Dezvoltarea reţelei de asistenţi personali profesionişti, 
care să susţină procesul de instituţionalizare şi 
prevenire a instituţionalizării 

2022 -2027 Nr. asistenţi personali 
profesionişti  

DGASPC  Buget 
instituţional 

O.S. 2.2 Creșterea calității 
serviciilor furnizate adulților 
cu dizabilități 

Asigurarea respectării standardelor de calitate 
specifice fiecărui tip de serviciu furnizat  

2022-2027 Instrumente de 
monitorizare și evaluare 

DGASPC ONG Bugete 
instituționale  
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

Analiza periodică a nevoilor persoanelor adulte 
instituţionalizate şi a celor din comunitate în scopul 
reorganizării/ înfiinţării de servicii adaptate acestora 

2022-2027 Rapoarte de analiza și 
monitorizare, după caz 

DGASPC  Bugete 
instituționale  
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

Asigurarea unui proces de formare/ perfecţionare 
continuă a personalului care lucrează în serviciile 
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi în scopul 
asigurării respectării depline a demnităţii şi integrităţii 
persoanelor cu dizabilităţi beneficiare de servicii 
sociale 

2022-2027 Nr personal format  DGASPC  Buget 
instituțional  
Sponsorizări 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

Eficientizarea managementului de caz destinat 
persoanelor adulte cu dizabilităţi 

2022-2027 Elaborare instrumente și 
proceduri 

DGASPC  Buget 
instituțional  

Eficientizarea activităţilor serviciilor de evaluare a 
persoanelor adulte cu dizabilităţi şi de acordare a 
plăţilor şi prestaţiilor  

2022-2027 - DGASPC  Buget 
instituțional  



Accesibilizarea instituţiilor şi serviciilor astfel încât să 
se permită accesul tuturor persoanelor încadrate în 
grad de dizabilitate (la mediul fizic, informaţional, 
comunicaţional)  

2022-2027 Nr. instituţii accesibilizate 
-  

DGASPC 
APL 
Instituţii 
publice 

 Bugete 
instituționale  
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

O.S. 2.3 Promovarea şi 
respectarea drepturilor 

persoanelor cu dizabilități și 
creșterea gradului de 
informare a acestora 

Promovarea unor măsuri efective de sprijinire a 
persoanelor cu dizabilităţi în acccesarea şi utilizarea 
tehnologiilor electronice moderne de informare, 
comunicare şi învăţare, inclusiv a tehnologiilor 
asistive - prima 

2022-2027 Nr. beneficiari  DGASPC APL 
ONG 
Asociații ale 
persoanelor cu 
dizabilități 

Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

Organizarea de campanii de informarea persoanelor 
cu dizabilităţi, familiilor şi comunităţii  cu privire la 
drepturile lor  

2022-2027 Nr campanii de informare   
Nr. participanţi  

APL 
DGASPC 

ONG 
Instituții publice 

Buget 
instituţional 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

Promovarea respectării drepturilor şi demnităţii 
persoanelor puse sub interdicţie  

2022-2027 Nr acţiuni promovare  
Elaborare instrumente si 
monitorizare 

DGASPC ONG 
Asociații ale 
persoanelor cu 
dizabilități 

Buget 
instituţional 

Eliminarea barierelor de natură administrativă  şi de 
natură subiectivă în vederea asigurării participării 
depline a persoanelor cu dizabilităţi în toate palierele 
vieţii publice (activităţi cultural sportive, educative, 
recreaţionale) 

2022-2027 Nr. activităţi  
Nr participanţi  

DGASPC APL 
ONG 
Instituții publice 

Bugete locale 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

Asigurarea implementării unor măsuri de sprijin şi 
reprezentare a persoanelor cu dizabilităţi în 
exercitarea  capacității juridice 

2022-2027 Nr. persoane asistate  DGASPC APL Bugete locale 

Dezvoltarea capacității APL de a sprijini persoanele 
cu dizabilități și familiile acestora în acesarea oricăror 
drepturi 

2022-2027 Nr. cazuri APL DGASPC Bugete locale 

O.S. 2.4 Promovarea și 
încurajarea acțiunilor de 

voluntariat și a 
parteneriatelor cu societatea 

civilă și autoritățile și 
instituțiile publice 

Dezvoltarea colaborării între instituţii publice şi 
organizaţii nonguvernamentale locale implicate în 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
dizabilități şi cultivarea, la toate nivelurile şi pe toate 
palierele vieţii publice a unei atitudini de respect faţă 
de persoanele cu dizabilităţi  

 

2022-2027 Nr. parteneriate  
Nr. programe și proiecte 

DGASPC 
APL 
ISJ 
Agenți 
economici 

ONG 
APL 

Bugete locale 
Bugete 
instituționale 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 



Încurajarea acţiunilor de voluntariat ale persoanelor 
fizice şi organizaţiilor în scopulk creşterii incluziunii 
şi combaterii segregării beneficiarilor de servicii 
sociale în cadrul unităţilor DGASPC Buzău 

2022-2027 Nr. voluntari DGASPC ONG Bugete locale 
Bugete 
instituționale 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

O.S. 2.5 Promovarea 
accesului la educaţie şi 
formare profesională în 

vederea integrării sociale și 
pe piața muncii. 

Parteneriate care să afirme angajamentul în susținerea 
și promovarea angajării pe piața muncii a persoanelor 
cu dizabilități 

2022-2027 Nr. parteneriate  AJOFM 
DGASPC 
APL 
ISJ 

 Bugete 
instituționale 
Bugete locale 

Dezvoltarea capacităților DGASPC de a oferi 
consiliere și orientare vocațională,  sprijin în 
identificarea și menținerea unui loc de muncă, 
monitorizare a respectării drepturilor perosanelor cu 
dizabilități la locul de muncă 

2022-2027 Nr. participanţi cu 
dizabilităţi la consilieri/ 
orientări vocaţionale  
Nr. persoane cu dizabilităţi 
angajate  

DGASPC ONG Buget 
instituțional 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

Includerea unui număr cât mai mare de persoane cu 
dizabilități în cadrul unor programe de 
calificare/recalificare  în vederea îmbunătăţiţii 
capacităților profesionale 

2022-2027 Nr. persoane cu dizabilităţi 
participante programe 
calificare/ recalificare  

APL-SPAS-
uri 
DGASPC 
AJOFM 

ONG Bugete locale 
Bugete 
instituționale 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

Consultarea permanentă a reprezentanților mediului 
de afaceri cu privire la  identificare unor măsuri 
concrete care să faciliteze integrarea la locul de 
muncă a persoanelor cu dizabilități 

2022-2027 Nr sesiuni consultare  DGASPC 
AJOFM 
APL 

 Bugete locale 
Bugete 
instituționale 

Dezvoltarea capacităților instituționale de 
identificarea timpurie a nevoilor educaţionale speciale 
în vederea asigurării unor măsuri de sprijin flexibile, 
educaţie/ formare, conforme cu nivelul de dezvoltare 
al aptitudinilor şi deprinderilor de învăţare 

2022-2027 Nr. proiecte 
Nr programe 

ISJ 
CJRAE 
DGASPC 
APL 
ONG 

 Bugete locale  
Bugete 
instituționale 

Asigurarea serviciilor de sprijin individualizat pentru 
educaţia incluzivă şi viaţă independentă; 
 
 
 
 
 

2022-2027 Nr. proiecte 
Nr programe 

ISJ DGASPC 
APL 
ONG 

Bugete 
instituționale 



3. DOMENIUL ASISTENȚA PERSOANELOR VÂRSTNICE 

O.S. 3.1 Diversificarea și 
creșterea calității serviciilor 
de asistență socială furnizate 
persoanelor vârstnice care să 
contribuie la îmbunătățirea 
calității vieții persoanelor 
vârstnice și asigurarea 
condițiilor pentru 
îmbătrânirea activă și o viață 
demnă. 

Monitorizarea implementării Planurilor de 
îmbunătăţire şi adaptare permanentă a mediului 
ambiant ale unităţilor rezidenţiale destinate 
vârstnicilor 

2022-2027 Rapoarte monitorizare DGASPC  Buget 
instituțional 

Formarea resurselor umane din domeniul asistenţei 
sociale privind persoanele vârstnice 

2022-2027 Nr participanţi formare DGASPC ONG Buget 
instituțional 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

O.S. 3.2  Prevenirea 
instituționalizării și 
dezvoltarea serviciilor de 
îngrijirea la domiciliu 

Dezvoltarea la nivel comunitar unor servicii de tipul: 
centre de zi, cluburi, locuinţe protejate, centre de tip 
respiro, servicii de asigurare a igienie locuinţei, 
servicii tip masă pe roți, servicii  de monitorizare de la 
distanță a stării de sănătate 

2022-2027 Nr. servicii dezvoltate  APL DGASPC 
ONG 

Buget 
instituțional 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

Dezvoltarea rețetei de serviciilor de îngrijire  la 
domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente sau 
semidependente, pentru persoanele care necesită 
îngrijire medicală specială, pentru persoanele cu boli 
incurabile/ afecţiuni mintale şi pentru persoanele care 
necesită îngrijire medicală specială  

2022-2027 Nr. servicii de îngrijire la 
domiciliu  
Nr. beneficiari  

APL DGASPC 
ONG 

Buget 
instituțional 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

O.S. 3.3. Facilitarea 
accesului persoanelor 

vârstnice la sistemul de 
servicii sociale, de sănătate și 

recuperatorii, extinderea 
reţelei de suport comunitar. 

Organizarea de campanii locale de informare şi 
mediatizare în scopul valorizării rolului persoanelor 
vârstnice în societate şi familie  

2022-2027 Nr. campanii de informare  
Nr. participanţi  

APL DGASPC 
ONG 

Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

Implicarea asistenților medicali comunitari și/sau a 
medicului de familie în programele de supraveghere a 
stării de sănătate a populației vârstnice 

 

 

 

2022-2027 Nr. persoane beneficiare   APL DGASPC 
ONG 

Buget 
instituțional 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 



Dezvoltarea de activităţi comunitare care să asigure 
premisele unei îmbătrâniri active (economie socială, 
voluntariat, etc)  

2022-2027 Nr. activităţi comunitare 
/an 

APL 
CMI 

DGASPC 
ONG 

Buget 
instituțional 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile  

Dezvoltarea la nivel local, prin mobilizarea tuturor 
actorilor locali, a capacității de identificare, evaluare, 
monitorizare a respectării drepturilor persoanelor 
vârstnice aflate în familie şi intervenţie în vederea 
reducerea riscului de abuz/ neglijare a persoanelor 
vârstnice 

2022-2027 Nr. activități/an APL 
CMI 
Mediatori 
sanitari 
Instituţii 
publice 

DGASPC 
ONG 

Buget 
instituțional 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

4. DOMENIUL ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE (DOMESTICE)  

O.S.4.1 Asigurarea unui 
acces facil la asistență 
specializată de calitate 

victimelor violenței 
domestice, extinderea  rețelei 
de suport destinate acestora. 

Dezvoltarea capacităţii APL de informare şi furnizare 
de servicii destinate prevenirii violenţei domestice 

2022-2027 Nr. servicii furnizate  
Nr. beneficiari  

APL DGASPC Buget 
instituțional 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

Dezvoltarea capacităţii APL de identificarea precoce a 
oricaro situaţii de vulnerabilitate/ risc în care se pot 
afla familiile  

2022-2027 Elaborare instrumente de 
lucru, proceduri 

APL DGASPC 
ONG 

Bugete locale 

Organizarea de campanii de informare și 
conștientizare în rândul populației, unităţi de educaţie, 
etc  cu privire la violenţă în familie 

2022-2027 Nr. campanii desfăşurate   
Nr. participanţi  

DGASPC ISJ 
IPJ 
ONG 
APL 

Bugete locale 
Fonduri 
europene 
Finanțări 
nerambursabile 

Activităţi de prevenire şi intervenţie ale echipelor 
intersectoriale în domeniul prevenirii şi combaterii 
violenţei în familie  

2022-2027 Nr. activităţi  DGASPC IPJ 
ISJ 
DSP 
Serviciul 
probaţiune 
IJJ 
ONG 

Buget 
instituțional 

 



O.S.4.2. Creșterea capacității 
de intervenție a 
profesioniștilor care intră în 
contact cu victimele, 
agresorii și situațiile de 
violență domestică. 

Perfecționarea profesioniștilor are lucrează în acest 
segment de activitate în scopul îmbunătăţirii 
modalităților de intervenție în cazurile de violență de 
orice tip împotriva copilului 

2022-2027 Nr. persoane formate  DGASPC 
APL-SPAS-
uri 

ONG Fonduri 
europene 
Finanțări 
nerambursabile 

Creșterea capacității serviciilor sociale de a oferi 
sprijin și asistență profesională în cazuri de trafic, 
exploatare, repatriere a minorilor 

2022-2027 Program formare 
specialiști în domeniu 

DGASPC 
APL-SPAS-
uri 

ONG 
IPJ 
ISJ 

Buget 
instituțional 
Bugete locale 
Fonduri 
europene 
Finanțări 
nerambursabile 

Îmbunătăţirea colaborării între factorii implicați din 
domeniiile sanitar, social, școlar în scopul 
implementării unor modalități eficiente de identificare 
și semnalare a cazurilor de violență în familie 

2022-2027 Nr. parteneriate  DGASPC 
APL-SPAS-
uri 
ISJ 

 Bugete 
instituțional 
Bugete locale 

Dezvoltarea capacităţii de furnizare de consiliere de 
specialitate pentru agresori 

2022-2027 Nr consilieri  
Nr. beneficiari  

DGASPC  Buget 
instituțional 
Parteneriate 
Fonduri 
europene 
Finanțări 
nerambursabile 

5. DOMENIUL EXTERNALIZARE SERVICII SOCIALE 

O.S. 5.1: Externalizarea 
serviciilor sociale din 
sistemul public județean 
de asistență socială prin 
contractare de servicii 
sau concesionare 

Evaluarea serviciilor sociale specializate din punctul 
de vedere al posibiliotății de externalizare  

2022-2027 Nr. evaluări DGASPC 
 

CJ Buzău Buget 
instituțional 
Bugete locale 
 

 Elaborarea, conform prevederilor legale în vigoare, a 
documentației necesare externalizării serviciilor 
sociale, prin contractare de servicii sau concesionare, 
după caz 

2022-2027 Nr proceduri 
Procent persoane 
beneficiare de contrcatare 
de servicii sau concediune   

CJ Buzău 
DGASPC 
 

 Buget 
instituțional 
Bugete locale 
 

 Dezvoltarea unui sistem de evaluare și monitorizare a 
calității serviciilor contractate sau concesionate, după 
caz 

2022-2027 Nr proceduri  
 

DGASPC 
CJ Buzău 
 

 Buget 
instituțional 
Bugete locale 

 



 

 

 
6.DOMENIUL EFICIENTIZAREA INSTRUMENTELOR DGASPC BUZĂU ÎN RELAȚIA CU CETAȚENII ȘI POTENȚIALII BENEFICIARI DE 
SERVICII ȘI PRESTAȚII SOCIALE 

 

O.S.6.1 Creșterea capacității 
de răspuns, eficientizarea 
activității și îmbunătățirea 
accesului la informațiile și 
serviciile furnizate de 
DGASPC Buzău. 

Implementarea la nivelul DGASPC a unor sisteme 
infomatice complexe, care să permită centralizarea, 
analiza şi utilizarea tuturor tipurilor de date  în 
condiţii de securitate 

2022-2027 Nr. sisteme informatice  
Nr servicii beneficiare 
sisteme informatice  
Nr. utilizatori  

DGASPC  Bugete 
instituționale 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

Promovarea serviciilor oferite şi informarea populaţiei 
cu privire la acestea  

2022-2027 Digitalizare 
Dezvolare site oficial 

DGASPC  Bugete 
instituționale 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

Eficientizarea şi adaptarea modalităţilor de intervenţie 
în cadrul furnizării se servicii prin numărul unic 
național destinat raportării cazurilor de abuz, 
neglijare, exploatare și orice altă formă de violență 
asupra copilului 

2022-2027 Formare profesionala 
Monitorizare cazuri 

DGASPC  Bugete 
instituționale 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

Dezvoltarea de parteneriate cu autorităţi/ instituţii şi 
organizaţii în scopul creşterii gradului de 
adresabilitate a serviciilor furnizate şi al adaptării 
intervenţiilor şi acţiunilor la nevoile sociale aflate în 
dinamica, a societăţii  

2022-2027 Nr. parteneriate  DGASPC ONG 
APL 
IPJ 
ISJ 
DSP 

Bugete locale 
Bugete 
instituționale 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursabile 

 



 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
     Nr. 5401/24.03.2022 
 
 
 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre pentru  aprobarea Strategiei 
Județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2027 și a 

Planului de acțiuni pentru anul 2022 
 
 
 

 
        Conform art. 117 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, Strategia 

județeană de dezvoltare a serviciilor sociale se elaborează pe termen 

mediu/lung și cuprinde măsurile și acțiunile din domeniu, planificarea și bugetul 

acestora. 

 Această Strategie se dezbate și aprobă de Consiliul Județean, cu avizul 

prealabil al Comisiei județene de incluziune socială. 

Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale va sta la baza 

elaborării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău și Consiliile locale a planurilor anuale de acțiune care vor da concretețe 

obiectivelor operaționale în domeniul protecției și asistenței sociale. 

Precizez că, până în prezent nu a fost adoptată o Strategie națională în 

domeniul asistenței și protecției sociale astfel încât, Strategia județeană ar 

putea fi revizuită în funcție de obiectivele de nivel național stabilite. 

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de inițiator. 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 



 

            CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            Direcția juridică și administrație 
                         publică locală 
                  Nr. 5402/24.03.2022 
 
 
 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre pentru  aprobarea Strategiei 
Județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2027 și a 

Planului de acțiuni pentru anul 2022 
 
 
  
  

Proiectul de Strategie judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale 
reprezintă o viziune integratoare a ceea ce judeţul Buzău îşi propune a realiza în 
beneficiul categoriilor vulnerabile. 

Scopul strategiei este de a asigura un sistem judeţean de asistenţă socială 
eficient, specializat şi diversificat din punct de vedere  al intervenţiei comunitare 
cu accent pe colaborarea cu parteneri instituționali și organizații 
neguvernamentale din domeniu. 

Strategia judeţeană este structurată pe trei segmente principale: 
1. Protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi familiei; 
2. Protecţia şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi; 
3. Protecţia persoanelor vârstnice. 
4. Protecția și asistența pentru victimele violenței domestice. 
Pentru fiecare segment este realizată o analiză şi evaluare a situaţiei 

existente la nivelul judeţului Buzău şi sunt proiectate direcţiile de acţiune cu 
indicatorii relevanţi, grupurile ţintă şi rezultatele aşteptate. 

Planul operaţional anexat la strategie cuprinde măsurile corespunzătoare 
fiecărui obiectiv, cu termene de realizare, responsabilii şi partenerii precum şi 
sursele de finanţare. 
    Strategia judeţeană şi Planul operaţional reprezintă baza oricărui 
proiect, program sau cereri de finanţare promovate de Consiliul Judeţean Buzău 
şi consiliile locale precum şi furnizorii publici şi privaţi de servicii.                                                           
 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 
MIRELA OPREA 
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