
                         
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Planului  de implementare a Strategiei 
județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2027 – 
formă actualizată – şi a Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2023 

 
 

  
 Consiliul Judeţean Buzău; 
 
 Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 3435 /16.02.2023; 

- raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică Locală, înregistrat sub 
nr. 3436/16.02.2023; 

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

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

- avizul exprimat de Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului în şedinţa din data de  24.02.2023; 

- prevederile Hotărârii Comisiei judeţene de incluziune socială din cadrul 
Instituţiei Prefectului – Județul Buzău din data de 24.02.2023; 

- prevederile Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-
2027, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău  
nr. 71/31.03.2022, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministerului Muncii şi Justiției Sociale  
nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de 
acțiune privind serviciile sociale; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice 
de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 



În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f” şi  art. 182 alin. (1) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă Planul  de implementare a Strategiei județene de 
dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2027 – formă actualizată, prevăzut în anexa 
nr. 1. 

     (2) Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău  
nr. 71/2022, cu modificările ulterioare, se modifică corespunzător prevederilor 
alin. (1). 

    
Art. 2. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 
2023, prevăzut în anexa nr. 2.        

 
Art. 3. Secretarul General al Judeţului Buzău, Direcţia juridică şi 

administraţie publică locală şi Direcţia economică din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Buzău, precum şi Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
Art.  4.   Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art. 5. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituţiei Prefectului - Județul Buzău, Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Buzău, precum şi publicarea acesteia pe site-ul 
Consiliului Judeţean Buzău. 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU  

 
 
 

                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                                    MIHAI - LAURENŢIU GAVRILĂ 
NR. 52 
BUZĂU, 28 FEBRUARIE 2023 

 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  
- abţineri. 



Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 52/2023 
 

PLAN DE IMPLEMENTARE A 
STRATEGIEI JUDEȚENE DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 2022-2027 BUZĂU 

- actualizat 2023 -  
 
 
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 
realizar
e 

Indicator / Valoare 
preconizată 

Respons
abili 

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 
nerambursa
bile 

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

 
2022-
2027 

Cel putin 10 APL/an  
APL 

DSP 
DGASPC 

Bugete 
locale 
Finanţare 
guvernamen
tală 

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 

1 
 



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 
nerambursa
bile 

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 
învățămân
t 
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 
învățămân
t 

DGASPC 
ONG 

Bugete 
instituționale 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursa
bile 

Colaborare interinstituţională pentru 
realizarea educaţiei permanente a elevilor 
şi părinţilor în grădiniţe, şcoli şi licee de pe 

2022-
2027 

Nr. parteneriate  ISJ DGASPC 
ONG 

Bugete 
instituționale 

2 
 



raza judeţului, în vederea îmbunătăţirii 
paradigmei şcoală - familie- instituţii 
autorizate, sprijinirii familiei şi protecţiei 
copilului 
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 
guvernamen
tale 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

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 

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 
guvernamen
tală 

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 

3 
 



pentru îmbunătăţirea 
calității vieții.   

Finanţări 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

O.S. 1.3 
Dezinstituționalizare

Închiderea instituţiilor de tip clasic de 
plasament şi identificarea de soluţii 

2022-
2027 

Nr. instituţii închise  
Nr. case de tip familial  

DGASPC  Buget 
instituțional 

4 
 



a, prevenirea 
instituționalizării 
copiilor, dezvoltarea 
reţelei de asistenţi 
maternali / familii de 
plasament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

alternative – ex. case de tip familial şi/sau 
apartamente, modele de îngrijire apropiate 
celor de tip familial 

Finanțări 
nerambursa
bile 

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

2022-
2027 

Nr. amp (de la….la…) 
Nr. copii aflaţi în 
plasament la amp  
Procent  copii ce 
realizează tranziţia 
instituţie tip clasic la 
amp  

DGASPC  Buget 
instituțional 
Fonduri 
europene 
Finanțări 
nerambursa
bile 

Dezvoltarea unor programe de formare 
continuă destinate susținerii activității 
asistenților maternali  

2022-
2027 

Nr. participanţi 
formare continuă  

DGASPC ANDPDCA Buget 
instituțional 
Fonduri 
europene 
Finanțări 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

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 

DGASPC ONG Buget 
instituțional 
Fonduri 
europene 

5 
 



de dezvoltare a 
abilităţilor de viaţa 
independentă  

Finanțări 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

O.S. 1.7  Dezvoltarea 
serviciilor de 
integrare socio-
profesională a 
tinerilor și sprijinirea 

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 
nerambursa
bile 
Sponsorizări  

6 
 



integrării acestora în 
societate.   

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 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 
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 
nerambursa
bile 

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 

2022-
2027 

Nr. acţiuni/ 
evenimente /an 

DGASPC 
ISJ 

IPJ Bugete 
locale 
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elevilor, părinților și cadrelor didactice cu 
privire la fenomenele și specificul violenței 
produse în mediul școlar. 

Nr. participanţi  Instituții de 
învățământ 
ONG 

Fonduri 
europene 
Finanțări 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

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 
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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 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 
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 
nerambursa
bile 
Bugete 
locale 
Bugete 
instituționale 

2. DOMENIUL PROTECȚIA, INTEGRAREA ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI  
2.1. 
Dezinstituționalizare
a 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 
nerambursa
bile 

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 
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Alte finanțări 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

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 

Înființarea Comitetului pentru accelerarea 
procesului de dezinstituţionalizare la nivelul 
judetului 

2023 -
2027 

1 comitet infiintat CJ Buzau DGASPC Buget 
instituţional 

Desemnarea unor persoane responsabile la 
nivelul DGASPC pentru a oferi suport 
operațional continuu centrelor rezidențiale 
pentru implementarea și monitorizarea 

2023 -
2027 

Nr persoane 
desemate 

DGASPC  Buget 
instituţional 
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procesului de dezinstituționalizare și 
includere în comunitate la nivel județean. 

Elaborarea de rapoarte județene de 
dezinstituționalizare, cu ținte la nivel 
județean, care să fie actualizate anual 

2023 -
2027 

1 raport judetean de 
dezinstitutionalizare 
anual 

DGASPC  

Comitetul 
județean  

 Buget 
instituţional 

Elaborarea planurilor de 
dezinstituționalizare la nivel de centre 
rezidenţiale 

2023 -
2027 

3 Planuri de 
dezinstitutionalizare 

DGASPC  

Comitetul 
județean 

 Buget 
instituţional 

Realizarea și actualizarea anuală a hărții 
județene/locale a serviciilor sociale publice 
și private existente. 

2023 -
2027 

Harta judeteana a 
serviciilor sociale 
realizata/ actualizata 

CJ Buzau DGASPC  

 

Buget 
instituţional 

Dezvoltarea unui mecanism de progres a 
implementării Strategiei naționale de 
prevenire a  instituționalizării și accelerare 
a procesului de dezinstituționalizare la nivel 
județean și de centru rezidențial 

2023 -
2027 

Nr Rapoarte de 
progres 
implementare 
strategie/ nr. masuri 
atinse din Planul de 
actiune  

DGASPC 

Comitetul 
județean 

 Buget 
instituţional 

Publicarea, semestrial, de situații statistice 
privind stadiul procesului de 
dezinstituționalizare la nivel județean și de 
centru. 

2023 -
2027 

Nr situatii statistice 
publicate pe site-ul 
oficial - 10  

DGASPC 
Comitetel
e 
județene 

 Buget 
instituţional 

Reglementarea managementului de caz ca 
metodă obligatorie de lucru în cadrul 
sistemului de protecție a persoanelor adulte 
cu dizabilități 

2023 -
2027 

1 coordonator 
desemnat 
Nr. manageri de caz 

DGASPC  Buget 
instituţional 
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Elaborarea unui curriculum și a unui plan de 
formare care să asigure o instruire unitară 
a managerilor de caz și a coordonatorilor de 
structura la nivelul DGASPC și a 
coordonatorilor de structura sau a 
asistenților sociali responsabili la nivelul 
SPAS/DAS 

2023 -
2027 

Nr. manageri de caz 
instruiti 
Nr. coordonatori 
instruiti 

DGASPC 
SPAS 
/DAS 

 Buget 
instituţional 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursa
bile 

Finanțarea unor programe de instruire și 
sprijinire a persoanelor cu dizabilități din 
centrele rezidențiale și din comunitate 
pentru a deveni autoreprezentanți în 
procesul de dezinstituționalizare. 

2023 -
2027 

Nr programe de 
instruire si sprijinire 
Nr. persoane cu 
dizabilități instruite 
pentru a deveni 
autoreprezentanți 

DGASPC/ 
DAS/SPAS 

 Buget 
instituţional 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursa
bile 

Pregătirea fiecărei persoane înainte de 
transferarea din centrul rezidențial pentru 
facilitarea tranziției către viața 
independentă în comunitate 

2023 -
2027 

Nr. persoane cu 
dizabilitati din centre 
rezidentiale implicate 
in activitati de viata 
independenta 
Nr. persoane cu 
dizabilitati din centre 
rezidentiale sprijinite 
in luarea deciziilor 

DGASPC  Buget 
instituţional 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursa
bile 

Elaborarea și implementarea planurilor 
individuale de viață independentă și 
integrare în comunitate pentru fiecare 
persoană cu dizabilități din centrele 
rezidențiale 

2023 -
2027 

Nr planuri individuale  DGASPC 

SPAS/DAS 

 Buget 
instituţional 

Achiziționarea, închirierea sau construirea 
și gestionarea de locuințe pentru persoane 
cu dizabilități care să respecte principiile 
locuirii incluzive, care să poată fi accesate 
de către persoanele cu dizabilități în 

2023 -
2027 

Nr. locuinte 
achizitinate/ 
inchiriate 

CJ Buzau DGASPC  

SPAS/DAS 

Buget 
instituţional 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursa
bile 
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procesul de dezinstituționalizare, în funcție 
de alegerea lor 

Asigurarea beneficiului de tranziție, care să 
acopere: (a) costurile de prevenire a 
instituționalizării persoanelor adulte cu 
dizabilități aflate în comunitate, și (b) 
costurile de pregătire a transferului 

2023 -
2027 

Nr persoane 
beneficiare 

MMSS 

ANPDPD 

MIPE 

DGASPC 
SPAS/DAS 

Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursa
bile 

Asigurarea beneficiului pentru locuire, în 
vederea administrării unei locuințe de către 
o persoană adultă încadrată în grad grav, 
accentuat sau mediu de handicap; 

2023 -
2027 

Nr persoane 
beneficiare 

MMSS 

ANPDPD 

MIPE  

DGASPC 

SPAS/DAS 

 

Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursa
bile 

Promovarea dreptului la viață independentă 
și a integrării în comunitate a persoanelor 
cu dizabilități din locuințele protejate, prin 
facilitarea accesului la locuințe adecvate în 
comunitate și furnizarea separată a 
serviciilor de sprijin corespunzătoare 
nevoilor acestora exprimate. 

2023 -
2027 

Nr campanii 
promovare 

ANPDPD 

 

DGASPC 

 

Buget 
instituţional 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursa
bile 

Asigurarea accesului la dispozitive și 
tehnologii asistive necesare persoanelor cu 
dizabilități, altele decât cele finanțate prin 
CNAS, prin finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

2023 -
2027 

Nr. persoane 
beneficiare 

ANPDPD 

MIPE 

DGASPC  

 

 Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursa
bile 

Elaborarea de curriculum de instruire și 
furnizarea de instruire furnizorilor de 
servicii privind: (a) conținutul standardelor 
de calitate și metodologia de evaluare a 
acestora; și (b) furnizarea unor servicii care 

2023 -
2027 

Nr. personal de 
specialitate instruit 

DGASPC/ 
DAS/SPAS  

 Buget 
instituţional 
Fonduri 
europene 
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să respecte drepturile persoanelor cu 
dizabilități, pentru a sprijini viața 
independentă și integrarea în comunitate. 

Alte finanțări 
nerambursa
bile 

Asigurarea de informare și consiliere 
specifică pentru familiile persoanelor cu 
dizabilități 

 

2023 -
2027 

Nr. persoane 
beneficiare 

DGASPC 

DAS 
/SPAS  

ANPDPD 

 Buget 
instituţional 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

Eficientizarea managementului de caz 
destinat persoanelor adulte cu dizabilităţi 

2022-
2027 

Elaborare 
instrumente și 
proceduri 

DGASPC  Buget 
instituțional  
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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 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

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 
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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 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

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 
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Alte finanțări 
nerambursa
bile 

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 

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 
nerambursa
bile 
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îmbătrânirea activă și 
o viață demnă. 

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 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile  
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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 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

Dezvoltarea capacităţii APL de identificarea 
precoce a oricaror 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 
nerambursa
bile 

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 

Sprijinirea și facilitarea accesului 
victimelor violenței 

2023-
2027 

Nr beneficiari 
Bază de date cu 
privire la numărul 

ANES 
 

DGASPC 
APL/ SPAS 
ONG 

Buget de 
stat 
Bugete 
locale 
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domestice și copiilor minori ai acestora 
la servicii integrate de asistență 
medicală, asistență psihologică, 
consiliere și reabilitare 

de victime 
sprijinite 

Fonduri 
europene 
Finanțări 
neramburs
abile 

Sprijinirea dezvoltării unei rețele 
naționale de locuințe protejate pentru 
victimele violenței domestice 
 

2023-
2027 

Nr locuinte 
protejate 
 

ANES DGASPC 
APL/ SPAS 
ONG 

Buget de 
stat 
Bugete 
locale 
Fonduri 
europene 
Finanțări 
neramburs
abile 

Facilitarea accesului la asistență 
juridică gratuită pentru victimele 
violenței domestice, în special în 
procedurile legate de ordinele de 
protecție, inclusiv pentru femeile 
vulnerabile 

2023-
2027 

Nr beneficiari 
 

ANES DGASPC 
APL/ SPAS 
ONG 

Buget de 
stat 
Bugete 
locale 
Fonduri 
europene 
Finanțări 
neramburs
abile 

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 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 
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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 
nerambursa
bile 

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 posibilității 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 

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 
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îmbunătățirea 
accesului la 
informațiile și 
serviciile furnizate de 
DGASPC Buzău. 

Alte finanțări 
nerambursa
bile 

Promovarea serviciilor oferite şi informarea 
populaţiei cu privire la acestea  

2022-
2027 

Digitalizare 
Dezvolare site oficial 

DGASPC  Bugete 
instituționale 
Fonduri 
europene 
Alte finanțări 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 

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 
nerambursa
bile 
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 Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.  52/2023 
 
 

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE 
SOCIALE ADMINISTRATE ŞI FINANŢATE DIN 

BUGETUL CONSILIULUI JUDEŢEAN BUZĂU PENTRU 
ANUL 2023 

 
 
 
 
Având în vedere: 

1. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

2. 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; 

3. Ordinul nr. 1086/2018 al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale privind 

aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale; 

4. Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2027 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 71/31.03.2022, cu 

modificările ulterioare, respectiv următoarele obiective specifice: 

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 

îmbunătăţirea 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 familile acestora. 

Obiectivul specific 1.7. Dezvoltarea serviciilor de integrare socio-profesională a 

tinerilor și sprijinirea integrării acestora în societate.   

Obiectivul specific 1.8.  Promovarea drepturilor copilului, creșterea gradului de 

conştientizare a societății în vederea prevenirii tuturor formelor de abuz, neglijare, 

exploatare, violenţă.  

Obiectivul specific 1.9. Promovarea şi încurajarea parteneriatelor, a voluntariatului, 

implicării societății civile în scopul   îmbunătăţirii și diversificării serviciilor sociale 

destinate protecţiei copilului şi a familiei. 

 

DOMENIUL PROTECȚIA, INTEGRAREA ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ A 

PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI 

Obiectivul specific 2.1. Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilităţi, 

prevenirea instituţionalizării şi creșterea gradului integrare   

Obiectivul specific 2.2. Creșterea calității serviciilor furnizate adulților cu dizabilități 

Obiectivul specific 2.3. Promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu 

dizabilități și creșterea gradului de informare a autorităţilor şi societăţii cu privire la 

acestea 

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. 

 

 

DOMENIUL ASISTENȚA PERSOANELOR VÂRSTNICE  

Obiectivul specific 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.  



Obiectivul specific 3.2. Prevenirii instituționalizării și dezvoltarea serviciilor de 

îngrijirea la domiciliu. 

Obiectivul specific 3.3. Facilitarea accesului persoanelor vârstnice la sistemul de 

servicii sociale, de sănătate și recuperatorii, extinderea reţelei de suport comunitar. 

 

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 

 

DOMENIUL EXTERNALIZARE SERVICII SOCIALE  

Obiectivul specific 5.1: Externalizarea serviciilor sociale din sistemul public judeţean 

de asistenţă socială prin contractare de servicii sau concesionare 

 

DOMENIUL EFICIENTIZAREA INSTRUMENTELOR DGASPC BUZĂU ÎN 

RELAȚIA CU CETĂŢENII 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. 

 

5. Strategia naţională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-

2027 și a Planului operațional privind implementarea strategiei naţionale 

privind drepturile persoanelor cu dizabilități "O Românie echitabilă" 2021-

2027 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 49006.04.2022, obiective 

operaţionale: 

 

1. ACCESIBILITATE ȘI MOBILITATE 

Obiectiv Specific 1.2. Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități la 

informații și comunicații accesibile 



5. VIAȚĂ INDEPENDENTĂ ȘI INTEGRARE ÎN COMUNITATE, INCLUSIV 

ACCESUL LA SERVICII PUBLICE 

Obiectiv Specific 5.1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare pentru serviciile 

sociale 

Obiectivul specific 5.2. Dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități 

Obiectiv Specific 5.3. Îmbunătățirea accesului la serviciile sociale în comunitate 

necesare pentru o viață independentă 

 

6. Strategia naționala privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 

pentru perioada 2021-2027 a Planului de acțiune pentru perioada 2022-

2027 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 440/30.03.2022 , următoarele 

obiective : 

OS. 1 Un trai decent pentru toți, în temeiul principiului „Nimeni nu este lăsat în 

urmă” 

Obiectivul specific.1.2. Dezvoltarea și concertarea unor măsuri economice, sociale și 

administrative care să contribuie la reducerea sărăciei și creșterea incluziunii 

sociale, cu următoarele direcții de acțiune: 

1.2.3. Dezvoltarea parteneriatelor public-public și public-privat în combaterea 

sărăciei și excluziunii sociale 

1.2.4. Participarea socială și economică a grupurilor vulnerabile 

1.2.5. Creșterea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de interes public 

general. 

1.2.6. Asigurarea continuității activității și a măsurilor de redresare și reziliență în 

sistemul de servicii sociale în contextul Covid-19 sau a altor situații speciale 

OS. 4 Îmbunătățirea capacității administrative pentru coordonarea politicilor în plan 

național în acord cu exigențele europene. 

Obiectiv specific 4.1 Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităților și 

instituțiilor din sectorul muncă și protecție socială, cu următoarele direcții de 

acțiune: 

4.1.1. Consolidarea capacității de planificare strategică cu integrarea deplină a 

tuturor inițiativelor de inovare socialăși dezvoltarea unui sistem integrat de 

monitorizare și evaluare 



4.1.2. Consolidarea mecanismelor de coordonare din sectorul muncă și protecție 

socială 

4.1.3. Creșterea capacității instituționale a serviciilor de asistență socială prin 

racordarea la tehnologia digitală 

4.1.4. Consolidarea și optimizarea sistemului electronic de acordare a asistenței 

sociale 

Obiectivul specific 4.2 Eficientizarea coordonării politicilor naționale în acord cu 

exigențele UE, 

cu următoara direcție de acțiune: 

4.2.1. Eficientizarea sincronizării cu agenda UE pentru promovarea incluziunii 

sociale și a 

reducerii sărăciei 

 

6. Strategia națională privind prevenirea instituționalizării persoanelor 

adulte cu dizabilități și accelerarea procesului de dezinstituționalizare, 

pentru perioada 2022—2030 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1543/ 

19.12.2022, cu următorul  

OBIECTIV GENERAL: „creșterea numărului persoanelor adulte cu dizabilități care 

reușesc să trăiască independent, beneficiind atât de servicii de sprijin particularizate 

conform nevoilor individuale cât și de serviciile destinate populației generale, într-o 

comunitate incluzivă și rezilientă”. 

Direcția de acțiune 1: „Coordonarea procesului de dezinstituționalizare la nivel 

național, județean și local și de integrare în comunitate a persoanelor adulte cu 

dizabilități” cu două obiective specifice: 

Obiectiv strategic 1.1. Întărirea coordonării metodologice a procesului de 

dezinstituționalizare la nivel central și județean și de integrare în comunitate; 

Obiectiv strategic 1.2. Monitorizarea și evaluarea progresului și rezultatelor 

procesului de dezinstituționalizare și integrare în comunitate; 

Direcția de acțiune 2: „Asigurarea abordării centrate pe persoană a tranziției la 

viața independentă și integrare în comunitate” cu trei obiective specifice: 

Obiectiv strategic 2.1. Asigurarea cadrului pentru planificarea și monitorizarea 

centrate pe persoană a tranziției la viața independentă și integrare în comunitate; 



Obiectiv strategic 2.2. Planificarea și monitorizarea centrate pe persoană a tranziției 

la viața independentă și integrării în comunitate; 

Obiectiv strategic 2.3. Prevenirea riscului de instituționalizare și excluziune socială a 

persoanelor cu dizabilități care trăiesc în comunitate. 

Direcția de acțiune 3: „Dezvoltarea serviciilor în comunitate pentru viața 

independentă a persoanelor adulte cu dizabilități, inclusiv pentru prevenirea 

instituționalizării”cu trei obiective specifice: 

Obiectiv strategic 3.1. Asigurarea locuirii accesibile și adecvate în comunitate; 

Obiectiv strategic 3.2. Dezvoltarea serviciilor de sprijin personalizat pentru adulții cu 

dizabilități; 

Obiectiv strategic 3.3. Asigurarea calității serviciilor persoanelor cu dizabilități. 

Direcția de acțiune 4: „Pregătirea și motivarea personalului care lucrează cu și 

pentru persoane adulte cu dizabilităţi” are două obiective specifice: 

OS 4.1. Pregătirea inițială și continuă a profesioniștilor care vor lucra în comunitate; 

Obiectiv strategic 4.2. Creșterea atractivității sectorului de servicii de sprijin pentru 

persoanele cu 

dizabilități. 

Direcția de acțiune 5: „Asigurarea suportului pentru familie în vederea susținerii 

vieții independente în comunitate a persoanei adulte cu dizabilități” cu obiectivul 

specific: 

Obiectiv strategic 5.1. Asigurarea suportului pentru familie în vederea susținerii 

vieții independente în comunitate a persoanei adulte cu dizabilități. 

Direcția de acțiune 6: „Conștientizarea societății în vederea susținerii vieții 

independente în comunitate a persoanelor cu dizabilități” cu obiectivul specific: 

Obiectiv strategic 6.1. Conștientizarea societății în vederea susținerii vieții 

independente în comunitate a persoanelor cu dizabilități. 

 

7. Strategia naționala privind promovarea egalității de șanse și de 

tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței 

domestice pentru perioada 2022—2027 Hotărârea Guvernului nr. 1547/ 

19.12.2022: 

PILONUL I - EGALITATEA DE ȘANSE ȘI TRATAMENT ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI 



6.4 Întărirea capacității instituționale de a implementa politici care să susțină 

egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați la nivelul administrației 

publice centrale și locale 

6.4 a) Formarea președinților COJES cu privire la aplicarea principiilor egalității de 

șanse și de tratament la nivel local și județean, inclusiv în ceea ce privește 

bugetarea echitabilă; 

6.4 b) Introducerea obligativității consultării expertului egalitate de șanse în 

activitatea comisiei 

paritare, conform art. 13 din Hotărârea nr. 833/2007 privind normele de organizare 

și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective de muncă 

PILONUL II: PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI DOMESTICE ȘI A VIOLENȚEI 

ÎMPOTRIVA FEMEILOR 

Obiectiv general: 

Eliminarea tuturor formelor de violență domestică și de violență împotriva femeilor 

în sfera publică și privată 

Obiective specifice: 

V.1 Dezvoltarea unui sistem unitar de servicii destinate protecției efective 

a victimelor violenței domestice și violenței împotriva femeilor, precum și a 

drepturilor acestora 

V1.a) Partajarea informațiilor existente la nivelul instituțiilor care dețin date cu 

privire la problematica violenței domestice, într-un sistem informatic național de 

înregistrare și raportare a 

cazurilor de violență domestică și de gen, creat și implementat achiziție/ 

operaționalizare/ interconectare - de către ANES. 

V1.b) Sprijinirea și facilitarea accesului victimelor violenței domestice și copiilor 

minori ai acestora la servicii integrate de asistență medicală, asistență psihologică, 

consiliere și reabilitare, la nivelul tuturor județelor 

V1.c) Sprijinirea dezvoltării unei rețele naționale de locuințe protejate pentru 

victimele violenței 

domestice, aflate la distanțe rezonabile de domiciliu, la nivelul tuturor județelor; 

V1.d) Facilitarea accesului la asistență juridică gratuită pentru victimele violenței 

domestice, în 



special în procedurile legate de ordinele de protecție, inclusiv pentru femeile 

vulnerabile; 

 

V3. Asigurarea prevenirii violenței domestice și violenței împotriva 

femeilor, ținând cont de nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile, printr-

o abordare sensibilă la diferențele culturale și de vârstă; 

V3.a) Ateliere de informare/ formare interdisciplinară a specialiștilor implicați în 

prevenirea și 

combaterea violenței domestice și violenței împotriva femeilor, respectiv: polițiști, 

asistenți sociali, psihologi, profesori, judecători, realizate atât la nivel național cât și 

județean; 

V3.b) Organizarea de sesiuni de informare, la nivel local, în special în comunitățile 

pentru grupurile vulnerabile, în care se vor aborda teme legate de cu scopul de a 

realiza prevenirea primară cu privire la violența domestică și de gen violența 

împotriva femeilor drepturile victimelor, instituții responsabile în domeniu și 

recomandări preventive. 

V3.d) Realizarea unor campanii de informare specifice care să vizeze formele mai 

puțin vizibile de violență domestică și violență împotriva femeilor, precum violența 

psihologică, socială, economică, spirituală. 

V4. Combaterea violenței domestice în toate domeniile vieții sociale 

V4.a) Derularea unor campanii ample, destinate deopotrivă victimelor și publicului 

larg, inclusiv prin utilizarea de mijloace inovative și cu sprijinul mass-media, în 

vederea destigmatizării victimelor și încurajării acestora să sesizeze autoritățile 

competente 

V4.c) Extinderea parteneriatelor în vederea asigurării accesului la consiliere 

psihologică pentru 

agresorii în cazuri de violență domestică și violență împotriva femeilor 

V5. Formarea/ instruirea specifică și adecvată a tuturor categoriilor de 

profesioniști cu competențe specifice în domeniul violenței domestice și 

violenței împotriva femeilor în vederea prevenirii și combaterii eficiente a 

acestui fenomen 



V5.a) Realizarea prevenirii primare a violenței domestice și violenței împotriva 

femeilor prin 

pregătirea și instruirea reprezentanților administrației publice centrale și locale, 

inclusiv din 

perspectiva corelării cu legislația privind victimele infracțiunilor 

V6. Cunoașterea și cuantificarea reală a fenomenului violenței domestice 

 

4. Consultări în vederea elaborării Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale:  

În vederea elaborării Planului anual de acțiune pentru anul 2023 au fost 

realizate întâlniri cu reprezentanții autorităților locale, în datele de 20.05.2022 (42 

participanți) și 17.10.2022 (27 participanți).  

Proiectul Planului de acţiune este disponibil pe site-ul oficial DGASPC Buzău şi 

a fost transmis, autorităţilor publice locale. 

 

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

Consiliului Judeţean Buzău cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înfiinţarea și finanţarea serviciilor sociale – Capitolul I; 

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

existente la nivel judeţean – Capitolul II; 

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

domeniul serviciilor sociale – Capitolul III. 

 

Capitolul I: Administrarea, înfiinţarea și finanţarea serviciilor sociale 
 

A. Serviciile sociale existente la nivel local/judeţean 
  
 
 

Nr. 
crt. 

Cod serviciu 
social, 
conform 
Nomenclator
ului 
serviciilor 
sociale 

Denumirea serviciului 
social 

Capa
citat
e 

Grad de 
ocupare 

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



     Buget 
local 

Buget 
județea
n 

Buget 
de stat 

Contrib
utii 
persoan
e 
benefici
are 

Alte 
surse 

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

25 100% 0 2.891.0
00 

 
565.00
0 

286.00
0 

0 

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

60 100% 0 3.385.0
00 

1.356.0
00 

579.00
0 

0 

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

47 90% 0 2.642.7
00 

1.061.8
00 

423.50
0 

0 

4 8790 CR-D-
II 

Centrul de abilitare și 
reabilitare a 
persoanelor adulte cu 
dizabilitati Stâlpu 

40 100% 0 1.760.0
00 

4.200.0
00 

0 0 

5 8790 CR-D-
II 

Centrul de abilitare și 
reabilitare a 
persoanelor adulte cu 
dizabilitati Râmnicu 
Sărat 

50 100% 0 960.00
0 

4.200.0
00 

20.000 0 

6 8790 CR-D-
VII 

Locuință protejată 1 
din cadrul centrului 
de  
integrare prin terapie 
ocupațională 
Râmnicu Sărat 

6 0% 0 0 1.000 0 0 

7 8790 CR-D-
VII 

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

6 0% 0 0 1.000 0 0 

8 8790 CR-D-
VII 

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

6 0% 0 0 1.000 0 0 

9 8790 CR-D-
III 

Centrul de integrare 
prin terapie 
ocupațională din  
cadrul Centrului de 

90 63% 0 744.00
0 

3.306.0
00 

45.000 0 



integrare prin terapie  
ocupațională 
Râmnicu Sărat 

10 8790 CR-D-
II 

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

50 95% 0 700.00
0 

3.000.0
00 

0 0 

11 8710 CRMS-I Centrul de asistență 
medico socială 
Pogoanele 

70 97% 0 2.088.0
00 

2.552.0
00 

0 0 

12 8891 CZ-C-
III 

Centrul de zi pentru 
copii cu dizabilități  
Dumbrava Minunată 
Buzău 

70 100% 0 1.102.5
00 

1.347.5
00 

0 0 

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

20 80% 0 1.149.0
00 

1.905.0
00 

0 0 

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

20 70% 0 1.149.0
00 

1.905.0
00 

0 0 

15 8790 CR-
MC-I 

Centrul maternal - 
Complex de servicii 
comunitare nr. 3 

10 100% 0 607.50
0 

1.042.5
00 

0 0 

16 8790 CR-C-
II 

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

25 56% 0 1.417.0
00 

2.433.0
00 

0 0 

17 8790 CR-C-I Serviciul rezidential 
apartamente  - 
Albatros 

6 100% 0 385.50
0 

767.50
0 

0 0 

18 8790 CR-C-I Serviciul rezidential 
apartamente  - Suras 
de soare 

6 100% 0 382.50
0 

767.50
0 

0 0 

19 8790 CR-C-I Serviciul rezidential 
apartamente  - 

6 100% 0 382.50
0 

767.50
0 

0 0 



Voinicii 
20 8790 CR-C-I Serviciul rezidential 

apartamente  - 
Zambetul copilariei 

6 100% 0 382.50
0 

767.50
0 

0 0 

21 8790 CR-C-I Complexul de servicii 
comunitare nr.  
9 Buzău – CTF Piatra 
Soarelui 

12 100% 0 621.20
0 

1.059.0
00 

0 0 

22 8790 CR-C-I Complexul de servicii 
comunitare nr.  
9 Buzău – CTF Piatra 
Lunii 

12 100% 0 621.20
0 

1.059.0
00 

0 0 

23 8790 CR-C-I Complexul de servicii 
comunitare nr.  
9 Buzău – CTF Ochi 
de soim 

12 100% 0 621.20
0 

1.059.0
00 

0 0 

24 8790 CR-C-I Complexul de servicii 
comunitare nr.  
9 Buzău – CTF Ochi 
de tigru 

12 100% 0 621.20
0 

1.059.0
00 

0 0 

25 8891 CZ-C-
III 

Complexul de servicii 
comunitare nr.  
9 Buzău – Centrul de 
zi de recuperare 
pentru copii cu 
dizabilitati ONIX 

90 50% 0 503.00
0 

1.015.0
00 

0 0 

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

6 100% 0 279.00
0 

541.00
0 

0 0 

27 8790 CR-C-I Serviciul module 
rezidențiale de tip 
familial -  
modul Rază de soare 

8 100% 0 304.00
0 

571.00
0 

0 0 

28 8790 CR-C-I Serviciul module 
rezidențiale de tip 
familial -  
modul Frații 

8 100% 0 304.00
0 

571.00
0 

0 0 

29 8790 CR-C-I Serviciul module 
rezidențiale de tip 
familial -  
modul Temerarii 

6 100% 00 279.00
0 

541.00
0 

0 0 

30 8790 CR-C-I Serviciul module 
rezidențiale de tip 
familial -  
modul Colț Alb 

8 100% 0 304.00
0 

571.00
0 

0 0 

31 8790 CR-C-I Serviciul module 
rezidențiale de tip 

8 100% 0 304.00
0 

571.00
0 

0 0 



familial -  
modul Casa 
Speranței 

32 8790 CR-C-I Serviciul module 
rezidențiale de tip 
familial -  
modul Violeta 

8 100% 0 304.00
0 

571.00
0 

0 0 

33 8790 CR-C-I Serviciul module 
rezidențiale de tip 
familial - 0 
modul Liceenii 

8 100% 0 304.00
0 

571.00
0 

0 0 

34 8790 CR-C-I Centrul rezidențial de 
tip familial Ileana  
Cosânzeana din 
cadrul Complexului 
de servicii  
pentru copilul cu 
handicap nr. 14 
Râmnicu Sărat 

18 100% 0 949.00
0 

1.660.0
00 

0 0 

35 8790 CR-C-I Centrul rezidențial de 
tip familial Prâslea 
cel  
Voinic din cadrul 
Complexului de 
servicii pentru  
copilul cu handicap 
nr. 14 Râmnicu Sărat 

18 100% 0 949.00
0 

1.660.0
00 

0 0 

36 8891 CZ-C-
III 

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

80 100% 0 225.00 575.00
0 

0 0 

37 8790 CR-C-I Centrul Rezidenţial 
Învingătorii din 
cadrul  
Complexului de 
Servicii Comunitare 
Râmnicu  
Sărat 

12 100% 0 503.10
0 

1.014.9
00 

0 0 

38 8790 CR-C-I Centrul Rezidenţial 
Azur din cadrul 
Complexului  
de Servicii 
Comunitare Râmnicu 
Sărat 

12 100% 0 503.10
0 

1.014.9
00 

0 0 



39 8790 CR-C-I Centrul Rezidenţial 
Campionii din cadrul  
Complexului de 
Servicii Comunitare 
Râmnicu  
Sărat 

12 100% 0 503.10
0 

1.014.9
00 

0 0 

40 8790 CR-C-I Centrul Rezidenţial 
Magnolia din cadrul  
Complexului de 
Servicii Comunitare 
Râmnicu  
Sărat 

12 100% 0 503.10
0 

1.014.9
00 

0 0 

41 8790 CR-C-I Centrul Rezidenţial 
Orhideea din cadrul  
Complexului de 
Servicii Comunitare 
Râmnicu  
Sărat 

12 100% 0 503.10
0 

1.014.9
00 

0 0 

42 8899 CZ-F-I Centrul de 
Recuperare prin 
Consiliere şi sprijin  
pentru părinţi şi copii 
- Complexului de 
Servicii Comunitare 
Râmnicu  
Sărat 

25 100% 0 60.000 300.00
0 

0 0 

43 8790 CR- 
VD-II 

Centrul de 
recuperare pentru 
victimele violenţei în 
familie Râmnicu 
Sărat 

15 80% 0 910.00
0 

1.413.0
00 

0 0 

44 8790 CR-C-I Serviciul de tip 
rezidenţial din cadrul  
Complexului de 
Servicii pentru 
Copilul cu  
Handicap Sever nr.8 

40 100% 0 2.645.0
00 

3.655.0
00 

0 0 

45 8891 CZ-C-
III 

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

36 90% 0 100.00
0 

300.00
0 

0 0 

46 8790 CR-VD-
II 

Locuință protejată 
pentru victimele 
violenței domestice - 
VENUS 

6 50% 0 0 14.500 0 0 



47 8899 SC-D-I Servicii in comunitate 
pentru persoane 
adulte cu dizabilități 
acordate prin 
asistent personal 
profesionist 

15 0% 0 550.00
0 

0 0 0 

48 8790 SF-C Serviciul pentru 
ingrijiri de tip familial 
pentru copil – retea 
asistenti maternali 

204 100% 0 5.700.0
00 

5.700.0
00 

0 0 

 
 
 
 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
serviciu 
social 
propus 

Cod 
servici
u 
social 

Categori
e 
benefici
ari 

Capacitat
e 
necesara 

Capa
citat
e 
cladi
re/ 
spati
u 
nece
sar 
– 
mp -  

Resu
rse 
uma
ne 
nece
sare 

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

Justificare 

    Nr 
ben
ef/ 
zi 

Nr 
locur
i (in 
patu
ri) 

  Bu
get 
loc
al 

Buget 
județea
n 

Buget 
de 
stat 

Cont
ribuț
ii  

Alte 
surse 

 

1 Centru de 
abilitare 
reabilitare 
pentru 
persoane 
adulte cu 
dizabilităț
i 

8790 
CR-D-
II  

Persoan
e cu 
dizabilit
ăți 
instituțio
nalizate 
în 
C.I.T.O. 
Rm. 
Sarat 

44 44 180
0 

mp 

- - 800.00
0 lei 

   Conform HCJ 247/ 
27.10.2022 privind 
aprobarea Planului de 
restructurare CITO 
Rm. Sărat 

2 Centru de 
îngrijire și 
asistență 
persoane 
adulte cu 
dizabilităț
i 

8790 
CR-D-
I 

Persoan
e cu 
dizabilit
ati 
instituțio
nalizate 
in 

50 50 100
0 

mp 

- -   



C.I.T.O. 
Rm. 
Sarat si 
persoan
e din 
comunit
ate 

3 Extindere 
rețelei de 
asistenți 
maternali 
profesioni
ști 

8790S
F-C 

Copii 
aflati in 
situatie 
de risc/ 
dificultat
e 

80 
(31 
la 

nive
lul 

anul
ui 

202
3) 

- - 31 - 966355
,77 lei 

- - 483173
27,77 
lei 

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

4 1-
Locuința 
maxim 
protejat 
prin 
reorganiz
area 
CRRPAH 
Stilpu in 
CabR 
Stilpu  

8790 
CR-D-
VII -
LP  
 

Persoan
e cu 
dizabilit
ăți 
instituțio
nalizate 
în CAbR 
Stilpu 

10 10 375,
22m

p 

10 - 0 0 0 4.632.
890,08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APEL: „Dezvoltare 
locală”, Aria 10 
“Dezvoltare locală și 
reducerea sărăciei”, 
Granturile Norvegiene 
2014-2021, prin 
proiectul „IMPREUNA-
suport comunitar 
pentru persoanele cu 
dizabilitati  ”, cod 
proiect PN 4038, aflat 
in implementare  5 1 - 

Centru de 
zi  

8899 
CZ-D-
I 

Persoan
e cu 
dizabilit
ati 
instituțio
nalizate 
in CAbR 
Stilpu si 
persoan
e adulte 
cu 
dizabilit
ati din 
comunit
ate 

30 - 224 
mp 
mp 

15 - 0 0 0 

6 2 - case 
de tip 
familial 
pentru 

8790 
CR-C-
I 

Copii cu 
handica
p din 
cadrul 

24 24 apro
x 

350
mp/

26  x   x Construirea celor doua 
case de tip familial se 
va realiza in perioada 
 2022-2023, din buget 



copii cu 
dizabilităț
i 

Serviciul 
de tip 
rezidenţi
al din 
cadrul  
Complex
ului de 
Servicii 
pentru 
Copilul 
cu  
Handica
p Sever 
nr.8 
 

casa 
de 
tip 

famil
ial 

judetean sau alte 
surse de finantare 
atrase. 

7 1 Centru 
de 
îngrijire şi 
asistenţă 

8790 
CR-D-
I 

Tinerii 
cu 
handica
p din 
cadrul 
Serviciul 
de tip 
rezidenţi
al din 
cadrul  
Complex
ului de 
Servicii 
pentru 
Copilul 
cu  
Handica
p Sever 
nr.8 
 

Max 
35 

Max 
35 

487 49  x     

 

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

strategia județeană, dar și în raport cu actele normative specifice, pentru creșterea 

calității serviciilor sociale, în anul 2023, își propune identificarea de oportunități de 

finanțare pentru continuarea proceselor de restructurarea/ reorganizarea/ 

dezvoltarea serviciilor sociale. Pe lângă serviciile propuse a fi înființate, vor fi 

realizate demersuri specifice de identificare linii de finanțare naționale sau cu 

fonduri europene nerambursabile. 



D.G.A.S.P.C. Buzău își propune externalizarea serviciilor sociale prin 

contractare de servicii sau concesionare. Într-o primă etapă se impune realizarea 

unei evaluări a serviciilor sociale specializate din punctul de vedere al posibilității de 

externalizare, în cea de-a doua etapă elaborarea documentației necesare 

externalizării  și dezvoltarea unui sistem de evaluare și monitorizare a calității 

serviciilor contractate sau concesionate. 

 

 

Capitolul II - Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la 

serviciile sociale existente la nivel judeţean în conformitate cu prev. art. 6 

din H.G. nr.797/2015 

 

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

internet/ se afișează la sediul D.G.A.S.P.C. Buzău: 

a. Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2027; 

b. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 

finanţate din bugetul consiliului judeţean pentru anul 2023; 

c. Raportul de activitate ale D.G.A.S.P.C. Buzău pentru anul 2022; 

d. Regulamentul de organizare și funcționare al D.G.A.S.P.C. Buzău; 

e. Programe şi proiecte implementate; 

f. Activitatea proprie şi serviciile aflate în administrare - formulare/ 

modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de 

eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, 

pentru fiecare serviciu furnizat, documente de interes public; 

g. Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii 

administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, 

acordate de furnizori publici ori privaţi; 

 

            2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare 

a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe 

perioada realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale, sau a activităţii de 

consiliere în cadrul centrelor de zi. 



 3. Telefonul unic 119 pentru primirea sesizărilor cu privire la situații de abuz, 

neglijare și exploatare a copilului, să asigure consiliere telefonică și să intervină 

prompt prin intermediul echipei mobile în cazurile urgente.  

Termen: permanent. 

4. Campanii de informare și sensibilizare a comunităţii, organizate de 

D.G.A.S.P.C. sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.: 

 Întâlniri semestriale cu reprezentanții autorităților publice locale pentru a 

asigura coordonarea și îndrumarea metodologică a activității serviciului public de 

asistență socială precum și creșterea gradului de informare cu privire la serviciile 

sociale furnizate, a proiectelor, programelor și strategiei de dezvoltare.  

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

Intersectorială Județeană pentru Prevenirea și Combaterea Exploatării prin Muncă și 

de Echipa Intersectorială Locală în Domeniul Prevenirii și Combaterii Violenței în 

Familie, în ceea ce privește implementarea planurilor specifice de acțiuni pentru 

anul 2023. 

 

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

 D.G.A.S.P.C. Buzău prezintă în cadrul site-ului oficial www.dgaspc-buzau.ro, 

informații despre serviciile sociale furnizate, precum și alte informații utile pentru 

beneficiarii serviciilor sociale sau alte persoane interesate. Prin întâlnirile 

semestriale cu reprezentanții autorităților publice locale se urmărește permanent 

creșterea gradului de informare cu privire la serviciile sociale furnizate, precum și cu 

privire la proiectele, programele și strategiile de dezvoltare.  

 

 6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii 

de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc. 

 Realizarea unei întâlniri pentru a dezbate teme de interes precum: structura 

D.G.A.S.P.C. Buzău şi serviciile furnizate; cadrul legislativ din domeniul social; 

oportunități de dezvoltare a serviciilor sociale; strategia județeană de dezvoltare a 

serviciilor sociale în județul Buzău; planul anual de acțiune al DGASPC/2023. 

 

 7. Mesaje de interes public 



 Informare permanentă a opiniei publice: comunicate de presă, participarea 

reprezentanților instituției la emisiuni radio/ TV, articole de presă. 

 Mesaje de interes public transmise prin site-ul oficial sau presa, cu ocazia 

diferitelor zile naționale/ internaționale: Ziua internațională a copilului; Ziua 

internațională a drepturilor copilului; Ziua internațională a persoanelor vârstnice, 

Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, Ziua împotriva violenţei asupra 

copilului, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități.  

Capitolul III - Programul de formare şi îndrumare metodologică a 

personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

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

performanţei personalului din structurile proprii/instruire, etc.: 

a.  Cursuri de perfecţionare 
 Nr. persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 630 710000 lei 
 

b.  Cursuri de calificare 
 Nr. persoane Buget estimat 

Cursuri de calificare in profesia de 
asistent maternal profesionist 

30 - 

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

La nivelul fiecărei structuri funcționale, coordonatorul va realiza instruirea 

personalului cu privire la: legislația specifică, regulamentul de organizare și 

funcționare, regulamentul de ordine internă, responsabilitățile specifice fiecărei 

profesii, conform fișei de post.  

De asemenea D.G.A.S.P.C. Buzău va realiza un program de instruire cu 

specialiști ce dețin competențe în formare la nivelul serviciilor sociale în baza unui 

program de instruire aprobat. 

 d. Sesiuni de instruire pentru voluntari; 

Programe de voluntariat Nr. 
persoane 

Buget 
estimat 

Persoanele care desfășoară activități de voluntariat, 
beneficiază de: 
- instruire inițială cu privire la (structura, misiunea, activitățile, 
regulamentele instituției, drepturile și obligațiile voluntarului) 

30 - 



odată cu semnarea contractului de voluntariat; 
- instruire realizată la nivelul structurii în care își desfășoară 
activitatea de voluntariat, de către coordonatorul structurii 
respective. 
 

 e. Participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de 

interes naţional;   

D.G.A.S.P.C. Buzău identifică și aplică în cadrul programelor de interes 

național care susțin dezvoltarea serviciilor sociale si/sau programelor cu fonduri 

nerambursabile, în acest sens se desemnează echipe de elaborare cereri de 

finanțare și implementare proiecte, membrii acestora putând participa la sesiunile 

de formare organizate în cadrul programului.  

 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
   PREŞEDINTE 

 
NR. 3435/16.02.2023 
 
 

REFERAT 

privind aprobarea Planului  de implementare a Strategiei 
județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2027 – 
formă actualizată – şi a Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2023 

   
Proiectul de hotărâre este promovat în scopul îndeplinirii atribuțiilor 

deliberativului judeţean cu privire la aprobarea documentelor strategice în 
domeniul asistenței sociale, la nivelul unității administrativ-teritoriale de rangul 
judeţului, precum şi a documentelor de lucru aferente implementării acestor 
strategii, prevăzute în normele legale primare speciale. 

 
Astfel, invocând dinamica legislativă în domeniul asistenței sociale, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, instituția 
publică județeană de profil, a solicitat aprobarea formei actualizate a Planului  de 
implementare a Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2027 
şi a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate 
din bugetul Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2023. 

 
Având în vedere că se află în execuţie atât bugetul Judeţului Buzău, cât şi 

bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, 
pentru anul financiar-bugetar în curs, apreciem ca oportună şi utilă supunerea 
aprobării deliberativului judeţean a celor două documente de lucru în domeniul 
asistenței sociale şi protecției copilului, domeniu afectat la nivel național şi local 
de o dinamică complexă, sub presiunea evenimentelor şi fenomenelor 
economice, militare, naturale şi social-umanitare regionale. 
 
 Pentru motivele mai sus arătate, propunem adoptarea proiectului de 
hotărâre în forma prezentată. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

         PETRE-EMANOIL NEAGU 
 



        CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE  
               PUBLICĂ LOCALĂ 
          NR. 3436/16.02.2023 
 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului  de 
implementare a Strategiei județene de dezvoltare a 

serviciilor sociale 2022-2027 – formă actualizată – şi a 
Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean 
Buzău pentru anul 2023 

 

 Prin Hotărârea nr. 71/31.03.2022, Consiliul Județean Buzău a aprobat 
Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2027 şi Planul de 
acțiuni al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău 
pentru serviciile sociale specializate furnizate în anul 2022. 

 Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare, stabileşte la art. 117, alin. (1) şi (2) următoarele: 

 „Art. 117 (1) Strategiile de dezvoltare a serviciilor sociale judeţene şi a 
municipiului București se elaborează pe termen mediu, respectiv pe o perioadă 
de 5 ani, precum şi pe termen lung, respectiv pe o perioadă de 10 ani, şi cuprind 
măsurile şi acțiunile din domeniu, planificarea acestora şi bugetul estimativ. 

    (2) Strategiile de dezvoltare a serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) se 
dezbat şi se avizează de către Comisiile judeţene de incluziune socială şi a 
municipiului București, anterior aprobării lor prin hotărâre a consiliului judeţean, 
respectiv a Consiliului General al Municipiului București. 

...”. 

 Totodată, același act normativ prevede la art. 118, alin. (1), (2) şi (4) că: 

 „Art. 118 (1) Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale se 
elaborează de către autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu 
măsurile şi acțiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a 
judeţului de care aparțin, respectiv în cea a municipiului București, pentru 
sectoarele de la nivelul capitalei. 



    (2) Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale prevăzute la alin. (1) 
cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile 
sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de 
contractare a serviciilor de la furnizorii privați, programul de subvenționare, 
bugetul estimat şi sursele de finanţare. 

… 

    (4) Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate şi/sau 
finanţate de consiliile judeţene, de consiliile locale ale sectoarelor municipiului 
București, precum şi de Consiliul General al Municipiului București, anterior 
supunerii acestora spre aprobare prin hotărâre a consiliului judeţean/consiliului 
local al sectorului/consiliului general al capitalei, se transmit pentru consultare 
comisiilor teritoriale de incluziune socială.” 

 Concomitent cu îndeplinirea acestor condiții de formă şi de procedură, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a solicitat prin 
adresa sa nr. 4213/01.02.2023, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr. 
2558/06.02.2023, promovarea unui proiect de hotărâre a deliberativului 
judeţean pentru aprobarea Planului  de implementare a Strategiei județene de 
dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2027 – formă actualizată – şi a Planului 
anual de acțiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2023. 

 
 Pentru aceste considerente normative şi de fapt, susținem proiectul de 
hotărâre în forma promovată de iniţiator.   
 
 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 
MIRELA OPREA 
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