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JUDETUL HUNEDOARA 

ORASUL HATEG 
PRIMAR 

Anexă la proiectul de hotărâre nr. 121/2021 
 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale, administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local  Hateg, pentru anul 2022 
 
 
     Având în vedere ca, strategiile pentru perioada umatoare nu au aparut, ne vom baza pe aceleasi strategii ca in nul 2021, urmand sa facem 
corectiile de rigoare, dupa ace noile strategii vor fi in vigoare. 
1.Strategia judeţeană privind protecția și promovarea drepturilor copilului și adultului în dificultate 2014 - 2020, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 99/2019, respectiv următoarele obiective operaţionale/direcţiile de acţiune: 
- protecţia şi respectarea drepturilor copiilor, familiilor şi persoanelor adulte în dificultate, prin implicarea resurselor necesare şi 
responsabilizarea tuturor factorilor cheie implicaţi în viaţa acestora pentru a beneficia complet de participarea la viața socială și economică;  
-asigurarea unui sistem de servicii integrate, bazat pe parteneriat, oferite copiilor/persoanelor vulnerabile, în vederea respectării drepturilor şi 
satisfacerii nevoilor acestora. 
2.Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale aprobată prin HCL Hațeg nr.193/2014, respectiv următoarele obiective 
operaţionale/direcţiile de acţiune:  
-Dezvoltarea acţiunilor de prevenire a separării copilului de părinţi şi mentinerea acestuia în familie; 
-Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea serviciilor de asistenta medicala comunitara; 
-Reducerea numarului de persoane si familii fara venituri sau cu venituri reduse.                                                                                                                                                                          
3. Strategiile naţionale: 
Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020,aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.113/2014. 
Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

 Îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate 
 Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile 
 Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă 
 Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc 

Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 
383/201. 
Obiective generale prevăzute în strategie sunt: 
 Creşterea gradului de ocupare a persoanelor sărace şi vulnerabile prin programe ample de activare pe piaţa muncii;  
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 Creşterea sprijinului financiar pentru persoanele cu venituri reduse (VMI) şi introducerea stimulentelor pro-activare pentru beneficiarii 
programului de beneficii sociale; 

 Promovarea incluziunii sociale a comunităţilor marginalizate printr-o abordare integrată, concentrată asupra copiilor; 
 Îmbunătăţirea funcţionalităţii serviciilor sociale; 
 Integrarea beneficiilor de asistenţă socială, a serviciilor sociale, a serviciilor de ocupare şi a altor servicii publice prin transformarea 

asistentului social într-un ”integrator” cu o atribuţie solidă de management de caz; 
 Investiţii într-un sistem solid de e-asistenţă socială; 
 Creşterea rolului economiei sociale în reducerea excluziunii sociale; 
 Consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare şi evaluare. 

Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârsnice 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului 
nr. 566/2015 
Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 
 Prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice 
 Promovarea participării sociale active şi demne a persoanelor vârstnice 
 Obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă şi siguranţă pentru persoanele cu nevoi de îngrijire de lungă durată 

Strategia naţională ,,O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi ,,2016-2020”aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 
Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 
 Promovarea accesibilităţii în toate domeniile vieţii pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului.  
 Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii.  
 Eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii pentru persoanele cu dizabilităţi.  
 Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la un mediu de lucru deschis, incluziv şi accesibil, atât în sectorul public cât şi în cel privat, 

concomitent cu asigurarea accesului lor efectiv la servicii de sprijin pentru creşterea ocupării pe piaţa muncii.  
 Promovarea educaţiei şi formării profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile şi a învăţării de-a lungul vieţii pentru persoanele cu 

dizabilităţi.  
 Promovarea și protecția dreptului persoanelor cu dizabilități la un standard adecvat de viață pentru îmbunătățirea continuă a calității vieții 

lor. 
 Asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilităţi la servicii şi facilităţi de sănătate, de calitate, care acordă atenţie problemelor 

specifice de gen, la un cost rezonabil şi cât mai aproape posibil de comunităţile în care acestea trăiesc. 
 Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilităţi pe baza informaţiilor şi datelor statistice şi de cercetare colectate din toate 

domeniile de activitate.  
Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei 
domestice pentru perioada 2018-2021,aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 365/2018 
Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 
 Consolidarea cadrului legislativ din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice 
 Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin şi protecţie pentru victime  
 Prevenirea violenţei domestice şi a recidivei acesteia precum şi a violenţei sexuale  
 Monitorizarea şi evaluarea activităţilor întreprinse în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice  

4.Programele de interes naţional aprobat prin: 



3 
 

 Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi ,, Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie 
specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”;  

Hotărârea Guvernului nr. 427/2018 privind aprobarea programului de interes naţional ,, Servicii comunitare la domiciliu pentru 
persoanele vârstnice dependente” şi a programului de interes naţional ,,Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele 
unităţi administrativ-teritoriale. 
         5. Acordurile/Convențiile/Protocoalele de cooperare/parteneriat,  
 Protocol de colaborare nr 1171/18.01.2019 între gradinita cu P.N Betleem Hateg si Primaria orasului Hateg, pentru promovarea valorilor 

crestine referitoare la aspectul social, precum si cele educative si culturale. 
 Protocol de colaborare nr 6572/05.10.2018/19242/02.10.2018 avand ca obiect dezvoltarea relatiilor de colaborare in vederea sprijinirii 

echipelor de interventie locala in scopul identificarii tinerilor inactivi in vederea acordarii acestora masuri personalizate de sprijin  
 Conventie de colaborare NR 44228 intre D.G.A.S.P.C Hunedoara și Directia  de Asistență Socială - are ca obiect colaborarea între cele 

două părţi în vederea aplicării în mod unitar și cu celeritate a dispozițiilor legale care reglementează activitatea de prevenire a separării 
copilului de părinții săi, de respectare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, persoane vârstnice și a altor persoane adulte aflate în 
situații de dificultate, precum și de prevenire a instituționalizării acestora; 

 Convenţia de colaborare nr. 31969/06.10.2020 între D.G.A.S.P.C Hunedoara și – are ca obiect realizarea unor activități potrivit 
competențelor legale destinate îmbunătățirii vieții copiilor cu nevoi speciale de pe raza orasului Hateg, care necesită programe de 
recuperare; 
 

6.Procesul verbal nr.22804, din data de 28.10.2021,încheiat în urma consultării în vederea elaborării Planului anual de acțiune privind 
serviciile sociale organizată de către Direcţia de Asistenţă Socială Hateg, cu Asociatia Evanghelistica si de caritate Isus Speranta Romaniei, cu 
Centrul rezidential pentru persoane varstnice ,,Betania” si Locuinta protejata pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,Betania”(în curs de 
acreditare) cu sediul în Hateg, str. Progresului nr 35A, jud.Hunedoara, in calitate de furnizori privaţi de servicii sociale acreditați pe raza 
unității administrativ-teritorială a orasului Hateg. 
 
 
 
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Hateg, cuprinde: 

 
 
 Capitolul I- Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale; 
Capitolul II- Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judetean;  

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

CAPITOLUL I  
ADMINISTRAREA, ÎNFIINŢAREA 

ŞI FINANŢAREA SERVICIILOR  SOCIALE 
 
A. Serviciile sociale existente la nivel local 2. 
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Din perspectivă funcţională acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca un sistem de acţiuni specifice, care trebuie să 

asigure realizarea obiectivului său major, respectiv asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau 
socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială. 

Planificarea este un proces sistematic, prin care Direcţia de Asistenţă Socială Hateg  îşi defineşte anumite priorităţi pentru 
îndeplinirea misiunii ei.  

Rolul planificării este de a ajuta Direcţia de Asistenţă Socială Hateg să: 
a) definească obiectivele şi orientările; 
b) definească priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le va întreprinde; 
c) identifice măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei; 
d) clarifice resursele pe care le poate folosi şi să identifice ce acţiuni trebuie să întreprindă.  

Planul Anual de Acţiune pentru anul 2022, privind serviciile sociale la nivelul Direcției de Asistență Socială Hateg, se elaborează în 
conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 
nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului –cadru al Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate din bugetul consiliului 
judetean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti și Anexa 2 din Hotărârea Guvernului nr.797/2017, pentru 
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.  
         În întocmirea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pentru anul 2022, s-a ţinut cont, în primul rând de scopul Direcţiei de 
Asistenţă Socială Hateg şi anume asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.  
          Planul anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2022 se întemeiază pe întregul ansamblu de principii și valori care 
guvernează întregul sistem național de asistență socială.  
          Totodată, s-a avut în vedere şi reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială Hateg ca Direcţie de Asistenţă Socială, fără personalitate 
juridică subordonată Consiliului Local Hateg conform HCL nr. 14/31.01.2019.  

La stabilirea bugetelor estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente s-au avut în vedere standardele minime de cost 
pentru serviciile sociale, conform legislației în vigoare. 
 
 
 
 
 

 
Nr. 
Crt. 

Cod serviciu 
social, conform 
Nomenclatorului 
serviciilor 
sociale 

Denumirea 
serviciului 
social 

Capacitate Grad de 
ocupare 

Bugete estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente 

    Buget 
local 

Buget 
județean 

Buget de 
stat 

Contribuții 
personae 
beneficiare 

Alte surse 

Servicii pentru copii 
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1. 8899 CPDH-I Cantina de 
Asistenta 
Sociala 

50 70% 300000     

 8891CZ-C-I Cresa 
oraseneasca 

20 100% 431000   8000  

          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Servicii pentru persoane adulte 
1.          

 
 
 
 
 
 
B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate 
 
 
 
 
Denumi

re 
serviciu 
social 
propus 

Cod 
servici
u social 

Categorie 
beneficiar

i 

Capacitate necesară Capacitate 
clădire/spați
u necesar - 

mp 

Resurse 
umane 
necesar

e 

Buget estimat Justificar
e 

Nr. 
beneficiar/z

i 

Nr. 
locuri 

(în 
paturi

) 

Buge
t 

local 

Buget 
județea

n 

Buge
t de 
stat 

Contributii 
ale 

beneficiarilo
r 

Alte 
surs

e 

 

- - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - 
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1.Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul 
procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, a 
anchetelor sociale, sau a activității de consiliere în cadrul Directiei de Asistenta Sociala, se realizează 
prin publicarea pe pagina web a Primăriei, secțiuneaDirecția de Asistenta Sociala, secțiunea Anunțuri. 

Organizarea de întâlniri: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale 
persoanelor beneficiare, voluntari etc.; 

Activități de informare si consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: 
conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor 
sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc. 
Mesaje de interes public sunt transmise pe site www.nou.primariehateg.ro si pe pagina de facebook  
Primaria orasului Hateg.  
 
C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii 
asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru realizarea obiectivului 
operaţional/direcţiei de acţiune prevăzută în …………..^4. 
Se aplică şi în cazul programelor de finanţare nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes 
general, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza Legii 
nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare: 
1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenţii de la bugetul local în anul 2021: 
2. Capitolele de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, pentru care se pot 
acorda subvenţii; 

a) cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv 
personal de specialitate şi auxiliar; 
b) cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate; 
c) cheltuieli pentru carburanţii necesari funcţionării mijloacelor de transport pentru centrele 
de zi, unităţile de îngrijiri la domiciliu şi cantinele sociale; 

       d) cheltuieli de întreţinere şi gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poştă, telefon 
şi internet. 

         e) cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate;  
       f) cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de utilizare şi echipament 
pentru persoanele asistate; 

         g) cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor; 
         h) cheltuieli cu materiale sanitare şi de curăţenie. 
 
3. Bugetul estimat al programului de subvenţionare ………………. 
a) codul CPV este însoţit de codul serviciului social din Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) estimarea valorii contractului se realizează pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale care 
fac obiectul contractării, aprobate la nivel naţional prin hotărâre a Guvernului; 
c) bugetul estimat al programului de contractare. 

 
CAP. II 

Planificarea activităţilor de informare a publicului, cu privire la serviciile sociale existente la nivel 
local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017. 

 
1.Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina de internet a Primăriei orasului 
Hateg, la sectiunea destinată Directiei de Asistentă Socială. 
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale este publicată pe pagina de internet a Primăriei orasului 
Hateg, la sectiunea destinată Directiei de Asistentă Socială, se emite o hotărâre a Consiliului Local si se 
publică pe pagina de internet; 
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b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale finanţate din bugetul consiliului local – se aprobă 
prin hotărâre a Consiliului Local, se publică pe pagina de internet a Primăriei Orasului Hateg la 
sectiunea destinată Directiei de Asistentă Socială si se afisează la sediul Primariei. Se actualizează ori 
de câte ori este nevoie; 
 
c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri, 
programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, 
pentru fiecare serviciu furnizat etc. – sunt publicate pe pagina de internet a Primăriei Orasului Hateg, la 
sectiunea destinată Directiei de Asistentă Socială si afisate la sediul Primariei orasului Hateg.  
       Se actualizează de câte ori apar modificări. Anual, se întocmeste Raportul de activitate al DAS, 
care se publică pe pagina de internet a Primăriei Orasului Hateg si este disponibil la DAS. 
d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale  acordate 
de furnizori publici ori privaţieste afișată la sediul D.A.S.  și actualizată ori de câte ori este nevoie: 
 
(e) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de 
aceştia - se actualizează lunar 
(f)serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea Directiei de Asistenţă Socială se 
actualizeza anual 
(g) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul orasului Hateg - se 
actualizează anual. 
e) Informaţii privind alte servicii de interes public, care nu au organizate compartimente deconcentrate 
la nivelul unităţii administrativ-teritoriale –(Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, punct 
de lucru Hateg, str Libertatii nr 5, jud.Hunedoara, care ofera mediere consiliere, formare profesionala, 
stabilire somaj) se actualizeaza trimestrial. 
Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local, 
în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017. 
 
    2. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de Direcția Publică de Asistenţă 
Socială sau în colaborare cu alţi furnizori de servicii sociale, instituţii : 
  - prin compartimentele D.A.S. :informarea persoanelor care au în grijă copii ai căror părinţi 
sunt plecaţi la muncă în străinătate, prevenirea şi combaterea violenţei în familie, combaterea 
fenomenului bullying în şcoli, campanii de prevenire a abandonului şcolar, informare privind bursa 
locurilor de muncă pentru romi, informare cu privire la locurile speciale pentru romi în şcolile 
profesionale, licee şi universităţi, informare privind drepturi fundamentale ale omului 

 - prin compartimentul asistent medical  comunitar: campanie impotriva infectarii si a 
transmiterii comunitare a virusului SARS COV 2, campanie de consiliere pentru vaccinare, campanie 
de vaccinare anti – Covid, campanie de informare privind sănătatea orală, campanie de vaccinare ROR, 
campanie cu privire la alimentația sănătoasă, campanie cu privire la sănătatea reproducerii, campanie 
de investigare gratuită pentru cancer de col uterin, campanile de informare anti alcool și fumat, 
campanie de  vaccinare Antigripal, ”Ziua Mondială a Tuberculozei – 24 Martie”, ”Ziua Mondială a 
inimii – 20 septembrie ”, ”Ziua Mondială a Sănătății – 7 septembrie”, ”Ziua mondială a Hepatitei – 28 
iulie”;  
     3. Campanii de promovare a prestaţiilor şi serviciilor sociale ale Direcției de Asistenţă 
Socială – anual. 
Campanie de promovare a serviciului social furnizat în comunitate pentru persoane aflate în dificultate 
(datorita pandemiei). 
 
  4. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, 
asociaţii ale persoanelor beneficiare, etc.: 
 - Direcția de Asistenţă Socială va organiza întâlniri cu furnizorii de servicii sociale, cu alte 
instituţii şi reprezentanţi ai cultelor cu scopul colaborării în vederea îmbunătăţirii calităţii şi dezvoltării 
serviciilor sociale oferite.  
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    5. Activităţi de informare şi consiliere cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind 
riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă 
socială, mediere socială etc.: 
 -  identificarea în cadrul comunității a persoanelor și a grupurilor vulnerabile din punct de 
vedere medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora și 
evaluarea, determinarea nevoilor de servicii sociale sau de sănătate ale acestora; 

-  furnizarea de servicii către membrii comunității, în special către persoanele aparținând 
grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social; 

-  desfășurarea de programe și acțiuni destinate reducerii riscului de excluziune socială, 
protejării și promovării sănătății, acces la servicii sociale și de sănătate; 

-  efectuarea de vizite la domiciliu pentru consiliere socială şi medicală a persoanei aflate în risc 
de marginalizare datorată stării de sănătate, vârstei, condițiilor de locuit sau situației materiale.  
    8. Mesaje de interes public transmise pe site de socializare: 
 - informare privind ajutoarele pentru încălzirea locuinței; 
 - informare privind distribuirea stimulentului educațional; 
 - informare privind monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate; 
 - informare privind serviciile destinate victimelor violenței domestice; 
 - informare privind serviciile destinate persoanelor vârstnice;  
 - informare privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi; 

- informare privind serviciile sociale existente  
 - orice modificare legislativă de interes public. 

a. Campanii de informare si sensibilizare a comunității cu privire la persoanele cu 
dizabilități 

a. Campanii de informare si sensibilizare a comunității cu privire la copii aflați în situații 
de risc, copiii cu parinti plecati la munca in strainatate; 

Campanii de promovare a serviciilor sociale ale DAS; 
Campanii de evaluare a nevoilor de servicii sociale pentru diferite categorii de beneficiari 
 

CAP. 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. de persoane Buget estimat 
Personalul de specialitate 5 10 000 
   
   
   

 
b) cursuri de calificare 
 
 Nr. de persoane Buget estimat 
- - - 
   
   

 
c) sesiuni de instruire pentru: 
c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate; 
c.2. asistenţi personali; 
c.3. îngrijitori informali^7; 
c.4. voluntari^8 
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 Nr. de persoane Buget estimat 
   
Asistenţi personali 45     10000 

 
   
   

 
 

SERVICII SOCIALE ASIGURATE DE CĂTRE FURNIZORI PUBLICI ŞI PRIVAŢI LA NIVEL 
LOCAL 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Furnizor 
servicii sociale 

Cod serviciu 
social, conform 
Nomenclatorului 
serviciilor 
sociale 

Denumirea 
serviciului social 

Date de contact serviciu 
social (adresa, tel., fax, e-
mail) 

Persoana  
de contact  
(nume prenume, 
funcție, tel.) 

1. Asociatia 
Evanghelistica 
si de caritate 
Isus Speranta 
Romaniei 

8730 CR-V-I Centrul rezidential 
pentru persoane 
varstnice 
,,Betania”. 

str Progresului nr 35 A, 
isrbetania@yahoo.com 

Valean Octavia 
Tel.0723975840. 

 
 
DIRECȚIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ: 
 
 

Nr. 
crt. 

Furnizor 
servicii sociale 

Cod serviciu 
social, conform 
Nomenclatorului 
serviciilor 
sociale 

Denumirea 
serviciului social 

Date de contact serviciu 
social (adresa, tel., fax, e-
mail). 

Persoana  
de contact  
(nume prenume, 
funcție, tel.) 

1 Primăria oras 
Hateg  
Direcția de 
Asistenţă 
Socială 
 

8899 CPDH-I Cantina Socială Hateg, Str. Horea, nr3, 
jud.Hunedoara. 

Turc Nicoleta 
Sef cantina 
0721721527. 

 Primaria oras 
Hateg  
Directia de 
Asistenta 
Sociala 

8891CZ-C-I 
 

Cresa oraseneasca Hateg, str.Timosoara, nr.7 Simedroni 
Victoria 
 Tel.0729057801 

 
 NOTA:Conform  Deciziei  ISJ nr.735/29.09.2021 si tinand cont de Ordonanta de Urgenta nr.100 din 
10 septembrie 2021 si a Hotararii Consiliului Local nr.175/2021, Cresa oraseneasca va fi arondata ca 
structura a Liceului Teoretic I.C.Bratianu Hateg. 
 
Haţeg ,  17 decembrie 2021 

     
INIŢIATOR, 

Primar, 
Adrian Emilian PUŞCAŞ 

 


