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Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate
din bugetul Consiliului Judeţean Satu Mare cuprinde:

1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi

finanţarea serviciilor sociale – capitolul I;

2. Planificarea activităţilor de informare a 

publicului cu privire la serviciile sociale 

existente la nivel judeţean – capitolul II;

3. Programul de formare şi îndrumare 

metodologică a personalului care 

lucrează în domeniul serviciilor sociale –

capitolul III.

26.01.2023



Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea
serviciilor sociale

DOMENIU DE INTERVENTIE 

PROTECTIA  COPILULUI 

Promovarea valorilor fundamentale ale 

familiei prin ADOPȚIE

2022

- 24 persoane/familii au obținut atestat de 
persoană/familie aptă să adopte.

- s- a realizat încuviințarea adopției interne

pentru 21 copii și pentru 3 copii adoptați

internațional.

- 26 de copii au devenit adoptabili în acest an

Copii adoptabili pentru care se caută o 
persoană/familie adoptatoare atât în cadrul 
procedurii adopției interne cât și în cadrul 
procedurii adopției internaționale – 128 de 
copii,

26.01.2023



Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea
serviciilor sociale

DOMENIU DE INTERVENTIE PROTECTIA  COPILULUI 

PROMOVAREA MĂSURILOR DE PROTECȚIE DE TIP 
ALTERNATIV

un numar de 241 asistenţi maternali atestaţi şi angajaţi cu
415 copii în plasament dintre care:

asistenti maternali cu un copil -96;

asistenti maternali cu 2 copii- 112;

asistenti maternali cu 3 copii – 25;

asistent maternal cu 4 copii- 2;

asistent maternal cu 5 copii- 1;

258 copii in plasament familial - din care: -162 plasamente la
rude;

26.01.2023



Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea
serviciilor sociale

DOMENIU DE INTERVENTIE PROTECTIA  
COPILULUI 

Protecție de tip rezidențial

225 – în sistemul de protecție de tip rezidențial
din care: 156 pe servicii de tip rezidential aflate in
subordinea institutiei noastre și 69 aflați în servicii
de tip rezidențial ale OPA

2022

13 CTF-uri din  care 
◦ 8 Case de tip familial pentru copii fără dizabilități

◦ 5  Case  de  tip  familial  pentru copii cu  dizabilități

1 CPC în procedura de închidere prin proiectul
„Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare
de colț, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale
de îngrijire", cod SMIS 130557 finanțat prin Programul
Operațional Regional

Organism privat autorizat OPA

Asociatia Congregatia Surorile Piariste Carei,
Asociatia Congregatia Fiicele Indurarii SM

Ajutam ca sa Invatam Coca 

Asociatia,, Casa Sperantei” Satu Mare
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PRIMA CAMERA DE AUDIERE A MINORILOR 

.

26.01.2023

In anul 2022 Direcția Generala de

Asistență Socială și Protecția

Copilului Satu Mare - Serviciul de

intervenție în situații de abuz,

violență în familie, trafic și alte

situații de urgență în domeniul

asistenței sociale a realizat

amenajarea camerei de audiere

pentru minori, care este dotată cu

geam despărțitor unidirecțional și

sistem de înregistrare audio-video,

concepută și mobilată, astfel încât

să se poată adapta

audierii/consilierii copiilor de vârste

diferite.



IN 2022 au fost verificate şi soluţionate cazurile de abuz, neglijare , violență în familie, trafic  cu 
respectarea principiilor de lucru în echipă pluridisciplinară în număr de 615 cazuri; 

26.01.2023



Echipa Mobilă și Numărul Unic Național 119
Înființarea Numărul Unic Național 119 administrat de STS și operat de D.G.A.S.P.C. Satu Mare destinat 
raportării cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copilului 

1. Număr fișe deschise: 6

2. Număr fișe închise: 42

3. Principalele tipuri de cazuri semnalate:

20 cazuri de abuz emoțional, 24 cazuri de neglijare,

4 cazuri de exploatare prin muncă

a fost trimisă echipa mobila - 43 cazuri

26.01.2023

785 apeluri din care 737 apeluri greșite

(mute)



ASITENTA SI SPRIJIN ACORDAT 
cetățenilor străini sau apatrizii afectați de conflictul militar din Ucraina și care au ajuns pe teritoriul României

Grupul operativ pentru minori neînsoțiți

la nivelul DGASPC Satu Mare s-a constituit Grupul operativ pentru 
minori neînsoțiți, fără personalitate juridică, care are rolul de a identifica 
rapid măsura cea mai adecvată pentru protecția minorului neînsoțit 
identificat pe raza județului Satu Mare, conform Ordonanței de Urgență 
nr.231/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, 
precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară,  
publicat în Monitorul Oficial al României.

DGASPC a sprijinit și a acordat asistență  unui număr de 
850 de persoane copii instituționalizați și însoțitorii 
acestora, atât în punctele de trecere al frontierei Halemu 
cât și în Aeroportul Inernațional Satu Mare și Aeroportul 
Inernațional Baia Mare și a ținut legătura cu 
coordonatorul Grupului operativ pentru minorii neîsoțiți 
constituit la nivelul județului Satu Mare

GRUPUL DE COORDONARE LA NIVELUL SERVICIULUI DE 
INTERVENȚIE PENTRU SITUAȚII DE ABUZ, VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE, 
TRAFIC ȘI ALTE SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI 
SOCIALE ARE URMĂTOARELE ATRIBUȚII:

- coordonează activitatea persoanelor delegate în punctele de trecere al frontierei,

- ține legătura permanantă cu Grupul Operativ

- Stă la dispoziția personelor delegate în punctele de trecere al frontierei pentru
îndrumare

- Coordoneză continuitatea prezenței la punctele de trecere al frontierei

- În urma solicitării ANPDCA din data de 22.03.2022 se trimite zilnic inclusiv sărbători
legale chestionarului prin intermediul căruia sunt raportate datele preluate de la
Poliția de Frontieră Română conform prevederilor Ordinului comun nr.
20362/31/3386/812/400/2022.

- Crearea și introducerea cazurile persoanelor refugiați în baza de date

- Întocmirea graficului de lucru pe fiecare punct de trecere al frontierei (Vama Petea,
Vama Urziceni, Vama Halmeu, pe lunile martie, aprilie, mai, iunie),

- Crearea grupului Whats Up și gestionarea raportelor la predarea turelor de lucru la
punctele de trecere al frontierei

- Gestionarea aplicației KidsUkraine
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Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
DOMENIUL DE INTERVENȚIE PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE

340 persoane adulte cu dizabilități
beneficiază de servicii de asistență la
standarde de calitate în cele 6 centre
rezidențiale din subordinea DGASPC SM

Centrul de servicii de recuperare
neuromotorii de tip ambulatoriu
,,Sf.Spiridon” cu sediul în Municipiuli
Satu Mare, str. Aurora, nr.1-3, cu o
capacitate de 10 beneficiar/ZI.

DGASPC a susținut dezvoltarea de servicii sociale centrate pe persoană,
pe nevoile individuale ale acesteia, implicarea familiei persoanei cu dizabilități
în activitățile de îngrijire, reabilitare și integrare a acesteia, asigurarea asistenței
și îngrijirii socio-medicale la domiciliul persoanei cu dizabilități, sens în care și-a
intensificat eforturile de prevenire a instituționalizării prin:

• Înființarea Echipei mobile pentru persoane adulte cu dizabilități, ca
serviciu social, fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare-Compartiment
management de caz pentru adulți cu dizabilități, cod serviciu social 8810-ID-VI
(Hotătârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 153/2021);

• Un alt demers întreprins în procesul de dezinstituționalizare a fost înființarea
în anul 2022 prin Hotătârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 144/2022 a
Serviciului Social de Îngrijire și Protecție a Adulților cu Handicap Grav
sau Accentuat la Asistentul Personal Profesionist. Scopul acestui serviciu îl
reprezintă prevenirea instituționalizării/respectiv dezinstituționalizarea prin
acordarea serviciilor de îngrijire și protecția adultului cu handicap grav sau
accentuat la asistentul personal profesionist.

26.01.2023



Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea 
serviciilor sociale
DOMENIUL DE INTERVENȚIE EVALUARE COMPLEXĂ ÎN DOMENIULASISTENŢEI SOCIALE

Serviciul de Evaluare Complexă a 

Persoanelor Adulte cu Handicap

(SECPAH):

Dintre cele 5758 certificate 

încadrare/neîncadrare într-un grad de 

handicap emise, un număr de 80 au fost 

contestate de către titularii acestora

26.01.2023



Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea
serviciilor sociale

Compartimentul de Evaluare Complexă a 

Copilului (C.E.C.C) Pe parcursul anului au fost 

evaluați/reevaluați un nr. 731 de copii din totalul 

de 1298 care sunt în evidența DGASPC.

au fost evaluate un numar de 156 cazuri noi.

26.01.2023



Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea
serviciilor sociale

26.01.2023

Cheltuieli de personal (10)

Protecţia copilului si Centre de îngrijire si

asistentă socială

61.697.0                      

00

61.560.270,72

Bunuri si servicii (20) Buget 2022/lei Plati la 31.12.2022 /lei

Protecţia copilului si Centre de îngrijire si

asistentă socială

(local)

12.915.030 12.446.517,73

Asistenta sociala (57) 1.127.000 1.119.101,21

Sume aferente persoanelor cu handicap

neîncadrate (59)

600.000 566.450

Proiecte cu finantare din fonduri externe

nerambursabile aferente cadrului financiar

2014-2020 (titl.58)

8.000.000 4.692.488,34

Cheltuieli investitii (71) 2.915.200 1.847.007,18

Total 87.254.230 82.231.835,18

Buget 2022/lei       Plăti la 31.12.2022/lei



Serviciile sociale
existente la nivel
judeţean

BUGET PLANIFICAT

26.01.2023

•Serviciile sociale existente la nivel judeţean

Nr. 

Crt

Cod serviciu 

social, 

conform 

Nomenclat

. serviciilor

sociale

Denumirea serviciului social Capacitate Grad 

de 

ocup 

are

Bugetele estimate pe surse de finanţare,

pentru serviciile sociale existente (mii lei):

Bug et 

local

Buget 

judeţea n

Bug et

de stat

Contrib 

uție 

benefici 

ari

Alte 

surse(fo 

nduri 

externe)

1. 8790  CR- C-I Casa de tip familial

,”Iris” localitatea

Berindan

11 7 750

2. 8790  CR-

C-I

Casa de tip familial

„Speranţa” din

localitatea Carei

12 11 800

3. 8790  CR- C-I Casa de tip familial

,,Orhideea” din 

localitatea Răteşti

11 9 850

4. 8790  CR- C-I Casa de tip familial

,,Ştefania” din

localitatea Oar

10 11 800

5. 8790  CR-

C-I

Casa de tip familial

,,Maria” din localitatea

Satu Mare

14 13 1.100

6. 8790  CR-

C-I

Casa de tip familial

„Daniel” localitatea

Borleşti

10 11 900

7. 8790  CR-

C-I

Centru de plasament al

copilului ,,Floare de colţ”

din localitatea Halmeu

50 28 2.600

8. 8790  CR- C-I Centrul de primire în regim

de urgență adăpost de

noapte

20 7 1.400



Serviciile sociale
existente la nivel
judeţean

BUGET PLANIFICAT

26.01.2023

9. 8790CR-

MC-I

Centrul Maternal

,,Lorena” din

localitatea Satu Mare

9 8 1.300

10. 8790CR-

C-II

Centrul de asistenţă şi

intervenţie a

victimelor traficului de 

persoane, abuzului, 

neglijării şi exploatării

”Andrei” din

localitatea Satu Mare

12 8 1.600

11. 8790  CR-

C-I

Casa de tip familial

„Mihaela” din 

localitatea Tăşnad

9 11 950

12. 8790  CR-

C-I

Casa de tip familial

,,Violeta” din

localitatea Carei

9 10 1.100

13. 8790  CR-

C-I

Casa de tip familial

,,Andreea” din

localitatea Carei

8 7 1.000

14. 8790  CR-

C-I

Casa de tip familial

,,Alexandra” din 

localitatea Amaţi

11 7 1.250

15. 8790  CR-

C-I

Casa de tip familial

,,Teodora” din

localitatile Noroieni

12 10 1.250

16. 8790  CR-

C-I

Casa de tip familial

,,Ana” din localitatea

Satu Mare

10 11 1.200



Serviciile sociale
existente la nivel
judeţean

BUGET PLANIFICAT

26.01.2023

19. 8790  CR-

D-I

Centrul de îngrijire și

asistență pentru persoane

adulte cu dizabilități ,,Sf. Ana,, 

Carei

48 48 4.300 60

20. 8790  CR-

D-I

Centrul de îngrijire și

asistență pentru persoane

adulte cu dizabilități ,,O Viață 

Nouă,, Satu Mare

50 49 3.700 120

21. 8790  CR-

D-I

Centrul de îngrijire și

asistență pentru persoane adulte

cu dizabilități ,,Cristiana,, Carei

48 48 3.400 20

22. 8790  CR- D-I Centrul de îngrijire şi asistenţă

socială

„Şansa” Satu Mare

(3 luni de funcționare)

150 83 2.350 500

23. 8790  CR-

D-I

Centrul de îngrijire şi

asistenţă socială

„Alexandru” Carei

(3 luni de funcționare)

100 82 1.530 500

24. 8899    CZ-

D-II

Centru de servicii de

recuperare neumotorie

(de tip ambulatoriu)

„Sf. Spiridon” Satu

Mare

10/zi 10/zi 400

11
17. 8790  CR-

C-I

Casa de tip familial

,,Felicia” din

localitatea Satu Mare

10 10 1.300

18. 8891    CZ-

C-III

Centrul de recuperare

pentru copilul cu 

handicap, Satu Mare

37 16 1.400



Serviciile sociale
existente la nivel
judeţean

BUGET PLANIFICAT

26.01.2023

11
25. 8790  CR-

D-II

Centru de abilitare și 

Reabilitare pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități din 

localitatea Noroieni, 

judeţul Satu Mare

30 30 1.900 50

26. 8790  CR-

VD-III

Locuință protejată-

Venus, Satu Mare

6 5 500 145

27. 8790-CR-

D-VII

Locuință maxim

protejată Laura

6 500

28. 8790-CR-

D-VII

Locuință maxim

protejată Lucia

10 800

29. 8810   ID-

VI

Echipa mobilă pentru

persoane adulte cu

dizabilități

4 pers./zi 150

30. 8899SC D-

I

Rețea de Asistenți

personali profesioniști

20 500

31. 8790CR

SF -C

Centrul pentru Servicii

Sociale de tip familial-

asistenți maternali 

profesioniști

275 posturi

din care

269 posturi

AMP și 6

specialiști;

275 12.340 5.600

32. 8790CR

SF- C

Centrul pentru Servicii

Sociale de tip familial-

plasamente la 

persoană/familie;

Familii/pers 

oane        

de 

plasament

și

3 specialiști;

Total 53.920 1.250 5.745



Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate

26.01.2023

1 Cămin pentru persoane vârstnice prin reorganizare CIA SANSA 

3 Case de tip familial prin implementarea proiectului Închiderea Centrului de plasament al
copilului Floare de colț, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire", cod SMIS 
130557, finanțat prin Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 -
Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul
Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C, Grup
vulnerabil: copii.

1 Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități prin restructurarea CIA 
Alexandru Carei cu o capacitate de 50 locuri conform legislatieiin domeniu



ANALIZA NEVOILOR ȘI STABILIREA DOMENIILOR PRIORITARE

ÎN VEDEREA FINANȚĂRII SERVICIILOR SOCIALE DE INTERES JUDEȚEAN CU FURNIZORII PRIVAȚI ACREDITAȚI/LICENȚIATI DIN 

JUDEȚUL SATU MARE PENTRU ANUL 2023

Presiunea  asupra sistemului județean de 

protecție a copilului este dublată şi de 

necesitatea asigurării unor servicii alternative la 

instituţia clasică care presupun costuri de 

întreţinere mai mari, precum şi de lipsa de 

servicii de prevenire a instituţionalizării la nivel 

comunitar.

DOMENIUL 
PROTECȚIA 

COPILULUI ȘI 
FAMILIEI

Servicii sociale –
cod  8891CZ-C III-

Centre de zi de 
recuperare pentru 
copii cu dizabilități

în planul de abilitare/reabilitare conform 
art. 68 alin.1  ″Furnizarea serviciilor și 

intervențiilor pentru copilul cu dizabilități 
și/sau CES, familie, reprezentant legal si 
alte persoane importante pentru copil se 

realizează în mod integrat și este 
monitorizată astfel încat să beneficieze 

in mod real de acestea și adecvat 
dezvoltării sale”.

DGASPC Satu Mare deține un singur 
serviciu de acest tip în Municipiul Satu 

Mare cu o capacitate de 30 locuri, 

DOMENIUL 
PROTECȚIA 

COPILULUI ȘI 
FAMILIEI

Centre rezidențiale 
pentru copii în 

sistemul de 
protecție specială –
cod serviciu social: 

8790CR-C-I. 

se impune continuarea
parteneriatului pentru
cofinantarea serviciilor
sociale de tip CTF cu
furnizori privati
acreditati/licentiati in
conditiile legii precum si
a programelor de
prevenire a abandonului
in randul grupurilor
vulnerabile.

DOMENIUL 
PROTECȚIA 

COPILULUI ȘI 
FAMILIEI

– cod serviciu social: 
8891CZ-C-III - centre de 
zi de recuperare pentru 

copii cu dizabilități

8891-CZ-C-II - centre de 
zi pentru copii aflați în 

situație de risc de 
separare de părinți.

8899-CZ-F-I - centre de zi 
pentru consiliere și sprijin 

pentru părinți și copii.

26.01.2023



ANALIZA NEVOILOR ȘI STABILIREA DOMENIILOR PRIORITARE
ÎN VEDEREA FINANȚĂRII SERVICIILOR SOCIALE DE INTERES JUDEȚEAN CU FURNIZORII PRIVAȚI 

ACREDITAȚI/LICENȚIATI DIN JUDEȚUL SATU MARE PENTRU ANUL 2023

DOMENIUL PRIORITAR –
ADULȚI CU DIZABILITĂȚI

Centre rezidențiale pentru persoane adulte cu 
dizabilități – cod serviciu social: 8790 CR-D-VII

(Locuințe protejate)

Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități 
– cod serviciu social: 8899CZ-D-I -centre de zi

DOMENIUL PRIORITAR –
ADULȚI CU DIZABILITĂȚI

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane 
vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate 

în situație de dependență – cod serviciu social: 
8810ID- III -servicii de îngrijiri la domiciliu pentru 

persoane adulte cu dizabilități

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane 
vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate 

în situație de dependență – cod serviciu social: 
8810ID- VI- echipe mobile pentru persoane adulte 

cu dizabilități.

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane 
vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate 

în situație de dependență – cod serviciu social: 
8810ID- I -unități de îngrijire la domiciliu

DOMENIUL PRIORITAR –
ADULȚI CU DIZABILITĂȚI

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane 
vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate 

în situație de dependență – cod serviciu social: 
8810ID- V- asistent personal profesionist

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane 
vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate 

în situație de dependență – cod serviciu social: 
8810ID- VI- echipe mobile pentru persoane adulte 

cu dizabilități.

26.01.2023



ANALIZA NEVOILOR ȘI STABILIREA DOMENIILOR PRIORITARE
ÎN VEDEREA FINANȚĂRII SERVICIILOR SOCIALE DE INTERES JUDEȚEAN CU FURNIZORII PRIVAȚI 

ACREDITAȚI/LICENȚIATI DIN JUDEȚUL SATU MARE PENTRU ANUL 2023

DOMENIUL PRIORITAR – PERSOANE VÂRSTNICE

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 
persoane vârstnice, persoane cu 

dizabilități, persoane aflate în situație de 
dependență, cod serviciu social: 8810ID-

II - îngrijiri personale la domiciliu 
(acordate de îngrijitori persoane)

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 
persoane vârstnice, persoane cu 

dizabilități, persoane aflate în situație de 
dependență, cod serviciu social: 8810ID-

I -unități de îngrijire la domiciliu

DOMENIUL PRIORITAR –
PERSOANE VÂRSTNICE

DGASPC Satu Mare urmareste
permanent evitarea institutionalizarii si 

sustinerea alternativelor pentru 
mentinerea in comunitatea lor prin 
sprijinirea serviciilor de ingrijire la 

domiciliu sau servicii de integrare si 
evitare a excluderii marginalizarii

sociale a varstncilor – Centre de zi 
persoane varstnice. Acest fapt este 
justificat prin valorile și principiile de 

lucru menționate de susținere a 
comunităților locale pentru furnizarea 

de servicii cât mai aproape de 
beneficiar.

DOMENIUL PRIORITAR – PERSOANE VÂRSTNICE

Centre de zi pentru persoane vârstnice –
cod serviu social: 8810CZ-V-I -centre de 

zi de asistență și recuperare

Centre de zi pentru persoane vârstnice –
cod serviciu social: 8810CZ-V-II - centre 

de zi de socializare si petrecere a 
timpului liber (tip club
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ANALIZA NEVOILOR ȘI STABILIREA DOMENIILOR PRIORITARE
ÎN VEDEREA FINANȚĂRII SERVICIILOR SOCIALE DE INTERES JUDEȚEAN CU FURNIZORII PRIVAȚI 

ACREDITAȚI/LICENȚIATI DIN JUDEȚUL SATU MARE PENTRU ANUL 2023

DOMENIUL PRIORITAR – PERSOANE ÎN RISC DE SĂRĂCIE

Centre de preparare și distribuire 
a hranei pentru persoane în risc 
de sărăcie- cod serviciu social: 
8899 CPDH- I -cantine sociale

Centre de preparare și distribuire 
a hranei pentru persoane în risc 
de sărăcie- cod serviciu social: 

8899 CPDH- II -servicii mobile de 
acordare a hranei-masa pe roți

DOMENIUL PRIORITAR –
PERSOANE ÎN RISC DE SĂRĂCIE

PREVENIREA 
INSTITUTIONALIZARII PRIN 

IMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA 
SERVICII COMUNITARE PENTRU 

PERSOANELE AFLATE IN RISC DE 
SARACIE

DOMENIUL PRIORITAR – PERSOANE ÎN RISC DE SĂRĂCIE

Centre de zi pentru persoane 
vârstnice – cod serviu

Centre de zi pentru asistență și 
suport pentru alte persoane 

aflate în situații de nevoie: cod 
serviciu social: 8899CZ-PN-V –

servicii de asistență comunitară.
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CAP II Planificarea activităţilor de 
informare a publicului cu privire la 
serviciile sociale existente la nivel
local/ judeţean în conformitate cu 
prevederile art. 6 din Hotărârea
Guvernului nr. 797 /2017

26.01.2023

Revizuirea/ Actualizarea informaţiilor care se publică pe 
pagina proprie de internet/ se afişează la sediul DGASPC 
Satu Mare

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;

Mediatizarea Numărul Unic Național 119. În cadrul
Serviciului de intervenție pentru situații de abuz, violență
în familie trafic și alte situații de urgență în domeniul
asistenței sociale s-a înființat Echipa mobilă-Numărul Unic
Național 119.



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

26.01.2023

Campanii de promovare a serviciilor sociale ale 
serviciului public de asistenţă socială; 

Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii 
sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor 
beneficiare etc.

Colaborarea cu instituţiile relevante de pe plan 
judeţeanpentru prevenirea şi intervenţia în reţea 
interinstituţională în situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare 
a copilului.



Capitolul III

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

Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile 

proprii/instruire etc.

Nr. de 

persoane

Buget estimat (mii lei)

Personalul de 

specialitate

199 proiect Proiectul implementat de AJPIS “Dezvoltarea 

sistemului de asistență socială pentru 

combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, 

cod SMIS 126924

Asistenți maternali 

profesioniști

251 Fonduri externe (Proiect TEAM-UP)

Nr. de 

persoane

Buget estimat (mii 

lei)

personalul de îngrijire(igienă) 150 110

26.01.2023

•cursuri de perfecţionare

•sesiuni de instruire pentru:
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VĂ MULTUMESC!


