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PROIECT 110TARIRE NR. 	 
privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate ş i finantate din 

bugetul Consiliului Judettan Ialomita, pentru anul 2022 

Consiliul Judetean Ialomita, 
Avănd vedere: 

Referatul de aprobare nr. 67104'  72022- 5"  din  0-03  2022 al Pre ş edintelui Consiliului 
Jude ţ ean Ialomita; 

- Adresa nr. 4388 din 28.02.2022 a Directiei Generale de Asistent ă  Social ă  ş i Proteetia Copilului 
Ialomiţ a; 

Nota de fundamentare nr. 2859 din 09.02.2022 a Directiel Generale de Asisten ţă  Social ă  ş i 
Protectia Copilului Ialomita; 

- Avizul favorabil nr. 2538 din 07.02.2022 al Comisiei Judetene de Ineluziune Social ă  Ialomita. 
Examin ă nd: 
- Raportul de specialitate nr. Caa2-/2022- G- din 09. (:)&.  2022 al Cornpartimentului 

Coordonare Societ ă ti, Servicii ş i Instituţ ii Publice Subordonate; 
- Avizul nr. 	/2022- 	din 	2022 al Comisiei juridice, de disciplin ă , drepturi, 

obligatii ş i incompatibilit ă ti; 
Avizul nr. 	/2022- 	din 	2022 al Comisiei economico-financiar ă  ş i 

agricultură ; 
- Avizul nr. nr. 	72022- din 	2022 al Cornisiei pentru munc ă , s ă nă tate, asisten ţă  

social ă  si familie, 
In conformitate cu: 
- prevederile art. 3 alin. (3) lit. b) din Anexa nr. 1 la Hot ă ră rea nr. 79772017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare ş i func ţ ionare ale serviciilor publice de asisten ţă  social ă  ş i a 
structurii orientative de personal; 

- prevederile Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de 
ac ţ iune privind serviciile sociale administrate ş i finanţ ate din bugetul consiliului judetean/consiliului 
local/Consiliului General al Municipiului Bucure ş ti; 

- prevederile art. 173 aim. (1) lit. d) ş i ale aim. (5) lit. b) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 

În temeiul art. 196 Min. (1) lit, a) din din Ordonan ţ a de Urgen ţă  a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art.1 Se aprob ă  Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate ş i finantate din 
bugetul Consiliutui Judetean Ialomita, pentru anul 2022, conform Anexei nr. 1 care face parte integrant ă  
din prezenta hot ă ră re. 

Conaillul Judetean laromita 

10000109405 



Art.2 Directia General ă  de Asistent ă  Social ă  i Protec ţ ia Copilului lalomi ţ a va duce la 
indeplinire prevederile prezentei hot ă ră ri. 

Art.3 Prezenta hot ă rare devine obligatorie ş i produce efecte de la data comunic ă rii. 

Art.4 Prin grija Secretarului General al Judetului lalornita, prezenta hot ă ră re va fi comunicat ă  
Direc ţ iei Generale de Asistent ă  Social ă  i Protec ţ ia Cop ilului Ialonfita, ş i, spre ş tiint ă , Instituţ iel 
Prefectulul Judetul Ialomi ţ a, urm ă nd a fi publicat ă  pe site-ul Consiliului Judelean Ialomita — Sectiunea 
"Monitorul Oficial at Judetului", 

PRESEDINTE. 
MARIAN PAI7TEL 

Avizat, 
Seeretarul General al Jude ţ ului Ialomiţ a 

Adrian Robert IONESCU 

 

 

Rd/Oc 
N.R.F. 

Cod FP -07-06, Ed.2, vers.0 



CONSIL1UL JUDETEAN IALOMITA 
DIRECTIA GENERALĂ  DE ASISTENTĂ  SOCIALĂ  

51 PROTECTIA COPILULUI IALOMITA  

Str. C. Dobrogeanu-Gherea nr.1, Slobozia, jud. lalomita, cod 920033 
Tel. 0243 / 231 088; 0243 / 216 657 ; 0243/206101 Fax 0243/233407 

Anex ă  la Hot ă rarea 	Judetean lalornita nr. 	 

Planul anual de actiune privind serviciile sociale 
administrate si finantate din bugetui Consiliului Judetean lalomita 

pentru anul 2022 

Prezentul document este elaborat av ă nd in vedere: 

Strategia de Dezvoltare a judetului lalomi ţ a 2013-2020, aprobat ă  prin Hot ă ră rea Consiliului 

Judetean lalomita nr. 61/30.09.2010 ş i modificat ă  prin Hot ă r ă rea Consiliului Judetean 

lalornita nr. 48/22.09.2016, respectiv urm ă toarele directii de actiune din cadrul acesteia: 

Direcţ ia de dezvoltare 3. Dezvoltarea sectorului social. Subdirectia de dezvoltare 3.2 Asigurarea 

accesului egal la serviciile de asistent ă  social ă : 

1. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea ş i echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 

2. Sprijinirea parteneriatelor pentru dezvoltarea serviciilor de asisten ţă  pentru copii ş i 

v ă rstnici; 

3. Tnfiin ţ area de retele de intrajutorare pentru diverse grupuri dezavantajate; 

4. Cre ş terea gradului de acoperire cu servicii sociale; 

5. Dezvoltarea de servicii sociale pentru prevenirea institu ţ ionaliz ă rii copiilor/ persoanelor 

vă rstnice/persoanelor cu dizabilit ăţ i ş i  altar  categorii de persoane afiate in situa ţ ie de risc 

(centre de zi, cantine sociale, servicii de ingrijire la domiciliu, centre de recuperare, 

centre de tip respiro, etc); 
6. Reducerea num ă rului de persoane institutionalizate in servicii rezidentiale de tip vechi 

prin infiintarea de servicii alternative mod erne;  

7. Tmbun ă t ă tirea capacit ă tii organiza ţ ionale a furnizoriior de servicii sociale prin cre ş terea 

profesionalismului personalului angajat in domeniul asisten ţ ei sociale; 

8. Facilitarea integr ă rii profesionale a persoanelor din categorii defavorizate prin asigurarea 

unor cursuri de calificare  i  infiin ţ area unor structuri de economie social ă ; 

9. Promovarea drepturilor copiilor, persoanelor cu dizabilit ăţ i, persoanelor v ă rstnice  i  altor 

categorii de persoane din grupuri vulnerabile; 

10. Desf ăş urarea de activit ăţ i de sensibilizare  i  atragere de voluntari pentru implicarea in 

sectorul social; 

11. Asigurarea unor servicii de suport victimelor violentei in familie, persoanelor f ă r ă  ad ă post 

ş i altar categorii de persoane adulte aflate in situatie de vulnerabilitate. 

Strategia na ţ ional ă  — 0 societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilit ă ti 2016-2020, 

aprobat ă  prin Hot ă ră rea Guvernului ş i a Planului Operational privind implementarea 

Strategiei "0 societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati" aprobat ă  prin 

Hot ă ră rea Guvernului nr. 655/14.09.2016, respectiv urm ă toarele  objective  opera ţ ionale: 

a) Promovarea particip ă rii efective ş i depline a persoanelor cu dizabilit ăţ i la procesele 

de luare a deciziilor publice; 

b) Asigurarea de sprijin pentru exercitarea de c ă tre persoanele cu dizabilit ă ti a 
capacit ăţ ii juridice; 
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c) Asigurarea de sprijin pentru accesul efectiv al persoanelor cu dizabilit ăţ i la actul de 
justi ţ ie; 

d) Asigurarea de sprijin pentru exercitarea de c ă tre persoanele cu dizabilit ăţ i a dreptului 
la vot; 

e) Imbun ă t ăţ irea cadrului de furnizare a informa ţ iilor destinate publicului larg in 
formate accesibile ş i Cu  tehnologii adecvate diverselor tipuri de handicap; 

f) Asigurarea de sprijin ş i asisten ţă  adecvat ă  pentru exercitarea depIin 	i  efectiv ă  de 
c ă tre persoanele cu dizabilit ăţ i a dreptului la alegere, libertate individual, control al 
vie ţ ii personale ş i pentru indeplinirea responsabilit ăţ ilor ce le revin in cresterea 

copiilor lor; 

g) Asigurarea de servicii de sprijin diversificate, accesibile, pentru facilitarea incluziunii 

sociale a persoanelor cu dizabilit ăţ i, furnizate in comunitate, at ă t  în  mediul urban c ă t 
ş i  în  mediul rural; 

h) Dezinstitu ţ ionalizarea ş i prevenirea institu ţ ionaliz ă rii persoanelor cu 

concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru via ţă  
independent ă  i  integrare in comunitate; 

I)  Asigurarea accesului  i  particip ă rii persoanelor cu dizabilit ăţ i la programe in contexte 
de educa ţ ie nonformal ă , activit ăţ i culturale, sportive, de timp liber ş i recreative, 
adecvate intereselor ş i cerin ţ elor specifice; 

j) Asigurarea mobilit ăţ ii personale astfel inc ă t persoanele cu dizabilit ăţ i s ă  aib ă  
posibilitatea s ă  tr ă iasc ă  independent s ă  participe pe deplin la toate aspectele vie ţ ii. 

Strategia National pentru Promovarea Imb ă tr ă nirii Active ş i Protecţ iei Persoanelor V ă rstnice 
2015-2020, aprobat ă  prin Hot ă r ă rea Guvernului nr. 566/2015, respectiv urmatoarele 

obiective opera ţ ionale: 

a) Promovarea particip ă rii sociale active ş i demne a persoanelor v ă rstnice; 
b) Accentuarea imaginii sociale a popula ţ iei vă rstnice  i  promovarea particip ă rii sociale; 

c) ismbun ă t ăţ irea accesibilit ăţ ii/ accesibiliz ă rii infrastructurii spa ţ iilor; 

d) Prevenirea abuzurilor asupra popula ţ iei vă rstnice ş i a excluziunii. 

Strategia Na ţ ional ă  privind incluziunea social 	i reducerea s ă ră ciei pentru perioada 2015- 
2020 si a Planului strategic de ac ţ iuni pentru perioada 2015-2020 aprobat prin Hot ă ră rea nr. 

383 din 27  mat 2015, respectiv urm ă toarele obiective: 

a) asigurarea mecanismelor de cre ş terea responsabilit ăţ ii sociale din serviciile sociale; 
b) imbun ă t ăţ irea sistemelor de evaluare a nevoilor ş i de management al informa ţ iilor, 

precum ş i corelarea acestora cu politica  i  practicile locale de luare a deciziilor; 

c) imbun ă t ăţ irea finan ţă rii serviciilor sociale; 

d) consolidarea ş i imbun ă t ăţ irea asisten ţ ei sociale la nivel de comunitate; 

e) dezvoltarea echipelor comunitare de interven ţ ie integrat ă , cu prec ă dere pentru 

comunit ăţ ile s ă race ş i marginalizate; 

f) dezvoltarea serviciilor destinate grupurilor vulnerabile incluz ă nd copiii, persoanele cu 

persoanele v ă rstnice  i  alte grupuri vulnerabile. 

Strategia Na ţ ional ă  pentru protec ţ ia ş i promovarea drepturilor copilului pentru perioada 

2014-2020 aprobat ă  prin Hot ă ră rea nr. 1113 din 12 decembrie 2014, respectiv urm ă toarele 

obiective: 

a) imbun ă t ăţ irea accesului copiilor la servicii de calitate; 

b) respectarea drepturilor  i  promovarea incluziunii sociale a copiilor afla ţ i in situa ţ ii 
vuinerabile; 

c) prevenirea ş i combaterea oric ă ror forme de violen ţă . 
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• Ordonanta de urgent ă  nr. 105/2021 privind aprobarea ş i implementarea Programului 

national de suport pentru copii, Tri contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă  pentru 
copii"; 

D Legea nr. 292/2011 a asisterrtei sociate, Cu  modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 

• Hot ă r ă rea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare 

func ţ ionare ale serviciilor publice de asistent ă  social ă  ş i a structurii orientative de personal, 
cu modific ă rile ş i cornplet ă rile ulterioare; 

• Hot ă r ă rea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum ş i a regulamentelor-cadru de organizare  i  functionare a serviciilor sociale, cu 

modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare. 

Planui anual de actiune privind serviciile sociale administrate ş i finantate din bugetul 

Consiliului Judetean lalomita, prin Directia Genera 16 de Asistent ă  Social ă  ş i Protectia Copilului 

cuprinde: 

1. Date privind administrarea, infiintarea ş i finantarea serviciilor sociale Capitolul I. 
2. Planificarea activit ă tilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente 

la nivel judetean — Capitolul II. 
3. Programul de formare  i  indrumare metodologic ă  a personalului care lucreaz ă  în  

domeniul serviciilor sociale — Capitolul III. 
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CAPITOLUL 1. Administrarea, infiin ţ area  i finan ţ area serviciilor sociale 

A.1. Serviciile sociale existente la nivelul Direc ţ iei Protec ţ ia Copilulu' din cadrul Direc ţ iei Generale de Asisten ţă  Social ă  ş i Protec ţ ia Copilului 

Nr. crt 

Cod serviciu 

social, conform 

Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Denumirea serviciuI social 
Capacitate 
(la data de 

31.12.2021) 

Grad de 

ocupare 
(la data de 

31.12.2021) 

Bugete estimate pe surse de finantare, pentru serviciile 
sociale existente / 2022 

Buget 
local 

(lei) 

Buget 

judetean 

(lei) 

Buget de 

stat 

(lei) 

Contributii 
persoane  

beneficiare 

(lei) 

Alte 
surse 

(lei) 

SERVICII PENTRU COPII 

1.  

8790 CR- C- I CentruI de Plasament Specializat pentru 

Copilul cu Dizabilit ă ti cu VSrsta mai micä de 

3 ani Slobozia 

18 56% 

70.000 700.000 

2.  
8790 CR- C-11 Centrut de Primire "in Regim de Urgent ă  al 

Copi WWI 3-18 ani Slobozia 

9 22% 
108.000 302.000 

3.  8790 CR- C-1 Centrul de Plasament nr. 2 Slobozia 20 95% 500.000 900.000 

4.  8790 CR- C.-. I Centrul de Plasannent nr. 3 Slobozia 36 72% 410.000 885.000 

5.  
8790 CR- MC- I 

Centrul Maternal Slobozia 
6 0% 

(clarfirea allata in 
proces de efinientizare . 

termica) 

56.000 110.000 

6 .  

8891 CZ-C- I Complex de servicii 	pentru 	Recuperarea 

Copilului cu Dizabilit ă li Slobozia - Centrul 

de Recuperare pentru Copilul Cu Handicap 

Sever Slobozia 

30/zi 83% 

910.000 1.020.000 

7. 

8891 CZ-C-1 Complex de servicii 	pentru 	Recuperarea 

Copilului cu Dizabilit ă ti Slobozia - Centrul 

de consiliere ş i asistent ă  pentru persoanele 

cu tulburgri de spectru autist ş i familiile 

acestora 

16/zi 63% 
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8 .  

8899 CZ- F-I Complex de Servicii Comunitare pentru 

Evaluare, Consiliere ş i Sprijin Slobozia - 

Centrul de consiliere ş i sprijin pentru copii 

ş i p ă rin ţ i 

*Num ă r Unic National 119 - Telefonul 

Copilului (8891 CZ-C-TC) 

25/zi 100% 

777.000 329.000 

9. 

8899 CZ-F-II Complex de Servicii Comunitare pentru 

Evaluare, Consiliere ş i Sprijin Slobozia - 

Centrul pentru monitorizare, asisten ţă  ş i 

sprijin al femeii gravide predispuse s ă -ş i 

abandoneze copilul 

3/zi 100% 

10 .  

8899 PN-VI Complex de Servicii Comunitare pentru 

Evaluare, Consiliere ş i Sprijin Slobozia — 

Serviciul pentru sprijinirea victimelor 

infrac ţ iunilor 

1/zi 100% 

. 

11.  
8790 CR- C- I Complex de Servicii pentru Protec ţ ia 

Copilului Urziceni - Serviciul reziden ţ ial 

50 32% 
981.000 40.000 

12.  
8891 CZ-C-II Complex de Servicii pentru Protec ţ ia 

Copilului Urziceni - Serviciul de zi 

20 0% 
175.000 90.000 

13.  

8790 SF-C 
Serviciul de asisten ţ i nnaternali 

- 80 AMP 

108 
beneficiari 

2.080.000 810.000 

14.  8790 CR- C- I C ă'su ţ a de Tip Familial „MARIAN" Slobozia 12 117% 310.000 270.000 

15.  8790 CR- C- I C ă su ţ a de Tip Familial „RALUCA" Slobozia 12 117% 288.000 202.000 

16.  8790 CR-, C- I Că su ţ a de Tip Familial „CRiSTINA" Slobozia 12 100% 349.000 203.000 

17.  8790 CR- C- I Că su ţ a de Tip Familial „VLĂ DUT" Slobozia 12 100% 420.000 500.000 

18.  8790 CR- C- I Că su ţ a de Tip Familial ,,BOG DAN" Tă ndă rei 12 100% 388.000 101.000 

19.  8790 CR- C- I Că su ţ a de Tip Familial „GABRIELA" Fete ş ti 12 92% 478.000 102.000 

SERVICII PENTRU PERSOANE ADULTE 

20.  

8790CR-PFA-I Complex de Servicii Sociale Slobozia - 

Centrul Social de Urgen ţă  pentru 

Persoanele f ă ră  Ad ă post Slobozia 

24 50% 

263.000 207.000 

21.  

8790 CR - VD-I Complex de Servicii Sociale Slobozia - 

Centrul de Primire 'in Regirn de Urgen ţă  

pentru Victimele Violen ţ ei in Familie 

Slobozia 

9 20% 

34.000 31.000 
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22.  
8790 CR-VD-II Locuin ţ a Protejat ă  pentru Victimele 

Violen ţ ei Domestice Slobozia 

6 pers/an 67% 
7.900 

23.  

Centrul de Consiliere pentru agresori 10 pers/an 80% Finantat 

din 
bugetul 

ANES 

24.  
8790 CR - D - i Centrul de ingrijire ş i Asistent ă  Slobozia 100 97% 

7.428.000 350.000 7.000 

25.  

8790 CR-D-I1 Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru 

Persoane Adulte Cu  Dizabilitati „Kalina ş i 

Maria" Slobozia 

36 100% 

1.701.000 974.000 4.000 

26.  
8790 CR-D-II Centrul de Abi Rare si Reabilitare pentru 

Persoane Adulte Cu  Dizabilit ăţ i Movi la 

41 100% 
2.788.000 14.000 1.500 

27.  

8899 CZ- D-I1 Complex de Servicii pentru Persoane Adulte 

Slobozia - Centrul de Recuperare 

Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia 

24/zi 158% 

591.000 

28.  

8810 CZ -V-11 Complex de Servicil pentru Persoane Adulte 

Slobozia - Centrul de Zi pentru Persoane 

Vă rstnice Slobozia 

40/zi 20% 

153.000 

29.  
8730 CR - V- I Că minul pentru Persoane V ă rstnice „ing. 

Vadim Rusu" Balaciu 

78 99% 
1.847.000 1.175.000 850.000 9.000 

30.  

8790 CR-I1 Complex de Servicii Sociale Fierbinti - 

Centrul de Protectie Temporar ă  pentru 

Tinerii care nu mai sunt Institutionalizati 

Fierbinti 

20 40% 

172.000 120.000 10.000 

31.  
8730 CR - V- I Complex de Servicii Sociale Fierbirrti - 

Centrul pentru Persoane Vă rstnice Fierbinti 50 100% 
2.858.000 280.000 
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Bi. Servicii sociale propuse spre a fi infiintate In subordinea DGASPC lalomita: 

Nr. 

crt: 

Denumire 

serviciu social 

propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate necesară  Capacitate 
cl ă dire/ 

spatiu 

necesar 

m2 

Resursa 

umana 

necesare 

Bugetele estimate pe surse de finantare, 

pentru serviciile sociale propuse pentru a fi 

infiintate 

Justificare 

Buget 

local 

(lei) 

Buget 

judet 

ean 

(lei) 

Buget 

de 
stat 

(lei) 

Contri 

butli 

persoa 

ne 

benefi 

dare 

(lei) 

Ake surse 

(lei) Nr 

benefici 

arihi 

Nr locuri 

(in 

paturi) 

1.  

Extinderea 

re ţ ei de 
asistenp 

maternali 

profesioni ş ti 

8790 SF-C 

Copii aflati7n 

situatie de 
risc/clificultate 

5 5 1.500 mil 

Infiinţ at ă 	in 	cadrul 	proiectului 

"TEAM-UP: 	Progres 	in 	calitatea 

Ingrijirii alternative a copiilor" 

ID MySMIS 127169, cod proiect 

POCU/480/4/19/127169. 

Finantarea 	extinderii 	reţ elei 	se 

realizeaz ă  cu finan ţ are din bugetul 

proiectului. 

Project in implementare 

2.  

Opera ţ ionaliza 

rea re ţ elei de 
asistenli 

personali 

profesioni ş ti 

8899 SC- D - I 
Persoane Cu  
dizabilitali  

10 10 
360 
mu  

3.  

Centru de 
ingrijire ş i 

Asisten ţă  in 
municipiul 

Urziceni 

8790 CR-D- 

II 

Persoane cu 

dizabilit ăţ i 
50 - - - - - 

inflinţ area 	Centrului 	este 

prev ă zut ă 	in 	Planul 	de 

restructurare 	al 	Centrului 	de 

Tngrijire ş i Asisten ţă  Slobozia, 

aprobat prin Hot ă ră rea Consiliului 

Judeţ ean lalomiţa nr. 

252/23.12.2021 

Centrul va fi Infiin ţ at in clă direa 

care se va elibera prin inchiderea 

Complexului de Servicii 	Urziceni. 

Sunt 	necesare 	lucr ă ri 	de 
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renovare ş i dotare a cl ă dirii, care 

vor fi realizate Cu finan ţ are din 

bugetul Consiliului Judetean 

lalomita. 

4. 
2 - C ă su ţ a de 

Tip Familial 

8790 CR- C- 

I 

Co pii 

 institu ţ ionaliz 

ati in CP 

12 X 2 
230 m2 X 

=  2 460 m2 
8x2 - - - 

Inchiderea Complexului de Servicii 

pentru Protec ţ ia Copilului Urziceni 

si 	constructia 	a 	7 	case 	de tip 

familial, 	ea 	servicii 	alternative 

pentru protectia copilului, prin 

Proiectul "Pa ş i spre viitor: 2 case 

de tip familial ş i centru de zi 

pentru consiliere ş i sprijin pentru 

copii ş i pă rinţ i", firtantat prin 

Programul 	Operational 	Regional 

2014 - 2020, Axa prioritar ă  8 - 

Dezvoltarea 	infrastructurii 	de 

să n ă tate ş i sociale, Prioritatea de 

investitii 8.1, cod SMIS 130618 

Valoarea 	totala 	a 	proiectului 	— 

4.641.265,83 lei 

Proiect in implementare 

5. 

Centru de zi 

pentru 

consiliere si 

sprijin pentru 

copii si parinti 

8891 CZ-C- 

II 

Copii 

institutio-

nalizati in CP 

ş i copii din 

comunitate 

40X 1 600 m2 - 

Se va infiinta ca serviciu alternativ 

la inchiderea Complexului de 

Servicii pentru Protectia Copilului 

Urziceni si constructia a 2 case de 

tip familial, ca servicii alternative 

pentru protectia copilului, prin 

Proiectul "Pa ş i spre viitor: 2 case 

de tip familial ş i centru de zi 

pentru consiliere ş i sprijin pentru 

copii ş i pă rinti", finantat prin 

Programul 	Operational 	Regional 

2014 - 2020, Axa prioritară  8 - 

Dezvoltarea 	infrastructurii 	de 

să n ă tate ş i sociale, Prioritatea de 

investitii 8.1, cod SMIS 130618 

Valoarea 	totala 	a 	proiectului 	— 

4.641.265,83 lei 

Proiect in implementare 

6. Centru de 8891CZ-C Copii cu 75 185 m2 200 
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recuperare 

pentru copii cu 

autism — 

Slobozia 

III autism din 

comunitate ş i 

serviciile 

rezidenţ iale 

pentru copii 

mui 

7.  
• 

Centru pentru 

persoae n 

vArstnice - 

Movila 

8730 CR-V- 

1 

Persoane 

varstnice 

aflate in 

dificultate 

40 

926m2 

cl ă direa 

extins ă  ş i 

282 m2 

extinderea 

200  

mii 

8.  

2 - Locuin ţă  

protejat ă  
pentru 

persoane cu 

dizabilit ăţ i 

8790 CR-D- 

VII 

Persoane cu 

dizabilit ăţ i 
10 X 2 

230 m 2 X 2 

= 460 m 2 - - - 

Se 	propune 	Tnfiin ţ area 	unor 

servicii 	de 	tip 	nou, 	având 	'in 

vedere 	num ă rul 	"fn 	continu ă  
cre ş tere 	al 	persoanelor 	cu 

dizabilit ăţ i 	Tin 	dificultate, 	care 

solicit 	furnizarea 	de 	servicii 	de 

gă zduire, dar ş i prevederile egale 

in domeniu 	(Iimitarea capacit ăţ ii 

centrelor 	reziden ţ iale, 	tipologia 

serviciiror 	destinate 	persoanelor 

cu dizabilit ăţ i) 

Se vor identifica surse de finan ţ are 

din 	programe 	na ţ ionale 	sau 

fonduri europene nerambursabile. 

9.  

Centru de zi 

pentru 

persoane cu 

dizabilit ăţ i 

8899 CZ-D-I 
Persoane cu 

dizabilit ăţ i 
30 

600 rri 2 X 2 

= 1200 m2  
-  - - - 

10.  

Centru de criz ă  
de tip respiro 

pentru 

persoanele 

adulte cu 

dizabilit ăţ i 

8790 CR-D- 

VI 

Persoane Cu 

dizabilit ăţ i 
10 230 m 2  - - 

11.  

Centru de criz ă  
de tip respiro 

pentru copii cu 

dizabilit ăţ i 

8899 CZ- 

PN-VII 

Copii cu 

dizabilit ăţ i 
10 230 m 2  

Se vor identifica surse de finan ţ are 

din 	programe 	na ţ ionale 	sau 

fonduri europene nerambursabile. 
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C. Programul anual de contractare a servicillor sociale din fonduri publice, in baza 

prevederilor Legii asistentel sociale nr. 292/2011,  cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare. 

Se aplic ă  ş i in cazul programelor de finan ţ are nerambursabile pentru activit ăţ i nonprofit de 

interes general, in baza Legii nr. 350/2005  privind regimul finan ţă rilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activit ăţ i nonprofit de interes general, cu modific ă rile ş i 

complet ă rile ulterioare. 

Nu a fast identificat ă  nevoia de contractare de servicii sociale. 

D. Programul de subventionare a asociatiilor, fundatiilor su cultelor recunoascute de lege, 
în  baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor  i  fundatiilor române 

cu personalitate  juridic, care infiinteaz ă  ş i administreaz ă  unit ă t de asistent ă  social, cu 

complet ă ri ulterioare. 

Nu este cazul. 

CAPITOLUL II 

Planificarea activit ă tilor de informare a publicului cu privire la servicille sociale existente 
la nivel judetean  în  conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 797/2015 

1. Revizuirea / actualizarea informatiilor care se publică  pe pagina proprie de 
internet/se afiseaz ă  la sediul D.G.A.S.P.C. 

Site-ul institutiei este actualizat permanent cu infornnatii de actualitate  i  contine cel 

putin urm ă toarele: 

a) Strategia Judetean ă  de Dezvoltare a judetului lalomita; 

b) Planul anual de acţ iune privind serviciile sociale administrate ş i finantate din bugetul 

judetean pe anul 2022; 

c) Informatii despre activitatea proprie ş i serviciile aflate in administrare 

formulare/modele de cereri in format editabil, programul institutiei, conditii de 

eligibilitate pentru accesare servicii, informatiile privind costurile serviciilor sociale 

acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, documente de interes public; 

d) Raportul Anual al activit ă tii D.G.A.S.P.C. lalomi ţ a pe anul 2021; 

e) Regulamentul de organizare  i  functionare al D.G.A.S.P.C. lalomita; 

f) Programe ş i proiecte implementate in anul 2022; 

g) Informa ţ ii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unit ăţ ii administrative-

teritoriale/ subdiviziunii administrative-teritoriale, acordate de furnizori publici sau 

privati. 

2. Activit ă ti de informare a publicului, altele cleat activitatea de informare a 
beneficiarului in cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe 

perioada realiz ă rii evalu ă rii ini ţ iale, a anchetelor sociale sau a activit ăţ ii de consiliere 

in cadrul centrelor de zi: 

a) derularea unor campanii de informare (inclusive on-line, In contextul pandemiei 

COVID) cu privire la drepturi ş i obligatii conform legislatiei in vigoare (pentru toate 

categoriile de persoane aflate in situatie de risc, dar  i  pentru autorit ă tile locale 

implicate in aplicarea legislatiei); 

b) publicarea pe pagina de internet a unor informatii de interes public — anunturi de 

angajare, oferte de achizitii, comunicate, ş tiri; 
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c) promovarea politicii de securitate privind m ă surile de protectie a persoanelor, cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul Directlei Generale de 

Asistent ă  Social ă  si Protectia Copilului 

3. Numă rul unic national 119, destinat raport ă rii cazurilor de abuz,neglijare,exploatare 

si  once  alt forma' de violent ă  asupra copilului, va fi promovat at ă t pe site-ul 

institutlei, c ă t si  în  alte activit ă ti de informare a populatiei. 

4. Campanil de informare ş i sensibilizare a comunit ă tii: 
a) Campanii de constientizare adresate persoanelor adulte de etnie rom ă , organizate 

prin Proiectul "VIP — PLUS „Voluntariat — Initiative Profesionalism pentru calitate in 

serviciile de zi destinate copiilor din comunit ă tile vulnerabile", finantat prin 

Programul "Dezvoltare iocal ă , reducerea s'arâciei ş i cre ş terea incluziunii ronnilor", 

finantat prin Granturile SEE ş i Norvegiene 2014-2021, Apelul Cre ş terea incluziunii ş i 

abilitarea romilor", Alocarea tematic ă  8  — Dezvoltarea capaciatii centrelor existente 

b) Campanie de crestere a constientiz ă rii pe teme anti-discriminare, tintind populatia 

majoritar ă . 

5. Mesaje de interes public transmise prin presa: 
a) Informare permanent ă  a opiniei publice prin comunicate de pres ă , participarea 

reprezentantilor institutiei la emisiuni radio/TV, articole de pres ă . 

b) Elaborarea unor mesaje de interes public transmise prin pres ă  cu ocazia diferitelor 

zile nationale / internationale: Ziva mondial ă  al luptei impotriva exploat ă rii sexuale; 

Ziva mondial ă  a Sindromului Down; Ziva International ă  de Constientizare a 

Autismului, Ziva ismpotriva violentei asupra copilului, Ziva international ă  a luptei 

Tmpotriva exploat ă rii copilului prin munc ă , Ziva Persoanelor V ă rstnice, Ziva 

Intern ational ă  a Persoanelor cu Dizabilit ă ti, etc.. 

6. Campanil de promovare a serviciilor sociale: distribuirea de pliante si afise de 

promovare a serviciilor furnizate de D.G.A.S.P.C. lalomita 

CAPITOLUL HI 

Programul de formare si Indrumare metodologic ă  a personalului care lucreaz ă  in domeniul 
serviciilor sociale: 

1. Propuneri de activit ă ti de formare profesional ă  continu ă  in vederea cresterii 
performantei personalului din structurile proprii/instruire: 

a) Cursuri de perfec ţ ionare: 

Personalul DGASPC 

b) Cursuri de calificare: 

Nr. persoane 
	

Buget estimat 

400 persoane 
	

280.000 lei 

Categoria profesional ă  Nr. persoane Buget estimat 

Cursuri de calificare In 	profesia de 
asistent maternal profesionist 

5 Din 	bugetul 	proiectului 

"TEAM-UP: 	Progres 	în 

calitatea 	ingrijirii 

alternative a copiilor *  
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Cursuri 	de calificare in 	profesia de 

asistent maternal profesionist 

10 30.000 lei 

*Cursurile de caljficare pentru profesia de asistent maternal profesionist sunt organizate In cadrul proiectului 

"TEAM-UP: Progres 7n calitatea tngrijirii alternative a copiilor", finantat din POCU AP 4 (Incluziunea social ă  ş i 

combaterea s ă ră ciei), Obiectivul tematic 9 (Promovarea incluziunii sociale, combaterea s ă r ă ciei ş i a oric ă rei 

forme de discriminare), Prioritatea de investi ţ ii 9.iv - Cre ş terea accesului la servicii accesibile, durabile ş i de 
7nalt ă  calitate, inclusiv asistemt ă  medical ă  ş i servicii sociale de interes general, Objective specifice 4.3 Cre ş terea 

calit ţ ii sistemului de asisten ţă  social prin introducerea de instrumentehroceduri/mecanisme etc. ş i prin 

Trnbun ă t ă tirea nivelului  e  competente al profesioni ş tilor din sistem; 4.14 Cre ş terea num ă rului de asistenti 

maternal'  ş i sociali la nivelul comunit ă tii.Solicitantul  în  cadrul proiectului este Autoritatea National ă  pentru 

Protectia Drepturilor Copilului ş i Adoptiel, DGASPC lalomita av ă nd calitate de partener. Projectul are o durat ă  
de 70 luni, bugetul alocat pentru DGASPC lalomita fiind de 20.572.293,71 lei. 

c) Sesiuni de instruire pentru: 
- personalul din centre conform cerirrtelor standardelor de calitate: 

La nivelul fiec ă rei structuri func ţ ionale, coordonatorul va realize instruirea personalului cu 

privire la legisla ţ ia specific ă , la regulamentul de organizare i func ţ ionare, la regulamentul 

de ordine intern, la responsabilit ăţ ile specifice fiec ă rei profesii, conform fisei de post. 

De asemenea, D.G.A.S.P.C. lalomi ţ a va realize un program de instru ire cu specialisti ce de ţ in 

competen ţ e in formare La nivel serviciilor sociale in baza unui program de instruire aprobat, 

- voluntari: 

Programe de voluntariat Nr. persoane Buget estimat 

Formarea 	voluntarilor 	din 	centrele 

reziden ţ iale/CTF 	pentru 	copii 	si 

persone adulte/varstnice. 20 

Activitatea 	nu 	implică  
cheltuieli, 	fiind 

realizat ă 	de 	speciali ş ti 

din 	cadrul 	DGASPC 

lalomi ţ a/centrului 	in 

care 	se 	deruleaz ă  
activitatea 	de 

voluntariat. 

Director Gen 
Prof. Paul M 

ENEAALA 1"-?,E 

50c1M-. . 
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ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Slobozia PWa Revol4ei Nr. 

PREEDINTE 
	

Nr. 	0  din  0,7- o3  2022 

2022- 

REFERAT  BE APROBARE 
la proieetul de both-ire privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile 
sociale administrate ş i finantate din bugetul Consiliului Judetean Ialomita, pentru anul 

2022 

Prin proiectul de bot ă rare supus dezbaterii se propune aprobarea Planului anual de 
acţ iune privind serviciile sociale administrate ş i finan ţate din bugetul Consiliului Judetean 
lalomi ţ a, pentru anul 2022. 

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3), lit. b) din Anexa nr. 1 la Hot ă ră rea nr. 
797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si func ţ ionare ale serviciilor 
publice de asistenţă  social ă  si a structurii orientative de personal, una din atribu ţ iile Direc ţ iei 
Generale de Asisten ţă  Social ă  i Protectia Copilului in domeniul organiz ă rii, administr ă rii si 
acord ă rii serviciilor sociale este aceea de a elabora ş i de a propune spre aprobare planul anual 
de ac ţ iune privind serviciile sociale administrate si finan ţ ate din bugetul judetean. 

Cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru 
al Planului anual de ac ţ iune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul 
consiliului judeţ ean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, Direc ţ ia 
General ă  de Asistent ă  Social ă  i Protec ţ ia Copilului Ialomi ţ a a elaborat Planul anual de ac ţ iune 
privind serviciile sociale administrate ş i fman ţ ate din bugetul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, 
pentru anul 2022, document cc a fost avizat favorabil de Comisia Judetean ă  de Incluziune 
Socială  Ialomita prin adresa nr. 2538 din 07.02.2022. 

Elaborarea Planului anual de ac ţ iune s-a fundamentat prin realizarea unei analize privind 
numă rul i categoriile de beneficiari, servieiile sociale existente i cele propuse a fi infiintate, 
resurse materiale, financiare i umane disponibile pentru asigurarea furniz ă rii serviciilor 
respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei judetene in func ţ ie de resursele 
disponibile ş i cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu. 

Constatand c ă  sunt indeplinite conditiile de necesitate si oportunitate, propun Consiliului 
Judeţ ean Ialomita aprobarea hot ă rarii in forma si con ţ inutul prezentate in proiect. 

PRE Ş EDIN 
MARIAN 

Conalllul Judetean lalomita 

1 1 1 111111,11110 
Redactat, 

Novae Ramona-Florentina 
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OnITIPIED MANAGEMPN1SySTEM 

MO 9001 

Compartiment Coordonare Societ ă ti, Servicii si Institutii Publice Subordonate 

Nr. 	e02/4 	0, Os  .2022 

RAPORT 
la Proiectul de hot ă rfire privind aprobarea Planului anual de ac ţ iune 

privind servicii sociale administrate ş i finan ţ ate din bugetul 
Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a pentru anul 2022 

Prin proieetul de hot ă rare upus dezbaterii Consiliului Jude -(ean ialomita se 

propune aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate ş i finantate 

din bugetul Consiliului judetean Ialomita, pentru anul 2022. 

Direc ţ ia General ă  de Asistent ă  Socială  i Protectia Copilului Ialomita a inaintat 

Consiliului Judetean Ialomita urmă toarele documente: 

Planul anual de aeliune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul 

Consiliului Judetean Ialomita, pentru anul 2022; 

Nota de fundamentare privind aprobarea Planului anual de ac ţ iune privind serviciile 

sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului judetean Iaiomi ţ a, pentru anul 

2022; 

Adresa nr. 2538/07.02.2022 a Institutiei Prefectului Judetului Ialomita prin care se 

avizează  favorabil Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si 

finantate din bugetul Consiliului Jude ţ ean Ialomita, pentru anul 2022' 

Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate ş i finantate din bugetul 

Consiliului Judetean Ialomita, pentru anul 2022 a fost elaborat in conformitate cu prevederile 

Ordinului nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de actiune privind 

serviciile sociale administrate ş i finantate din bugetul consiliului judetean/consiliului 

local/Consiliului General al Municipiului Bucure ş ti i cuprinde informatii structurate conform 

cerintelor legale astfel: 

Capitolul I. Administrarea, infiintarea ş i finantarea serviciilor sociale; 

Conalliul Judetean talomita 

11111111,1\111111111111 
10000100330 
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- Capitolul II. Planificarea aetivit ă tilor de informare a publicului cu privire la serviciile 

sociale existente la nivel judeţ ean in conformitate cu prevederile art. 6 din H.G.nr. 

797/2015; 

- Capitolul  111.  Programul de formare si indrumare metodologic ă  a personalului care 

lucrează  in domeniul serviciilor sociale; 

Planul anual de actane cuprinde date detaliate privind nuni ă rul ş i categoriile de 

beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile propuse pentru a fi infiintate, bugetul estimat ş i 

sursele de finantare, precum ş i planificarea activit ă tilor de informare a publicului, programul de 

formare ş i indrumare metodologic ă  in vederea cre ş terii performantei personalului din structurile 

proprii care administreaz ă  ş i acordă  servicii sociale. 

Conform art. 173, alin. (I), lit. d) din Ordonanta de Urgent  a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modific ă rile  i  complet ă rile ulterioare: "Consillul judetean 

indeplineste urmă toarele categorii principale de atributii: d) atributii privind gestionarea 

serviciilor publice de interes jude ţ ean;". in exercitarea acestei atributii, potrivit art. 173, alin. (5), 

lit. b), "Consiliul judetean asigur ă , potrivit competen ţ elor sale ş i in conditiile legii, cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes jude ţ ean privind: b) Serviciile sociale 

pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei ş i  a altor 

persoane  son  grupuri aflate in nevoie socială ". 

Proiectul de hotă rare indepline ş te  to ate  conditiile prev ă zute de lege in vederea analiz ă rii 
aprob ă rii sale. 

Consilier, 
Mann Georgiana Elena 



CONSILIULJUDETEAN IALOMITA 

DIRECTIA GENERALĂ  DE ASISTENTĂ  SOCIALĂ  
51 PROTECTIA COPILULUI IALOMITA 

Str. C. Dobrogeanu-Gherea nr.1, Slobozia, jud. lalomita, cod 920033 
Tel. 0243 / 231  088;  0243  /216 657;  0243/206101 Fax 0243/233407 

Nr. 	 / 09.02.2022 

Not ă  de fundamentare 

privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate ş i 
finantate din Bugetul Consiliului Judetean lalonii ţ a , pentrul anul 2022 

Potrivit art. 3, alin. 3, lit. b, din Anexa 1 la HG nr. 797/2017 pentru aprobarea 
regularnentelor cadru de organizare ş i funcţ ionare ale serviciilor publice de asisten ţă  

social ă  ş i a structurii orientative de personal, Directia General ă  de Asistenta Socială  ş i 
Protectia Copilului lalomita elaboreaz ă  planul anual de actiune privind serviciile sociale 
administrate ş i finantate din bugetul judetean ş i le pro pune spre apro bare consiliului 
judetean. 

Planul anual de actiune cuprinde date detaliate privind num ă rui ş i categoriile de 

beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile propuse pentru a fi infiin ţ ate, bugetul 

estimat ş i sursele de finan ţ are, precum ş i elementele prev ă zute la art. 5, alin. 2, 
respectiv planificarea activit ăţ ilor de informare a publicului, programul de formare ş i 

indrumare metodologic ă  în  vederea cresterii performan ţ ei personalului din structurile 

proprii care administreaz ă  ş i acord ă  servicii sociale. 

Elaborarea Planului anual de acţ iune s-a fundamentat prin realizarea unei analize 
privind num ă rul ş i categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente ş i cele propuse 

spre a fi infiin ţ ate, resurse materiale, financiare ş i umane disponibile pentru asigurarea 

furniz ă rii serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei 

jude ţ ene, Tn func ţ ie de resursele disponibile ş i cu respectarea celui mai eficient report 

cost/beneficiu. 

Mergion ă m c ă  Planul a fast elaborat  în  conformitate cu prevederile Ordinului 

Ministerului  Munch  i ş i Justi ţ iei Sociale nr. 1086 din 20.02.2018 privind aprobarea 
modelului — cadru al Planului anual de acţ iune privind serviciile sociale administrative ş i 

finan ţ ate din bugetul consiliului jude ţ ean/consiliul local. De asemenea, in acord cu 

prevederile actului normativ susmen ţ ionat, Planul anual de ac ţ iune privind serviciile 

sociale administrate si finer-gate din bugetul Consiliului Jude ţ een lalomi ţ a pentru anul 
2022 a fast supus consult ă rii in data de 07.02.2022, 'in sedin ţ a Comisiei Jude ţ ene de 

Incluziune Social ă  lalomi ţ a, primind aviz favorabil, conform Adresei nr. 
2.538/07.02.2022. (anex ă  la prezenta) 

Potrivit art. 3 (3), lit. n, din Anexa 1 la HG nr. 797/2017, direc ţ ia elaboreaz ă  
proiectul de buget anul pentru sus ţ inerea servicillor sociale  în  conformitate cu planul 

anual de ac ţ iune, aceste preciz ă ri conduc ă nd la concluzia c ă  planul anual de ac ţ iune se 

supune aprob ă rii consiliului jude ţ ean Inaintea aprob ă rii proiectului de buget anual. 

Av ă nd  în  vedere cele prezentate, v ă  rug ă m s ă  aproba ţ i Planul anual de ac ţ iune 
privind serviciile sociale administrate ş i finan ţ ate din bugetul Consiliului Jude ţ ean 

lalomi ţ a pentru anul 2022, anex ă  la prezenta. 
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Nesecret 
Nr,2,538 din 07.02,2022 
Exemplar 1/3 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUTIA PREFECTULUI - 3LIDETUL IALOMITA 
SECRETARIATUL TEHNIC AL COMISIET JUDETENE DE 
INCLUZIUNE SOCIALA IALOMITA - AJPIS IALOMITA 

Ca'tre: Direc ţ ia Genera16 de Asisten ţ â SociaI8 ş i Protecţ ia Copiiului 
Talomi ţ a 

În conformitate Cu Ordinul nr.1086/2018 privind aprobarea modelului cadru al 

Planului anual de ac ţ iune privind serviciile sociale administrate ş i finantate din 

bugetul consiliului jude ţ ean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului 

Bucure ş ti, vă  inform6m că  în ş edinta Comisiei Jude ţ ene de Incluziune Sodal6 din 

data de 07.02.2022, a fost avizat favorabil, Planul anual de ac ţ iune privind 

serviciile sociale administrate ş i finan ţ ate din bugetul Consi'lulu' Judetean Ialomi ţ a 

pentru and 2022. 

PRE Ş EDINTE C.J.I.S. IALOMITA, 

PR FECT 

MARI 	WON 

Pi4a Revoiutiei, Nr. 1,Slcbbziä, Judetul lalorni ţ a 
Tel: +40 243 211 012, Fax: +40 243 211 470 

E-mail: secretariatgprefecturaialomita.ro  
littp://il,prefectura.mal.goyso 
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