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PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Judetean Iași
anul 2021

Având în vedere:
1. Actele normative:


Legea asistenței sociale nr. 292/ 2011;



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;



Ordin Nr. 1086/2018 din 20 februarie 2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual
de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
2.

Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale în județul Iași, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 285/ 30.09.2014, cu următoarele obiective și direcții
principale de acțiune:
 Direcții de acțiune:
- continuarea tranziției copilului de la protecția de tip rezidențial la protecția de tip
familial;
- dezvoltarea serviciilor de abilitare și reabilitare şi a celor de viaţă independentă a
persoanelor cu dizabilități;
- menținerea și/sau creșterea calității serviciilor sociale.
 Obiectivul general strategic:
Consolidarea unui cadru coordonat al înfiinţării şi organizării serviciilor sociale de
calitate, sustenabile, în concordanţă cu nevoile şi situaţiile de dificultate identificate,
pentru a se realiza o acoperire echilibrată a dezvoltării acestora pe întreg teritoriul
judeţului.
 Obiective operaţionale:
OB1. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării
judeţean;

serviciilor sociale la nivel

OB2. Dezvoltarea şi diversificarea unei reţele de servicii sociale complementare,
orientate spre promovarea autonomiei persoanei vulnerabile şi favorabile incluziunii
sociale;

OB3. Finalizarea reformei instituţionale pentru diverse categorii de beneficiari prin
crearea de alternative bazate pe conceptul familial sau sprijin comunitar (locuinţe
sociale sau servicii rezidenţiale de talie mică, incluse în comunitate);
OB4.Creşterea gradului de responsabilizare a comunităţilor locale pentru
crearea/menţinerea serviciilor sociale de prevenire a situaţiilor de risc şi
vulnerabilitate;
OB5. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi
societăţii civile pentru furnizarea serviciilor sociale.
3. Strategiile naţionale:


Strategia Națională privind Incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020
și Planul strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020, aprobate prin Hotărârea nr. 383/2015;



Strategia Națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 20142020;



Strategia Națională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități" 2016-2020 și
Planul operațional privind implementarea Strategiei naționale "O societate fără bariere pentru
persoanele cu dizabilități" 2016-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 655/14.09.2016;



Strategia Națională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și
combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 precum și planul operațional pentru
perioada 2018 – 2021 pentru implementarea strategiei, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.
365/24.05.2018;
4. Programele de finanţare:



Programul de interes naţional PIN 2018 - sesiunea 2 „Înfiinţarea de servicii sociale de tip
centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea
dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru
prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" aprobat prin HG nr.
193/2018



Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 –„Dezvoltarea infrastructurii de
sănatate și sociale”, Obiectiv specific 8.3.”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”,
grupul vulnerabil: copii, apelul de proiecte: P.O.R. 2017/8/8.1/8.3/C – apel 1;



Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – „ Dezvoltarea infrastructurii de
sănatate și sociale”, Obiectiv specific 8.3.”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”,
grupul vulnerabil: copii, apelul de proiecte: P.O.R. 2017/8/8.1/8.3/C – apel 2;



Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – „ Dezvoltarea infrastructurii de
sănatate și sociale”, Obiectiv specific 8.3.”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”,
grupul vulnerabil: copii, apelul de proiecte: P.O.R. 2017/8/8.1/8.3/C – apel 3



Programul Operațional Capital Uman 2014 –2020;„Servicii sociale pentru victimele violenței
domestice”, (apel non-competitiv) AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4;



Programul Operațional Capital Uman 2014 –2020; POCU/480/4/19/19/Operațiunea compozită
OS.4.5, 4.14 – Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea
rețelei de asistenți maternali;

5. Acordurile de parteneriat și convențiile de colaborare:
 Convenţia de asociere nr. 39962/19.12.2018, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași
nr.385/ 21.11.2018, încheiată între Consiliul Judeţean Iași, DGASPC Iași şi Fundaţia Hope and
Homes for Children Baia Mare, judeţul Maramureşcu privire la închiderea Centrului de Servicii
Sociale „I.Holban" din municipiul Iași, jud. Iași şi înfiinţarea de case de tip familial,reintegrarea
familială pentru copiii care au oportunități în acest sens, integrarea socioprofesională a tinerilor
care finalizează școala, plasamente în servicii alternative (asistență maternală, case/
apartamente de tip familial) existente în cadrul DGASPC Iași sau OPA din județul Iași;

 Acordul de parteneriat încheiat între DGASPC Iași şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Copilului şi Adopţie nr.33766 din 01.11.2018 în vederea implementării proiectului „TEAM-UP:
Progres
în calitatea îngrijirii alternative a copiilor", cod 127169, finantat
prinPOCU/480/4/19/19/Operațiunea compozită OS.4.5,4.14 “Reducerea numărului de copii şi
tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali";
 Acord de parteneriat încheiat DGASPC Iași şi Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între
Femei şi Bărbaţi din data de 21.11.2018 în cadrul Proiectului privind combaterea violenţei
împotriva femeilor şi a violenţei domestice - VENUS, cu finanţare din POCU, AXA 4, obiectiv
specific 4.4 care vizează crearea şi dezvoltarea reţelei naţionale inovative integrate de locuinţe
protejate destinate victimelor violenţei domestice;
 Convenţiile de colaborare incheiate întreDGASPC Iași si furnizori de servicii sociale publici și
privaţi/alte entitaţi:






Conventii care reglementeaza activitati/proiecte socio-educative cu voluntari
Colaborare cu instituții si organizații in vederea instrumentarii cazurilor
Conventii in vederea furnizarii unor servicii complementare beneficiarilor DGASPC
Convenții cu Organisme Private Autorizate cu servicii rezidentiale
Conventii care reglementeaza stagii de pregătire pentru studenți

6. Minuta consultării furnizorilor privati de servicii sociale (nr..............) în vederea elaborarii
Planului anual de acţiune privind serviciile sociale care include prezentarea serviciillor
sociale existente și cele proiectate pentru anul 2021 - Judeţul Iași :


Planul a fost postat pe siteul DGASPC la data de................;

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul
Consiliului Județean Iași, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași,
cuprinde:
1. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – Capitolul I;
2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente –
Capitolul II;
3. Programul de formare si îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor
sociale– Capitolul III.

CAPITOLUL I: Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale
A. Serviciile sociale existente
A.1. Serviciile sociale pentru copii existente la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi

Serviciu social

Cod serviciu social
conform
Nomenclatorului de
servicii sociale

Capacitate

Grad de ocupare

85

45
52%
46
100%
30
50%

Centrul de Servicii Sociale„Bucium”
Centrul rezidential Bucium

8790CR-C-I

Case de tip familial Bucium

8790CR-C-I

Centrul de zi „Bucium

8891CZ-C-II

45

Centrul de Servicii Sociale „V.Costache”
Serviciul social de tip familial
Veniamin Costache
Centrul de Servicii Sociale Bogdana
Centrul rezidential Bogdana
Case de tip familial Bogdana
Centrul de Servicii „Mihail Sadoveanu”
Centrul rezidential M Sadoveanu”
Centrul rezidential Sf Stelian

60

-

1.908.450

-

-

-

-

997.860

-

-

-

-

3.697.286

-

-

-

-

3.697.286

-

-

8790CR-C-I

54

61
112%

-

-

8790CR-C-I

60

34
56%

-

3.191.940

-

-

8790CR-C-I

44

29
65.9%

-

1.866.040

-

-

-

2.659.950

-

-

-

-

2.659.950

-

-

-

-

1.905.762

-

-

-

-

7.227.735

-

-

-

-

3.968.406

-

-

-

-

1.986.232

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8790CR-C-I

50

8790CR-C-I

30

33
66%
19
63.3%

Centrul de Servicii Sociale „Sf.Andrei”
Centrul rezidential Sf Andrei

8790CR-C-I

50

Apartamente Sf Andrei

8790CR-C-I

24

CZ de recuperare a copilului cu
dizabilitati si TSA „Sf. Andrei”

8891CZ-C-III

50

31
62%
23
95.8%
38
76%

Centrul Servicii Sociale „Sf. Nectarie”
Centrul rezidential Sf Nectarie

8790CR-C-I

60

Centrul de zi Echilibru

8891CZ-C-III

50

8790CR-C-I

42

35
58.3%
30
60%

Centrul de Servicii Sociale„Sf.Nicolae”
Centrul rezidential „Sf Nicolae”

Bugete estimate pe surse de finantare pentru serviciile
sociale existente
Buget
Buget
Contributii Alte surse
local
judetean
Buget
persoane
/capacitate
de stat beneficiare
7.428.225
4.521.915
-

36
85.7%

-

5.057.980

1.273.097

-

5.548.094

-

4.331.487

-

-

-

-

1.216.607

-

-

-

-

6.025.253

-

13.629

-

-

3.099.371

-

13.629

-

Case de Tip Familial Verseni
Centrul de zi de recuperare
„Sf.Nicolae”
Centrul de Servicii Sociale „Ion Holban”

8790CR-C-I

36

8891CZ-C-III

30

28
77.7%
25
83.3%

-

1.870.466

-

-

-

-

1.055.416

-

-

-

-

8.192.479

-

-

-

68
80 %
0

-

5.798.105

-

-

-

-

1.705.325

-

-

-

-

1.689.049

-

-

-

-

7.440.653

-

-

-

-

6.785.121

-

-

-

-

655.532

-

-

-

6.344.862

-

3.330

-

-

2.469.713

-

-

-

-

2.096.443

-

-

-

-

1.279.776

-

3.330

-

-

498.930

-

-

-

-

3.808.109

-

-

26
65.0%
5
33.3%
0

-

2.785.067

-

-

-

336.550

-

-

-

61.800

-

-

18
75.0%
14
46,6%

-

624.692

-

-

-

460.403

-

-

-

-

1.374.907

-

-

-

-

831.147

-

-

-

-

543.760

-

-

-

-

-

-

Centrul rezidential I Holban

8790CR-C-I

85

Centrul rezidential Lizuca

8790CR-C-IV

25

Centrul de zi de recuperare
„Ion Holban”
Centrul de Servicii Sociale „C.A.Rosetti”

8891CZ-C-III

40

27
67.5%

Centrul rezidentia Sociale
„CA.Rosetti”
Centrul de zi de recuperare „Micul
Prinţ”
Centrul de Servicii Sociale Tg Frumos

8790CR-C-I

130

8891CZ-C-III

80

112
86.1%
123
153%

Case de tip familial Tg Frumos

8790CR-C-I

48

Centrul rezidential O Noua Sansa

8790CR-C-I

30

Serviciul rezidential specializat
Pistruiatul
Centrul de zi Sf Spiridon

8790CR-C-IV

24

8891CZ-C-VII

30

Centrul de Servicii Sociale in Regim de
Urgenta
Centrul de Primire in Regim de
Urgenta
Centrul Rezidential Sf. Mina
Adapost de zi si de noapte pentru
copii strazii
Centrul de zi „Prietenia”
Centrul social multifunctional

8790CR-C-II

40

8790CR-C-I

15

8790CR-C-III

5

8891CZ-C-VII

24

8790CRT-I

30

38
79.16%
28
93.3%
21
87.5%
1
3.3%

Centrul de Servicii Sociale „Maternus”
Centrul rezidential Maternus

8790-CR-CM-I

10

Centrul rezidential pentru gravide
aflate in dificultate

8790-CR-CM-II

10

13
130%
0
0%

Reţeaua judeţeană de asistenţi maternali profesionişti (AMP)

750 AMP care ocrotesc 1421 copii

34.479.381

Nota: Gradul de ocupare a centrelor rezidenţiale este în scadere faţă de anii anteriori, urmărindu-se dezinstituţionalizarea unui numar din ce în ce mai mare de beneficiari în conformitate cu OB3.al
Strategiei Judeţene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale:”Finalizarea reformei instituţionale pentru diverse categorii de beneficiari prin crearea de alternative bazate pe conceptul familial sau sprijin
comunitar (locuinţe sociale sau servicii rezidenţiale de talie mică, incluse în comunitate)”

A.2. Serviciile sociale pentru adulți existente la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi

Serviciu social

Cod serviciu social
conform
Nomenclatorului de
servicii sociale

Capacitate

Grad de
ocupare

Buget
local

Centrul de Servicii Sociale de Ingrijire si
Asistenta pentru Victime *

Buget judetean
/capacitate

Buget
de stat

Contributii
persoane
beneficiare

Alte surse

1.551.865

Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru
Victimele Violenței în Familie

-

-

-

16

6
37.5%

1.098.113

8790CR-VTP-I

Centrul de Asistenta si Protectie pentru
Victimele Traficului de Persoane

-

-

-

4

1
25%

453.752

8790CR-VTP-I

Centrul de Recuperare și Reabilitare
Neuropsihica Hîrlău

8790CR-D-II

240

240
100%

-

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități Hârlău

50

48
96%

-

8790CR-D-I

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități Revis

8790CR-D-I

27

27
100%

-

Centrul de Servicii Sociale Gulliver Iasi
Centrul de Îngrijire și Asistență pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități Gulliver

8790CR-D-I
8790CR-D-VII

Locuinţe Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități 2 Galata

8790CR- D-VII

Locuinţe Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități 3 Galata

8790CR- D-VII

Locuinţe Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități 4 Galata

8790CR- D-VII

51996

2.173.374
4.679.111

-

-

76894
63992

-

-

-

-

26
96%

-

27
6

6
100%

-

420.162

-

-

-

6

6
100%

-

420.162

-

-

-

6

6
100%

-

420.162

-

-

-

5
83.3%

-

420.162

-

-

-

6

-

254.390

-

-

-

-

864.926

-

-

-

8899CZ-D-I
Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități Galata Iaşi

-

3.342.650

-

Locuinţe Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități 1 Galata

Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități Sf Maria Iaşi

16.300.800

-

10
8899CZ-D-I
34

1.879.147

8
80%
23
68%

Serviciu social

Cod serviciu social
conform
Nomenclatorului de
servicii sociale

Capacitate

Grad de
ocupare

Buget
local

-

Centrul de Servicii Sociale Budăi
Centrul de Îngrijire și Asistență pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități Speranța Budăi

8790CR-D-I

48

42
87.5%

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități Armonia Budăi

8790CR-D-I

42

45
107%

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități Galata

8790CR-D-I

50

50
100%

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități Popricani

8790CR-D-I

42

41
97.6%

Buget judetean
/capacitate

6.340.444

Contributii
persoane
beneficiare

Alte surse

-

-

-

-

3.208.944

-

3,131,500

-

3.685.536

-

-

-

36

Camin pentru persoane Varstnice

8730CR-V-I

14

8790CR-D-I

8790 CR-VD-III

30
83.3%
-

50

50
100%

-

4

4
100%

310.913

2.532.438

13
92.8%

10.000

2.953.908
8790CR-D-I

-

-

-

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități Mirceşti

170,000

2.862.288

Centrul de Servicii Sociale Mircesti

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități Cozmeşti

Buget
de stat

421.470

3.622.087

219.281

-

-

91.632

2910

-

-

# PROIECT VENUS”Impreună pentru o viață în
siguranță”
Locuință Protejată Violență Domestică (proiect
VENUS) si servicii complementare de consiliere
vocațională și grupuri de suport victime ale
violenței domestice (8899CZ-VD-I)

cofinantare
1.137.171,60 Lei

-

POCU
2014-2020
1.137.171,60
lei

* in cadrul Centrului de Servicii Sociale de Ingrijire si Asistenta pentru Victime s-a infiintat in 2020 Serviciul pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor( 8899CZ-PN-VI-)S erviciu in
conformitate cu prevederile din Ordonanța de urgență nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind măsuri pentru asigurarea protecției victimelor
infracțiunilor;
# Prin intermediul Proiectul VENUS ”Impreună pentru o viață în siguranță” finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 4, Obiectiv Specific 4.4, lider Ministerul
Muncii și Justiției Sociale prin Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, DGASPC Iasi (în calitare de partener) intenţionează dezvoltarea unor servicii
destinate prevenirii și combaterii a violenței domestice. În acest sens, a fost reabilitat un apartament aflat in adminstrarea DGASPC si creată o locuință protejată destinată asigurării
măsurilor de protecție în regim de urgență a victimelor violenței în familie şi sunt oferite servicii de consiliere vocațională și creare de grupuri de suport pentru victime.

B.Servicii sociale propuse spre a fi înființate la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului IașiB.1. In cadrul Departamentului Protecția Copilului și Familiei:
Nr.
Crt.

Denumire
serviciu social propus

Casa de Tip
Familial 1 I.Holban
(Str.H. Sendrea)
1.

Casa de Tip
Familial 2 I. Holban
(Str. Codrescu)

Casa de Tip Familial 3
Holban Miroslava

2.

Casa de Tip
Familial 1
Bogdana,Bogdănești
Casa de Tip
Familial 2
Bogdana,Bogdănești
Casa de Tip
Familial 3 Bogdana
Horlesti
Casa de Tip
Familial 4
Bogdana Horlești
Centru de Zi pentru
pregătirea și sprijinirea
integrării sau reintegrării
copilului în familie
Bogdana,Bogdănești

3.

Casa de Tip
Familial 1 Bucium
(Miroslava)
Casa de Tip
Familial 2 Bucium
(Miroslava)
Casa de Tip
Familial 3 Bucium
(Miroslava)

Capacitate
necesară

Capacitate
clădire/
spațiu
necesar m2

Cod serviciu
social

Categorie beneficiari

8790 CR-C-I

Copii dezinstituționalizați
proveniți din Centrul de
Plasament I. Holban Iași

8790 CR-C-I

Copii dezinstituționalizați
proveniți din Centrul de
Plasament I. Holban Iași

12/12

Copii dezinstituționalizați
proveniți din Centrul de
Plasament I. Holban Iași

12/12

621 mp

12/12

1783 mp

12/12

1775 mp

8790 CR-C-I

8790 CR-C-I

8790 CR-C-I

8790 CR-C-I

8790 CR-C-I

8899 CZ-C-IV

8790 CR-C-I
8790 CR-C-I

8790 CR-C-I

Copii dezinstituționalizați
proveniți din Centrul
RezidențialBogdănești
Copii dezinstituționalizați
proveniți din Centrul
Rezidențial Bogdănești
Copii dezinstituționalizați
proveniți din Centrul
Rezidențial Bogdănești
Copii dezinstituționalizați
proveniți din Centrul
Rezidențial Bogdănești

Nr
beneficiarI/
Nr locuri

12/12

12/12

12/12

copii/ tineri cu nevoi
sociale din cadrul CTF
Bogdana Bogdănești și
copiii proveniti din
20/ lună
sistemul de protecție(AMP)
Copii dezinstituționalizați
proveniți din Centrul
Rezidențial Bucium
Copii dezinstituționalizați
proveniți din Centrul de
Plasament Bucium
Copii dezinstituționalizați
proveniți din Centrul de
Plasament Bucium

12/12
12/12

12/12

1500 mp

1385 mp

1795 mp

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru
serviciile sociale propuse pentru a fi înființate
Resursa umană
necesara

Conform
legislatiei care
aprobă Standarde
de cost şi
standardele de
personal ( cu
respectarea
procentului de
60% -personal
de speciali tate)

Buget
județean

-

Buget Contribuții
de
persoane
stat beneficiare

-

-

576 mp
665 mp

500 mp

HHC
România
750.000
euro

Conform
legislatiei care
aprobă Standarde
de cost şi
standardele de
personal ( cu
respectarea
Cofinantare
procentului de 60%
3.440.803,85
-person al de
lei
speciali tate)

Justificare

*
In
concordanță
cu
OB 5
OB 3

Programul
Operațional
Regional
2014-2020
P.O.R.2020/
8/8.1/8.3/C
Apel 1

-

-

971 mp

644 mp

Alte surse

**
In
concordanță
4.430.274,00 cu
OB 1
lei
OB 2
OB 3

Conform
legislatiei

Conform
legislatiei care
aprobă
Standarde de
cost şi
standardele de
personal

Contributie
proprie:
93.260 lei

Programul
Operațional
Regional
2014-2020
-

-

***

In
4.569.597 lei concordanță
cu
OB 1

4.

Casa de Tip
Familial 4 Bucium
(Miroslava)
Centru de Zi pentru
pregătirea și sprijinirea
integrării sau reintegrării
copilului în familie
Bucium

Casa de Tip
Familial 1, C.A.Rosetti
(str.Hanciuc)

8790 CR-C-I

Copii dezinstituționalizați
proveniți din Centrul de
Plasament Bucium

12/12

525 mp

8790 CR-C-IV

copii/ tineri cu nevoi
sociale din cadrul CTF
Bucium și copiii proveniti
din sistemul de protecție
(AMP)

30/ lună

97,65 mp

8790 CR-C-I

Copii dezinstituționalizați
proveniți din Centrul de
Plasament C.A.Rosetti

12/12

1156 mp

5.
Casa de Tip Familial 2
C.A. Rosetti Iași
(str.Strugurilor)

8790 CR-C-I

Casa de Tip Familial 3
C.A.Rosetti Iași
(str.Azilului)

8790 CR-C-I

Casa de Tip Familial 4
C.A Rosetti Iași
(str.Brândușa)

8790 CR-C-I

Centru de zi de
recuperare pentru copii
cu dizabilități
C.A.Rosetti Iași

8891 CZ-C-III

6.
Casa de Tip
Familial 5
C.A. Rosetti (Miroslava)
Casa de Tip
Familial 6 C.A.Rosetti
(Popricani)

7.

Casa de Tip Familial 1
Sf. Stelian Pașcani
Casa de Tip Familial 2
Sf. Stelian Pașcani

8790 CR-C-I

Copii dezinstituționalizați
proveniți din Centrul de
Plasament C.A.Rosetti

12/12

603 mp

Copii dezinstituționalizați
proveniți din Centrul de
Plasament C.A.Rosetti

12/12

Teren
1000 mp

Copii dezinstituționalizați
proveniți din Centrul de
Plasament C.A.Rosetti

12/12

Copii/ tineri cu
dizabilități din CTF ”C. A.
Rosetti” și copii cu
dizabilități proveniți din
familie/ sistemul de
protecție (AMP)

Conform
legislatiei care
reglementeaza
standardele de
cost, standardele
de personal si
standardele de
calitate

P.O.R.2020/
8/8.1/8.3/C
Apel 2

Contributie
proprie:
49.704 lei

2.435.534
lei

-

Conform
legislatiei care
reglementeaza
standardele de
cost, standardele
de personal si
standardele de
calitate

Contributie
proprie:
93.260 lei

OB 2
OB 3
OB 4

-

-

-

-

-

Programul
Operațional
Regional
2014-2020
P.O.R.2020/
8/8.1/8.3/C
Apel 2

***
In
concordanță
cu
OB 1
OB 2
OB 3
OB 4

4.569.612 lei

30/ lună

708 mp

314 mp

Copii dezinstituționalizați
proveniți din Centrul de
Plasament C.A.Rosetti Iași

12/12

8790 CR-C-I

Copii dezinstituționalizați
proveniți din Centrul de
Plasament C.A.Rosetti Iași

12/12

8790 CR-C-I

Copii dezinstituționalizați
proveniți din Centrul
Rezidențial Sf Stelian Iași

12/12

1200 mp

8790 CR-C-I

Copii dezinstituționalizați
proveniți din Centrul
Rezidențial Sf Stelian Iași

12/12

879 mp

513 mp

Teren
1500 mp

Conform
legislatiei care
reglementeaza
standardele de
cost, standardele
de personal si
standardele de
calitate
Conform
legislatiei

-

-

-

Contribuție
proprie:
93.260 lei

-

-

Programul
Operațional
Regional
2014-2020
P.O.R.2020/
8/8.1/8.3/C
Apel 2

4.569.677
lei

Conform
legislatiei
Conform
legislatiei care
reglementeaza
standardele de
cost,

-

-

Contribuție
proprie:
715.301
lei

***
In
concordanță
cu
OB 1
OB 2
OB 3
OB 4

-

-

-

-

-

Programul
Operațional ***
In
Regional
2014-2020 concordanță
cu
OB 1
P.O.R.2020/
8/8.1/8.3/C
OB 2

Centru specializat de zi
pentru
resocializarea copilului
8899 CZ-C-VII
predelincvent și delincvent
Pașcani

8.

9.

Consolidarea rețelei
judeţene de asistenți
maternali

Casa de Tip Familial 1
CTF Sf. Andrei
( str. Azilului)
Centru de zi de
recuperare pentru copii
cu dizabilități

8790SF-C

8790 CR-C-I

8891CZ-C-III

Str. Sf.Andrei nr.25A,

Casa de Tip Familial
CTF 1 “M. Sadoveanu”
10.

Sat Cozmești, com.
Stolniceni Prăjescu, județul
Iași

Casa de Tip Familial 2 si
teren de sport CTF
2“M.Sadoveanu”

8790 CR-C-I

8790 CR-C-I

Sat Cozmești, com. Stolniceni
Prăjescu, județul Iași

Centru specializat de zi
pentru formarea
deprinderilor de viață
independenta
“M.Sadoveanu”, Pascani

8891CZ-C-VI

Copii care au săvârşit
fapte penale şi nu
răspund penal, precum şi
copii predispuşi săvârşirii
unor fapte penale,

Copii aflați în sistemul
rezidenţial/special de
protecţie sau copii în
situaţii de risc din
comunitate.
Copii cu dizabilitati
dezinstituționalizați
proveniți din Centrul
Rezidențial Sf Andrei Iași
Copii/ tineri cu
dizabilități din CTF 1 ” Sf
Andrei” și copii cu
dizabilități proveniți din
familie/ sistemul de
protecție (AMP)
Copii dezinstituționalizați
proveniți
din
Centrul
Rezidențial“M.Sadoveanu”
Pascani

24/ lună

55

12/12

50/luna

12/12

Copii dezinstituționalizați
proveniți din Centrul
12/12
Rezidențial“M.Sadoveanu”
Pascani
Copii/ tineri cu din CTF1
si 2 și copii proveniți din
comunitate/ sistemul de
protecție (AMP)

24/24

Teren 2192
mp
Cladire
351 mp

-

Teren aflat în
administrarea
DGASPC, în
suprafață de
2000 mp
Clădirea
centrului
rezidențial
care se
închide

Apel 2

Conform
legislatiei care
reglementeaza
standardele de
cost, standardele
de personal si
standardele de
calitate

55 asistenţi
maternali

Conform
legislatiei care
reglementeaza
standardele de
cost, standardele
de personal si
standardele de
calitate

-

Contribuţie
proprie:
3.097.909,77
lei

902.055,81
lei

administrare
a DGASPC
Str.
V.Alecsandri
nr.5,
Pașcani,

4.569.719
lei

-

-

****In
concordanț
ă cu
OB 1,OB2,
151.797.220
OB 3,
lei
OB4.

-

-

Programul
Operațional
Regional
2014-2020

Contribuție
proprie:

-

-

POCU
2014-2020

P.O.R.2020/
8/8.1/8.3/C
Apel 3

*****In
concordanță
cu
OB 1
OB 2
OB 3
OB 4

5.649.175,81
lei

suprafață de
1709 mp
Conform
legislatiei care
Teren aflat în reglementeaza
administrarea standardele de
DGASPC, în
cost, standardele
suprafață de
de personal si
3850 mp
standardele de
calitate
Cladire in

-

OB 3
OB 4

-

Programul
Operațional
Regional
2014-2020

Contribuție
proprie:
-

-

96.460,51
lei

P.O.R.2020
8/8.1/8.3/C
Apel 3

4.823.025,73
lei
-

-

*****In
concordanță
cu
OB 1
OB 2
OB 3
OB 4

ale
Strategiei
Judeţene
de
Dezvoltare
a
Serviciilor
Sociale

Legenda :
*; **; ***; ****; indică proiecte cu implementare multianuală;
***** indică proiecte depuse spre finantare, cu implementare multianuală.
Scopurile proiectelor sunt congruente cu obiectivele specifice ale Strategiei Judeţene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020.
*Convenţia de asociere nr. 39962/19.12.2018, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.385/ 21.11.2018, încheiată între Consiliul Judeţean Iași, DGASPC
Iași şi Fundaţia Hope and Homes for Children Baia Mare, judeţul Maramureşcu privire la închiderea Centrului de Servicii Sociale „I.Holban" din municipiul Iași, jud.
Iași şi înfiinţarea a patru case de tip familial, reintegrarea familială pentru copiii care au oportunități în acest sens, integrarea socio-profesională a tinerilor care
finalizează școala, plasamente în servicii alternative (asistență maternală, case/ apartamente de tip familial) existente în cadrul DGASPC Iași sau OPA din județul
Iași;
**Proiect ”Închiderea Centrului Rezidenţial Bogdana, Bogdaneşti“ finanţat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 –„Dezvoltarea
infrastructurii de sănatate și sociale”, Obiectiv specific 8.3.”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grupul vulnerabil: copii, apelul de proiecte: P.O.R.
2017/8/8.1/8.3/C – cod SMIS 121042. Apel 1; Prin proiect vor fi construite şi dotate 4 case de tip familial şi se va înfiinţa un centru de zi pentru sprijinirea integrării/
reintegrării copilului în familie (prin reabilitare/modernizarea clădirii centrului ce urmează a fi închis). DGASPC va finaliza in anul 2021 documentaţiile tehnice pentru
aceste obiective de investiţii urmând ca proiectul să continue si in anul urmator.
***Ca urmare a oportunităţii oferite de către Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3 Operaţiunea C,grup
vulnerabil:copii– Apel 2, DGASPC Iași intenționează închiderea a încă trei centre de plasament - 2 din municipiul Iaşi și unul din Pașcani, prin 5 proiecte care au
primit finanțare. Se urmareste construcția și dotarea a 12 case de tip familial familial (în care vor fi îngrijiţi copiii din centrele de plasament închise şi pentru care
nu au putut fi identificate alte soluţii de îngrijire în familie), precum și reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea a 3 centre de zi care vor furniza servicii
sociale suport pentru copiii care părăsesc centrele rezidenţiale precum şi pentru copiii din comunitate. DGASPC are in pregatire documentaţiile tehnice pentru
aceste obiective de investiţii.
**** Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iasi- va extinde in anul 2021, reţeaua de asistenţi maternali profesionişti (cu 55 persoane) -în
vederea implementării proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor", cod 127169, pilotat de către ANPDCA în parteneriat cu cele 47 de
DGASPC-uri de la nivel naţional, în cadrul-POCU 2014-2020 AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.5 & 4.14. Proiectul se va derula până în anul 2023, urmând a fi inclus şi în viitoarele
planuri de acţiune privind serviciile sociale din judeţul Iaşi.
***** Ca urmare a oportunităţii oferite de către Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3 Operaţiunea C,grup
vulnerabil:copii– Apel 3, DGASPC Iași intenționează închiderea a încă doua centre rezidentiale - C. R. “Sf. Andrei” din municipiul Iaşi și C.R. “ M. Sadoveanu” din
Pașcani, prin 2 proiecte care au fost depuse spre finanțare. Se urmareste construcția și dotarea a 3 case de tip familial familial (în care vor fi îngrijiţi copiii din
centrele de plasament închise şi pentru care nu au putut fi identificate alte soluţii de îngrijire în familie), precum și reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea
a 2 centre de zi care vor furniza servicii sociale suport pentru copiii care părăsesc centrele rezidenţiale precum şi pentru copiii din comunitate.

B.Servicii sociale propuse spre a fi înființate la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului IașiB.2. In cadrul Departamentului Protecția Persoanelor cu Adulte în Dificultate:

Nr.
Crt

1.

Denumire
serviciu social
propus
Locuință
Maxim
Protejată 1
Gropnița
Locuință
Maxim
Protejată 2
Gropnița
Locuință
Maxim
Protejată 3
Gropnița
Centru de zi
pentru
persoane
adulte cu
dizabilități
Gropnița

2.

4 case de tip
Locuințe
Maxim
Protejate,
LMP comuna
Ceplenița,
jud. Iași
Centru de zi
pentru
persoane
adulte cu
dizabilități

3.

Centrul de
Îngrijire și
Asistență
pentru
Persoane
Adulte cu
Dizabilități
(CIAPAD)
Sf. Nectarie,

Cod serviciu
social

8790 CR-D-VII

8790 CR-D-VII

8790 CR-D-VII

8899 CZ-D-I

8790 CR-D-VII

8899 CZ-D-I

8790CR-D-I

Categorie
beneficiari
Persoane adulte cu
dizabilități
dezinstituționalizate
din CRRN Hîrlău
Persoane adulte cu
dizabilități
dezinstituționalizate
din CRRN Hîrlău
Persoane adulte cu
dizabilități
dezinstituționalizate
din CRRN Hîrlău
Persoane adulte cu
dizabilități
dezinstituționalizate
din CRRN Hîrlău și
persoane cu
dizabilități din
comunitate
Persoane adulte cu
dizabilități
dezinstituționalizate
din CRRN Hîrlău
Persoane adulte cu
dizabilități
dezinstituționalizate
din CRRN Hîrlău și
persoane cu
dizabilități din
comunitate

Persoane adulte cu
dizabilități
dezinstituționalizate
din CRRN Hîrlău

Capacitate
necesară
Nr
beneficiari/
Nr locuri

6/6

6/6

6/6

35/ lună

24 locuri
LMP câte 6
locuri/casă

Capacitate
clădire/
spațiu
necesar
m2

Bugete estimate pe surse de finantare, pentru
serviciile sociale propuse
Resursa umană necesara

Buget
judetean

Buget de
stat

Alte surse

-

-

-

-

-

-

-

-

919 mp

1000 mp

Conform legislatiei care
reglementeaza
standardele de cost,
standardele de personal
si standardele de calitate
co-finanțare
200.100,01 lei

1000 mp

Teren 1200
mp
Cladire 418
mp

comuna
Ceplenița,
jud. Iași

30 locuri
centrul de
zi

comuna
Ceplenița,
jud. Iași

50/17
beneficiari
transferati
din CRRN
Hîrlău

va fi înființat
prin
reorganizarea
Centrului
rezidențial
pentru copii
Sf. Nectarie
str. Azilului
nr. 1, mun.
Iași

Program
de
Interes
National
1.800.60
9,10 lei

Conform legislatiei

24 de angajați cu un
procent de 60% personal
de specialitate care să
asigure serviciile
corepunzătoare.Se are în
vedere transferul
personalului angajat în
prezent în CRRN Hârlău
precum și recrutarea,
selecția și angajarea de
personal.

50 de angajați cu un
procent de 60% personal
de specialitate care să
asigure serviciile
corepunzătoare. Se are în
vedere transferul
personalului angajat în
prezent în Centrul
rezidențial Sf. Nectarie.

cofinanțare

Program
de
Interes
National
3.000.000
lei

preluarea
Centrului
rezidențial
Sf. Nectarie
pentru copii
care va fi
închis.
Total buget:
100.000 lei

-

Justificare

Contributii
persoane
beneficiare

-

-

-

-

-

-

* In
concordanță cu
OB 1
OB 2
OB 3
OB 4

**
Conform
Planului de
Restructurare a
Centrului de
Recuperare si
Reabilitare
Neuropsihiatric
a Hirlau,
aprobat prin
Hotararea
Consiliului
Judetean Iasi nr
408/20.11.2019
Conform
Planului de
Restructurare a
Centrului de
Recuperare si
Reabilitare
Neuropsihiatric
a Hirlau,
aprobat prin
H.C.j.Iasi nr
408/20.11.2019

4.

5.

6.

7.

Centrul de
Îngrijire și
Asistență
pentru
Persoane
Adulte cu
Dizabilități
CIAPAD
Budăi, (va fi
înființat prin
reabilitare
clădire)

Centrul de
Îngrijire și
Asistență
pentru
Persoane
Adulte cu
Dizabilități
M. Sadoveanu
Pașcani, jud.
Iași

Centrul de
Îngrijire și
Asistență
pentru
Persoane
Adulte cu
Dizabilități
CIAPAD
Bucium, mun.
Iași

CIAPAD
Hârlău,
intrarea 1, str.
Al.
Lăpușneanu
nr. 11, orașul
Hârlău

8790CR-D-I

8790CR-D-I

8790CR-D-I

8790CR-D-I

Persoane adulte cu
dizabilități
dezinstituționalizate
din CRRN Hîrlău

Persoane adulte cu
dizabilități
dezinstituționalizate
din CRRN Hîrlău

Persoane adulte cu
dizabilități
dezinstituționalizate
din CRRN Hîrlău

Persoane adulte cu
dizabilități
dezinstituționalizate
din CRRN Hîrlău

42/18
transferati
din CRRN
Hîrlău

Reabilitarea
unui corp de
clădire a
fostului Centru
de servicii
sociale pentru
copii închis în
anul 2004
sat Budăi nr.
124, oraș Podu
Iloaiei, jud.
Iași

42 de angajați cu un
procent de 60% personal
de specialitate care să
asigure serviciile
corepunzătoare.Se are în
vedere transferul
personalului angajat în
prezent în CRRN Hârlău
precum și recrutarea,
selecția și angajarea de
personal.

50/20
transferati
din CRRN
Hîrlău

va fi înființat
prin
închiderea
centrului de
plasament

50 de angajați cu un
procent de 60% personal
de specialitate care să
asigure serviciile
corepunzătoare.Se are în
vedere transferul
personalului angajat în
prezent în Centrul
Rezidențial M. Sadoveanu
Pașcani.

50/20 de
beneficiari
transferati
din CRRN
Hîrlău

str. Păun nr.
70, mun. Iași
Reabilitarea
şi
amenajarea
unui corp de
clădire
al
fostului
Centru
de
servicii
sociale
pentru copii
care va fi
închis până la
finalul anului
2022

50 de angajați cu un
procent de 60% personal
de specialitate care să
asigure serviciile
corepunzătoare.Se are în
vedere transferul
personalului angajat în
prezent în sistemul de
protecție al copilui
precum și recrutarea
,selecția și angajarea de
personal

50/50 de
beneficiari

Reabilitarea
spațiului
existent
în
corpul 1 din
cadrul CRRN
Hârlău.

50 de angajați cu un
procent de 60% personal
de specialitate care să
asigure serviciile
corepunzătoare.Se are în
vedere transferul
personalului angajat în
prezent în CRRN Hârlău

Buget
estimat:
2.745.000 lei

Preluarea
Centrului
rezidențial M.
Sadoveanu
pentru copii
care va fi
închis.
Total buget:
100.000 lei

Preluarea
Centrului
rezidențial
Bucium
pentru copii
care va fi
închis
Total buget:
700.000 lei

Reabilitarea
spațiului
existent
în
corpul 1 din
cadrul CRRN
Hârlău.
Total buget:
700.000 lei

Conform
Planului de
Restructurare a
Centrului de
Recuperare si
Reabilitare
Neuropsihiatric
a Hirlau,
aprobat prin
Hotararea
Consiliului
Judetean Iasi nr
408/20.11.2019
Conform
Planului de
Restructurare a
Centrului de
Recuperare si
Reabilitare
Neuropsihiatric
a Hirlau,
aprobat prin
Hotararea
Consiliului
Judetean Iasi nr
408/20.11.2019
Conform
Planului de
Restructurare a
Centrului de
Recuperare si
Reabilitare
Neuropsihiatric
a Hirlau,
aprobat prin
Hotararea
Consiliului
Judetean Iasi nr
408/20.11.2019

Conform
Planului de
Restructurare a
Centrului de
Recuperare si
Reabilitare
Neuropsihiatric
a Hirlau,

8.
CIAPAD
Hârlău,
intrarea 2, str.
Al.
Lăpușneanu
nr. 11, orașul
Hârlău

9.

10.

Asistent
personal
profesionist

Centro respiro
pentru
persoane
adulte cu
dizabilitati

8790CR-D-I

8810 ID-V

8730 CR-V-II

Persoane adulte cu
dizabilități
dezinstituționalizate
din CRRN Hîrlău

Persoane adulte cu
dizabilități
dezinstituționalizate
din CRRN Hîrlău

Persoane adulte cu
dizabilități din
comunitate

50/50 de
beneficiari

10/10

Minim 4
beneficiari

Reabilitarea
spațiului
existent
în
corpul 2 din
cadrul CRRN
Hârlău.

-

Reabilitarea
şi
amenajarea
unui corp de
clădire care
va fi pus la
dispozitia
proiectului

50 de angajați cu un
procent de 60% personal
de specialitate care să
asigure serviciile
corepunzătoare.Se are în
vedere transferul
personalului angajat în
prezent în CRRN Hârlău

10 Asistenti personali
profesionisti

Conform legislatiei care
reglementeaza
standardele de cost,
standardele de personal
si standardele de calitate

Conform
Planului de
Restructurare a
Centrului de
Recuperare si
Reabilitare
Neuropsihiatric
a Hirlau,
aprobat prin
Hotararea
Consiliului
Judetean Iasi nr
408/20.11.2019

Reabilitarea
spațiului
existent
în
corpul 2 din
cadrul CRRN
Hârlău.
Total buget:
700.000 lei

Salarizare
conform
legislatiei
care
reglementeaz
a
standardele
de cost.

cofinanțare

***
si In
concordanță cu
OB 3

Program
de
Interes
National
552.000
lei

**** si In
concordanță cu
OB 1
OB 2
OB 3
OB 4 din
Strategia
Judeteana

Legenda :* indică proiect cu implementare multianuală.

Scopurile proiectelor sunt congruente cu obiectivele specifice ale Strategiei Judeţene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020.
*In proiectul finanţat prin Programul de Interes Național „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea
dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" aprobat prin HG
nr.193/2018, DGASPC Iași işi propune dezvoltarea de servicii sociale de tip centre de zi şi locuinţe protejate intenționând construirea a 3 Locuințe Protejate și reabilitarea unui
Centru de zi. Activităţile aferente anului 2021 vizeaza elaborarea documentaţiilor tehnice pentru obiectivele de investiţii.
** DGASPC Iași işi propune dezvoltarea de servicii sociale de tip centre de zi şi locuinţe protejate intentionand accesarea Programul de Interes Național destinat persoanelor cu
dizabilitati
*** Conform Planului de Restructurare a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Hirlau, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr 408/20.11.2019, se
intentioneaza dezinstitutionalizarea a 10 persoane adulte cu dizabilitati din CRRN Hirlau prin plasarea acestora la 10 Asistenti personali profesionisti
**** Se intentioneaza accesarea Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre de criză şi locuinţe protejate în vederea
dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”-sesiunea 7.

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice1, în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările
ulterioare, pentru realizarea obiectivului operațional „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile pentru furnizarea
serviciilor sociale” prevăzut în Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale în județul Iași, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 285/
30.09.2014
Nr.
Crt
1.

Denumire
serviciu social propus si obiectiv

Categorie beneficiari

Capacitate
necesară

Resursa umană necesara

Buget estimat, pentru
serviciile sociale propuse a
fi contractate

25 locuri

Conform
legislatiei
care
reglementeaza standardele de
cost, standardele de personal si
standardele de calitate
1 șef centru
1 asistent social
1 psiholog
2 psihopedagogi
1 asistent medical
4 educatori
4 supraveghetori de noapte
4 muncitori calificati
1 administrator
1magaziner
1 ingrijitor

1.329.975 lei

50 locuri

Conform
legislatiei
care
reglementeaza standardele de
cost, standardele de personal si
standardele de calitate
1 șef centru
3 asistenți medicali
1 asistent social
1 psiholog
4 pedagogi de recuperare
30 infirmieri
1 kinetoterapeut
1 administrator
1magaziner
1 spălătoreasa
5 muncitori necalificați

3.342.650 lei

Centrul Rezidential “Lizuca”din cadrul Centrului de
Servicii Sociale “Ion Holban”, Iasi
asigurarea accesului copiilor/tinerelor fete cu
tulburari de comportament sau care au savârşit fapte
penale şi nu răspund penal, pe o perioadă
determinată, la
 gazduire,
 îngrijire,
 abilitare,
 reabilitare,
 educatie
 pregatire în vederea reintegrarii sau
integrarii familiale si socio-profesionale

2.

Cod serviciu
social

8790CR-C-IV

copii / tinere fete cu vârste
cuprinse între 6 – 18 ani, cu
tulburari de comportament
sau care au savarsit fapte
penale si nu raspund penal.

Centru de Îngrijire și Asistență pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități
se urmareşte menținerea/ dezvoltarea potențialului
personal prin asigurarea următoarelor servicii:
 găzduire și alimentație;
 informarea persoanelor interesate cu
privire la serviciul social;
 evaluare, planificare activități, servicii;
 monitorizare;
 îngrijire,
 asistență și supraveghere;
 asistență pentru sănătate;
 informare și asistență socială;
 consiliere psihologică.

8790CR-D-I

Persoane adulte cu
dizabilități care vor fi
dezinstituționalizate din
CRRN Hîrlău

D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor
și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare:

DGASPC nu are competenţe legale privind acordarea unor subvenţii în baza Legii 34/19

1

Sunt aplicabile prevederile Ordinului ANAP nr.281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale, cu următoarele precizări și completări:
a) Codul CPV este însoțit de codul serviciului social din Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin HG nr.867/2015, cu modificările și completările ulterioare;
b) Estimarea valorii contractului se realizează pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale care fac obiectul contractării, aprobate la nivel național prin hotărâre a Guvernului;
c) Bugetul estimat al programului de contractare.

CAPITOLUL II
Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la
nivelulDirecției Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului Iași
1. Revizuirea/actualizarea informaţiilor care se publica pe pagina proprie de internet a DGASPC
Iasi www.dasiasi.ro:
a) Postarea pe pagina de internet DGASPC Iași a Strategiei Judeţene de Dezvoltare a Serviciilor
Sociale din judeţul Iași (2014 -2020) şi a Hotararii Consiliului Judetean Iasi de aprobare a
acesteia;
DGASPC Iași intentioneaza elaboararea Strategiei Judeţene de Dezvoltare a Serviciilor
Sociale din judeţul Iași (2021 -2027) printr-un Grup Interinstitutional de Lucru si va supune
dezbaterii publice draftul noii strategii; Termen: 2021
b) Postarea pe pagina de internet DGASPC Iași a Planului anual de acțiune privind serviciile
sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Termen: anual
c) Publicarea pe pagina de internet DGASPC Iași a Raportului de activitate 2019 si 2020 şi de
asemenea, publicarea costurilor serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu
acordat.Termen: 2021;
d) Postarea pe pagina de internet DGASPC Iași a informaţiilor privind serviciile sociale la nivelul
judeţului Iași acordate de furnizori publici sau privati.Termen: anul 2021;
e) Publicarea pagina de internet DGASPC Iași a altor informaţii de interes public (angajări,
oferte de achiziții, comunicate, știri). Termen: actualizare lunara
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):

Informare, sensibilizare și conştientizare a populaţiei cu ocazia zilelor internaționale*:
Eveniment
-2 aprilie –
Ziua Internațională de
Conștientizare a Autismului
-15 mai –
Ziua Internațională a
Familiei
-1 iunie –
Ziua Internațională a
Copilului
-2 iunieZiua Adoptiei
-1 octombrie –
Ziua Internațională a
Persoanelor Vârstnice
-20 noiembrie –
Ziua Internațională a
Drepturilor Copilului
-1 decembrie –
Ziua Mondială de Luptă
Împotriva HIV/SIDA
-3 decembrie –
Ziua Internațională a
Persoanelor cu Dizabilități

Scurta descriere
Pentru un impact mai puternic DGASPC are in vedere colaborarea cu entitati publice sau
private
Se vor desfasura activități de conștientizare a importanței familiei ca sursă și resursă,
vor fi derulate activități dedicate copiilor din sistemul de protecție și părinților acestora,
ocrotitorilor și specialiștilor în vederea întăririi rolului familiei în societate și a
legăturilor copiilor din sistemul de protecție cu părinții și frații;
Va fi celebrata sărbătoarea copilăriei în toate centrele de servicii sociale ale DGASPC
Iași, fiind organizate momente artistice, excursii, activități de socializare;
O ocazie pentru promovarea valorilor fundamentale ale familiei şi pentru sublinierea
importanţei faptului că fiecare copil trebuie să aibă o familie în care să crească şi să se
simtă iubit.Vor avea loc intalniri intre familii potential adoptatoare si familii care au
finalizat procesul de adoptie pentru incurajarea viitorilor parinti si impartasirea
experientelor.
Se vor desfasura activități care vor crea atmosfera de sarbatoare la Centrul de Servicii
Sociale Mircești, destinat persoanelor vârstnice;
Va fi celebrata sărbătoarea copilăriei în toate centrele de servicii sociale ale DGASPC Iași.
Pentru un impact mai puternic DGASPC are in vedere colaborarea cu entitati publice sau
private
Se vor desfasura activități la Centrul Rezidențial Gulliver, destinat persoanelor adulte cu
infecția HIV/HIDA
Promovarea în randul audienței generale de la nivelul judetului Iași a mesajelor cheie în
vederea responsabilizarii comunităților și a creșterii sentimentului de solidaritate socială.
Activități în parteneriat cu Fundația Star of Hope România

* Se au in vedere actiuni realizate pe platforme on-line cu beneficiarii centrelor de servicii, in
functie de evolutia epidemiei SARS-CoV 2 si de actiunile prevazute in Planurile de masuri ale
fiecarui centru precum si alte masuri incidente dispuse de actele normative in vigoare.

3.Telefonul Copilului(la nivel judeţean- numărul 983),a cărui misiune este să primească sesizările
cu privire la situaţii de abuz, neglijare și exploatare a copilului, să asigure informare telefonică și să
intervină de urgenţă prin intermediul serviciului de specialitate. Promovarea pe site-ul instituţiei a
Telefonului 116111 - Telefonul Copilului (la nivel naţional prin Asociaţia Telefonul Copilului).
4.Campanii de informare si sensibilizare a comunitatii
 Aprilie 2021 -Campania “Bucuria Lecturii”, în cadrul Festivalului International al Cărții
Pentru Copii, derulată cu parteneri -Federația Internațională a Comunităților Educative din
România, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” Iași, Asociația
pentru Dezvoltarea Programelor Sociale Iași, Universitatea de Arte ”George Enescu” Iași,
scopul acesteia fiind atât motivarea copiilor din sistemul de protecție să citească, cât și
schimbarea unor mentalități și stereotipuri legate de copiii din sistemul de protecție.
 1 noiembrie – 19 noiembrie – Campania “19 Zile de Luptă Împotriva Abuzului și
Violenței asupra Copilului”, derulată cu parteneri - Federația Internațională a
Comunităților Educative din România, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Liceul Teoretic
”Vasile Alecsandri” Iași, Asociația pentru Dezvoltarea Programelor Sociale Iași,
Universitatea de Arte ”George Enescu” Iași, fiind planificate activități specifice în fiecare
zi a perioadei de campanie (dezbateri, întâlniri cu specialiști, concursuri tematice,
expoziții de desene și de fotografii, ateliere de lucru, etc.), Vor participa copiii din
sistemul de protecție specială, reprezentanti ai Consiliului Judetean al Elevilor și ai
Consiliului Consultativ Județean al copiilor din sistemul de protectie specială,
reprezentanți ai autorităților locale și ai societății civile, cadre didactice, psihologi,
medici, juriști, preoți, asistenți sociali și asistenți maternali.
 Campania de promovare a adoptiei va fiderulata pe tot parcursul anului 2021 prin
dezbateri, intalniri cu specialisti, interventii in mass-media pentru sensibilizarea
comunitatii asupra adoptiei copilului greu adoptabil (varsta mare, nevoi speciale).
 Campanie de recrutare a asistentilor maternali profesionisti. Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iasi- va extinde in anul 2021, reţeaua de asistenţi
maternali profesionişti (cu 55 persoane) - în vederea implementării proiectului „TEAM-UP:
Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor", cod 127169, pilotat de către ANPDCA în
parteneriat cu cele 47 de DGASPC-uri de la nivel naţional, în cadrul-POCU 2014-2020 AP 4/
PI 9.iv/ OS 4.5 & 4.14. Proiectul se va derula până în anul 2023, urmând a fi inclus şi în
viitoarele planuri de acţiune privind serviciile sociale din judeţul Iaşi.
5. Mesaje de interes public transmiseprin presă:
Informare permanentă a opiniei publice:
 Stiri postate pe siteul DGASPC, emisiuni radio/TV, articole de presă, comunicate de presă,
campanii de presă, organizarea de întâlniri profesionale/dezbateri la care sunt invitaţi să
participe şi reprezentanţi din cadrul mass-mediei locale; organizarea de evenimente
(Conferinţe de lansare si Conferinţe de diseminare rezultate) în cadrul proiectelor ce vor fi
implementate.
 Mesaje de interes public transmise prin presa cu ocazia instrumentarii unor cazuri deosebite
si/sau a diferitelor zile naţionale/internaţionale (ex: Ziua internaţională a luptei împotriva
exploatării copilului prin muncă);
 Activităţi de informare/comunicare cu privire la consecinţele violenţei în mediul on-line

CAPITOLUL III
Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în
domeniul serviciilor sociale
1.Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței
personalului din structurile proprii/instruire etc.:
In perioada ianuarie - decembrie 2021, Serviciul Resurse Umane si Formare Profesionala din
cadrul D.G.A.S.P.C. Iasi, si-a propus sa organizeze si sa sustina un numar de 15 sesiuni de formare
profesionala continua pentru un numar de aproximativ 300 persoane din cadrul D.G.A.S.P.C. Iasi.
a) cursuri de perfecționare
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Categoria de personal
Personalul de specialitate
(asistenti sociali,psihologi,educatori,pedagogi de
recuperare)
Functionari publici
(Management financiar si contabilitate bugetara)
Functionari publici
(Managementul Resurselor Umane)
Functionari publici
(Curs pentru obtinerea permisului ECDL)
Functionari publici
(Managementul stresului)
Personal de specialitate
(psihologi/psihopedagogi acreditati de Colegiul
Psihologilor din România)
Personal de specialitate si administrativ
(Curs de prim ajutor)

Nr. de
persoane

Buget estimat

300

Resurse proprii (formatori/angajati
dincadrul D.G.A.S.P.C. Iasi)

10

5.000 lei

7

5.250 lei

10

3.000 lei

25

10.000 lei

35

14.000 lei

15

2.250 lei

b) cursuri de calificare:
In perioada ianuarie - noiembrie 2021, Serviciul Resurse Umane si Formare Profesionala din cadrul
D.G.A.S.P.C. Iasi, si-a propus sa organizeze un curs de calificare pentru un numar de 15 paznici
(agent de securitate) prin intermediul procedurii de incheiere a unui contract de servicii
Domeniul

Nr. de
persoane

Buget estimat

Curs de calificare – Agent de securitate

15

4.500 lei

c) sesiuni de instruire pentru:
c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate;
Un numar de aproximativ 300 de persoane cu functii de specialitate si administrative
angajate in centrele rezidentiale pentru copii si adulti aflati in dificultate din subordinea
D.G.A.S.P.C. Iasi vor participa la sesiuni de instruire periodice, conform cerințelor standardelor de
calitate specifice fiecarui centru/serviciu in care isi desfasoara activitatea profesionala.
c.2. asistenți personali- nu este cazul
Formarea profesionala inițială și continuă a asistenților personali este apanajul autorităților
locale (Primariei municipiului Iași și a serviciilor publice de asistență social de la nivelul Unitatilor
Administrativ Teritoriale).

c.3. îngrijitori informali2
In cadrul DGASPC Iași funcționează pentru categoria copii cu dizabilități aflați în dificultate
Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati ”Echilibru” si un serviciu specializat de îngrijire la
domiciliu, o componenta mobila a acestuia. Prin aceste servicii sunt oferite periodic sesiuni de
informare și consiliere a membrilor de familie (un numar de aproximativ 35 de personae). Aceste
sesiuni de informare și consiliere a membrilor de familie a copiilor cu dizabiltati sunt organizate
periodic si desfasurate de echipele pluridisciplinare din centru/serviciu.
De asemenea pentru categoria de beneficiari adulti cu nevoi speciale functioneaza si doua
Centre de zi destinate persoanelor adulte cu dizabilitati (C.Z. Galata si C.Z. “Sf. Maria”).Ingrijitorii
informali ai acestei categorii de beneficiari, care sunt in numar de aproximativ 65 de persoane ce
locuiesc împreună cu persoana adulta cu nevoi speciale, participa periodic la sesiuni de informare și
consiliere sustinute de personalul de specialitate angajat in cadrul centrului/serviciului.
Grup Tinta

Ingrijitori informali- copii
cu dizabilitati
Ingrijitori informali- adulti cu
nevoi speciale
Total

Nr. de
persoane

Buget estimat

35

Resurse proprii
(formatori/angajati din cadrul D.G.A.S.P.C. Iasi)

65

Resurse proprii (formatori/angajati din cadrul
D.G.A.S.P.C. Iasi)

100

c.4. voluntari3:
In perioada ianuarie – decembrie 2021, estimam că se vor desfăşura la sediul Centrului de
Servicii pentru Incluziune Socială, sesiuni de formare profesionala iniţiala pentru un aproximativ de
15 voluntari. Formarea voluntarilor este prevazută în procedura de sistem a DGASPC Iaşi referitoare
la managementul voluntarilor. De asemenea,DGASPC Iaşi are încheiate convenţii de colaborare cu
ONG-uri şi asociaţii care asigură recrutarea şi formarea voluntarilor.
Grup Tinta

Nr. de persoane

Buget estimat

Voluntari

15

Resurse proprii

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor,
orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară etc.:
Teme de interes
 Tipuri de servicii si prestatii adaptate nevoilor
persoanei cu nevoi speciale;

Aplicarea normelor metodologice si legislative
in domeniul protectiei sociale a copilului si
adultului aflat in dificultate si a familiilor acestora,

Nr. persoane

50

Buget estimat
întâlniri la sediul DGASPC cu
asistenţi/referenţi sociali din cadrul
SPAS-urilor comunitare, din cadrul
altor instituţii publice sau organizaţii
cu care DGASPC colaborează
(nu este nevoie de un buget)

2

Potrivit standardelor minime de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu, personalul serviciului organizează periodic sesiuni de
informare și consiliere a membrilor de familie care locuiesc împreună cu beneficiarul sau au grijă de acesta în afara perioadelor în care
activează îngrijitorii formali.De asemenea, potrivit prevederilor art.31 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 448/2006 privind protecția drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile publice au obligația să asigure instruirea în
problematica specifică a persoanei cu handicap a personalului care își desfășoară activitatea în sistemul de protecție a persoanelor cu
handicap, inclusiv a asistenților personali și a asistenților personali profesioniști. Potrivit prevederilor art.114 alin. (4) din Legea nr. 272/2004
privind protecția drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, structurile comunitare consultative vor beneficia
de programe de formare în domeniul asistenței sociale și protecției copilului
3

În conformitate cu prevederile art.9 alin. (3) și (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu
modificările ulterioare, organizația-gazdă oferă instruire inițială cu privire la:
a) structura, misiunea și activitățile organizației-gazdă;
b) drepturile și responsabilitățile voluntarului;
c) regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului.
Organizația-gazdă poate oferi voluntarilor, în condițiile legislației din domeniul educației și formării profesionale, cursuri de instruire, formare
și pregătire profesională în domeniul în care aceasta activează.

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național4;
Pentru implementarea proiectelor finanţate prin Programul de Interes Național „Înfiinţarea de
servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea
dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea
instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" DGASPC Iași va participa cu echipele de
proiect la sesiunile de instruire care se vor organiza.
f) alte oportunităţi de formare


DGASPC Iasi implementeaza proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative
a copiilor", cod 127169, pilotat de către ANPDCA în parteneriat cu cele 47 de DGASPC-uri de
la nivel naţional, în cadrul-POCU 2014-2020 AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.5 & 4.14. Proiectul se va
derula până în anul 2023 si prevede realizarea de catre DGASPC Iasi a cursurilor initiale
pentru asistentii maternali profesionisti care vor fi atestati si a sesiunilor de formare
continua pentru reteua existenta de asistenti maternali



Referitor la pregatirea profesionala a asistentilor personali profesionisti, DGASPC Iasi va
asigura, din resurse proprii, formarea profesionala initiala si/sau continua pentru un numar
de 10 asistenti personali profesionisti



Oportunităţi de formare ale personalului DGASPC asigurate prin proiectele implementate de
ONG-uri sau alte instituţii

2.Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fișelor de post în vederea
asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale:
a) pentru asistenți sociali:
Grup Tinta

Nr. persoane

Buget estimat

Asistenti sociali din centre pentru copii
si adulti aflati in dificultate

50

Resurse proprii (angajati din cadrul DGASPC
Iasi) si Colegiul National al Asistentilor
Sociali – Sucursala Teritoriala Iasi

b) pentru psihologi:
Grup Tinta

Nr. de
persoane

Buget estimat

Psihologi
din centre pentru copii si adulti aflati
in dificultate

35

Resurse proprii (angajaţi din cadrul DGASPC
Iasi)

c) Alte categorii profesionale:
Grup Tinta
Psihopedagogi, logopezi din centre
pentru copii si adulti aflati in
dificultate
Kinetoterapeuti, fiziokinetoterapeuti,
maseuri din centre pentru copii si
adulti aflati in dificultate

4

Nr. de
persoane

Buget estimat

20

Resurse proprii (angajaţi din cadrul DGASPC
Iasi)

15

Resurse proprii(angajaţi din cadrul DGASPC Iasi)

Potrivit prevederilor art. 106 lit. i) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Muncii și
Justiției Sociale inițiază și asigură participarea la programe de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniu , precum și a
personalului informal.

