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Număr primării cu plan anual de acţiune în domeniul social: 1 (unu).
Număr primării cu strategii locale în domeniul social: 1 (unu).
Număr primării care au indicat sursele de finanţare a serviciilor şi prestaţiilor
sociale: 12, respectiv:
- din bugetul de stat: 2,
- din bugetul de stat şi bugetul local: 5,
- din bugetul de stat, bugetul local, contribuţie proprie
fundaţie, donaţii, sponsorizări: 2,
- din bugetul local: 3.
Număr primării care au indicat sursele de finanţare pentru serviciile sociale
preconizate a fi înfiinţate: 1 (unu), respectiv bugetul de stat.
Număr de primării în raza cărora activează O.N.G. –uri în domeniu social: 5.
Număr de primării care s-au declarat ca furnizor public de servicii sociale fără a
preciza dacă au sau nu o structură dedicată: 24.
Număr de primării care s-au declarat ca furnizor public de servicii sociale printro structură dedicată: 11.
Număr primării care s-au exprimat pentru înfiinţare de (noi) servicii sociale: 4.
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Municipiile, oraşele şi comunele cuprinse în zonele marcate:
Zona 1: Oradea, Borş, Biharia, Paleu, Oşorhei, Sânmartin, Nojorid, Sântandrei,
Cetariu, Ineu, Sârbi, Săcădat, Hidişelu de Jos, Toboliu, Girişu de Criş, Tămăşeu, Sălard
Zona 2: Aleşd, Derna, Tileagd, Lugaşu de Jos, Ţeţchea, Aştileu, Măgeşti, Auşeu,
Şinteu, Vîrciorog, Copăcel, Brusturi, Şuncuiuş, Bratca, Bulz, Borod, Vadu Crişului
Zona 3: Marghita, Săcueni, Diosig, Roşiori, Ciuhoi, Chişlaz, Cherechiu, Spinuş,
Şimian, Valea lui Mihai, Popeşti, Suplacu de Barcău, Tăuteu, Abram, Abrămuţ, Buduslău,
Viişoara, Boianu Mare, Balc, Tarcea, Sălacea, Curtuişeni
Zona 4: Salonta, Avram Iancu, Ciumeghiu, Tulca, Mădăras, Cefa, Sînnicolau
Român, Gepiu, Tinca, Batăr, Olcea, Cociuba Mare, Căpîlna, Şoimi, Husasău de Tinca,
Ceica, Lăzăreni, Holod, Sîmbăta, Dobreşti, Drăgeşti
Zona 5: Beiuş, Răbăgani, Pocola, Uileacu de Beiuş, Remetea, Căbeşti, Roşia,
Pomezeu, Curăţele, Budureasa, Finiş, Tărcaia, Drăgăneşti, Ştei, Bunteşti, Lazuri de Beiuş,
Rieni, Lunca, Vaşcău, Cărpinet, Criştioru de Jos, Nucet, Cîmpani, Pietroasa
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III. CONTEXTUL DEZVOLTĂRII SERVICIILOR SOCIALE
1. Contextul european privind dezvoltarea serviciilor sociale
Noul document cadru al Uniunii Europene – Strategia europeană 2010-2020 pentru
persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere – furnizează
un cadru de acţiune la nivel european, care, împreună cu acţiunile la nivel naţional are ca
scop exploatarea potenţialului combinat al Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene, al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene şi al Convenţiei Naţiunilor
Unite, precum şi utilizarea completă a strategiei „Europa 2020” şi a instrumentelor sale. Ea
porneşte un proces de consolidare a poziţiei persoanelor cu handicap, astfel încât acestea
să poată participa complet în societate în condiţii de egalitate cu ceilalţi.
Având în vedere că populaţia Europei îmbătrâneşte, aceste acţiuni vor avea un
impact vizibil asupra calităţii vieţii unei proporţii crescânde de persoane. Comisia va
colabora cu statele membre pentru a elimina obstacolele din calea unei Europe fără
bariere, în baza rezoluţiilor recente ale Parlamentului European şi ale Consiliului2.
Comisia a identificat opt domenii de acţiune principale: accesibilitate, participare,
egalitate, ocuparea forţei de muncă, educaţie şi formare, protecţie socială, sănătate
şi acţiune externă, pentru fiecare domeniu, fiind definite acţiuni-cheie împreună cu
obiectivul principal al UE3.
Sistemele de servicii sociale europene sunt afectate inevitabil de procese specifice,
cum ar fi: globalizarea, schimbările demografice şi sociale şi migraţia populaţiei.
Schimbările demografice şi sociale au implicaţii majore asupra sistemelor de servicii
sociale. Cele mai mari consecinţe sunt datorate reducerii ratei natalităţii şi fenomenului
accentuat de îmbătrânire a populaţiei. Prin urmare, una din provocările cărora trebuie să le
facă faţă un sistem de servicii sociale, se referă la capacitatea de a asigura servicii de
îngrijire, suficiente şi de calitate, apte să răspundă nevoilor unui număr crescut de
persoane vârstnice.
Serviciile sociale reprezintă o componentă a sistemului de protecţie socială,
aceasta din urmă fiind un obiectiv impus atenţiei în cadrul proceselor de promovare a
incluziunii sociale. Instrumentul de coordonare strategică a politicii la nivel european, din
perspectiva creării unui spaţiu economic dinamic şi competitiv, bazat pe cunoaştere,
capabil să realizeze o coeziune socială sporită, este metoda deschisă de coordonare.
Sistemele de servicii sociale, la nivel european, înregistrează o serie de similarităţi,
dar şi mari diferenţe. Sistemele europene de servicii sociale ar trebui să se dezvolte
convergent, în baza unor principii comune, atâta vreme cât, datorită unor factori specifici
fiecărei ţări, nu se poate realiza o armonizare şi standardizare a serviciilor.
Principalele caracteristici de dezvoltare a serviciilor sociale, la nivel european:
1. Serviciile sociale sunt acordate de agenţii guvernamentale, de agenţii nonguvernamentale (ONG-uri, precum şi de organizaţii comerciale (totuşi, majoritatea acestor
servicii se acordă informal, de către familie, prieteni, vecini sau voluntari neplătiţi).
2. Serviciile sociale pot fi organizate şi acordate separat sau pot fi integrate cu alte
servicii, cum ar fi serviciile de sănătate, de educaţie sau cele de tipul prestaţiilor.
3. Există diferenţe între statele membre în ce priveşte numărul şi tipul beneficiarilor
de servicii sociale. În general, aceste servicii se adresează persoanelor vârstnice, copiilor
şi familiilor, persoanelor cu dizabilităţi, consumatorilor de droguri, tinerilor delincvenţi,
refugiaţilor ş.a.
4. Serviciile sociale pot fi acordate la domiciliul persoanei, în diverse tipuri de centre
de zi, în centre rezidenţiale. Există o tendinţă generală privind reducerea serviciilor de
îngrijire rezidenţială, bazată atât pe reducerea costurilor dar, mai ales, pe respectarea
dreptului la propria alegere şi dorinţa de creştere a calităţii vieţii potenţialilor beneficiari.
5. În sistemul de servicii sociale, activează lucrătorii sociali, cu denumiri şi poziţii
2

Rezoluţiile Consiliului SOC 375 din 2 iunie 2010 şi 2008/C 75/01 şi Rezoluţia Parlamentului European
B6-0194/2009, P6_TA(2009)0334.
3
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:RO:PDF
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diverse: asistent social, lucrător social, animator, educator social, pedagog, îngrijitor, etc.
Totodată, diverşi alţi profesionişti îşi desfăşoară activitatea în sistem: psihologi, sociologi,
medici, asistente medicale, terapeuţi ocupaţionali, fizioterapeuţi, etc. Voluntarii reprezintă
o categorie de lucrători cu mare răspândire în statele care dispun de sisteme dezvoltate
de servicii sociale.
Problemele cheie privind dezvoltarea de perspectivă a serviciilor sociale privesc
modalităţile de dezvoltare a sistemelor de servicii sociale în relaţie cu o serie de criterii de
eficienţă şi eficacitate. Principalele direcţii de acţiune se refera la:
 Dezvoltarea pieţei mixte de servicii;
 Modernizarea sistemelor de servicii sociale;
 Modele contrastante şi principiile care le stau la bază;
 Dezvoltarea sistemelor de servicii integrate;
 Participarea beneficiarilor şi libera alegere.
2. Contextul naţional privind dezvoltarea serviciilor sociale
Politica Guvernului României de incluziune socială se bazează pe o abordare proactivă care are drept obiectiv creşterea generală a standardului de viaţă al populaţiei şi
stimularea câştigurilor obţinute din muncă prin facilitarea ocupării şi promovarea politicilor
incluzive cu adresabilitate către toate grupurile vulnerabile: persoanele cu handicap,
femeile, copiii străzii, tinerii de 18 ani care părăsesc instituţiile de protecţie ale statului,
minoritatea romilor, persoanele în vârstă.
Programul de guvernare, prin Priorităţile anului 2012, în Capitolul 9 – Familia,
protecţia copilului şi egalitatea de şanse trasează şi urmăreşte direcţiile de acţiune:
• Continuarea procesului de raţionalizare a diferitelor tipuri de asistenţă socială
acordate atât la nivelul familiilor, cât şi la nivel individual.
• Creşterea calităţii vieţii copilului în mediile defavorizate şi respectarea
standardelor minime de calitate în toate serviciile speciale acordate copilului în dificultate.
• Includerea creşelor în nomenclatorul serviciilor sociale, precum şi încurajarea
înfiinţării de creşe de către structurile societăţii civile.
• Stimularea structurilor societăţii civile pentru dezvoltarea activităţii de prestare a
serviciilor sociale din domeniul protecţiei persoanelor aflate în nevoie.
• Dezvoltarea sistemului de consiliere juridică gratuită, precum şi a serviciilor de
îngrijire a persoanelor vârstnice.
• Transformarea unităţilor medico-sociale în centre pentru îngrijirea de lungă durată
a persoanelor vârstnice dependente.
• Creşterea continuă a calităţii vieţii persoanelor cu handicap şi sprijinirea familiilor
aparţinătoare; sporirea numărului de locuri de muncă adecvate pentru activarea
persoanelor cu dizabilităţi cu potenţial lucrativ în vederea încadrării lor în muncă;
dezvoltarea centrelor de tip rezidenţial şi a centrelor alternative pentru persoanele cu
handicap mintal, cu psihopatologii şi afecţiuni multiple, prin programe specifice; asigurarea
accesului persoanelor cu dizabilităţi la suportul fizic, informaţional şi la transportul public,
respectiv la intrarea în imobile.
• Susţinerea participării active a societăţii civile şi a mediului de afaceri la procesul
de incluziune activă a persoanelor apte de muncă din grupurile vulnerabile.
În legislaţia română, serviciile sociale sunt definite drept „ansamblul complex de
măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de
grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau
dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea
marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul
creşterii calităţii vieţii”4. Din perspectiva Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 s-a urmărit o
coordonare şi organizare unitară a sistemului de servicii sociale şi prestaţii sociale în
România, adresată tuturor persoanelor aflate în situaţii de vulnerabilitate.
4

Ordonanţa nr.68/2003 privind serviciile sociale, publicată în M.Of. al României nr. 619 din 30 august 2003.
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Odată cu adoptarea Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale5 se aduc o serie de
modificări în ceea ce priveşte cadrul general de organizare, funcţionare şi finanţare a
sistemului naţional de asistenţă socială în România.
Astfel, sistemul naţional de asistenţă socială intervine subsidiar sau, după caz,
complementar sistemelor de asigurări sociale şi se compune din:
- sistemul de beneficii de asistenţă socială6;
- sistemul de servicii sociale7.
Pentru eficientizarea procesului de elaborare şi implementare a politicilor sociale la
nivel naţional, se preconizează înfiinţarea Observatorului Social Naţional cu rolul de a
colecta şi analiza la nivel naţional datele privind politicile publice în domeniul protecţiei
sociale8.
Activitatea de evaluare a persoanelor care prezintă afecţiuni generatoare de
dizabilităţi şi/sau invaliditate se realizează de către Institutul Naţional de Expertiză
Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă cu rol de evaluare a persoanelor în
vederea încadrării în grade de invaliditate sau de dizabilitate, în baza unor criterii elaborate
în concordanţă cu clasificările şi modelul funcţionării şi dizabilităţii prevăzute în
Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii, elaborată de Organizaţia
Mondială a Sănătăţii9.
Este înfiinţată Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială prin
reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale şi preluarea activităţii de
inspecţie socială. Astfel creşte rolul Inspecţiei Sociale în monitorizarea şi controlul
respectării legislaţiei în vigoare din domeniul asistenţei sociale, monitorizarea şi controlul
respectării criteriilor, standardelor şi indicatorilor în baza cărora se acreditează furnizorii şi
serviciile sociale10.




Principalele caracteristici ale serviciilor sociale, la nivel naţional:
Serviciile sociale au caracter proactiv şi presupun o abordare integrată a nevoilor
persoanei, în relaţie cu situaţia socioeconomică, starea de sănătate, nivelul de
educaţie şi mediul social de viaţă al acesteia.
Pornind de la nevoile fiecărei persoane, serviciile sociale pot avea o adresabilitate
mai largă, la nivel de grup sau comunitate.
Pentru realizarea unor acţiuni sociale coerente, unitare şi eficiente în beneficiul
persoanei, serviciile sociale se pot organiza şi acorda în sistem integrat cu serviciile
de ocupare, de sănătate, de educaţie, precum şi cu alte servicii sociale de interes
general, după caz.

Sunt definite atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale:
Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau
comunităţi aflate în nevoie socială, autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii
privind11:
o administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială,
o organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale.

5

Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale, publicată în M.Of. al României nr.905 din 20 decembrie 2011.
Beneficiile de asistenţă socială sunt definite de Art. 7 din Legea nr.292/2011 asistenţei sociale.
7
O nouă definire şi clasificare a serviciilor sociale în Art.27 din Legea nr.292/2011 asistenţei sociale.
8
Vezi art. 109 din Legea nr.292/2011 asistenţei sociale.
9
Vezi art. 110 din Legea nr.292/2011 asistenţei sociale.
10
Ordonanţă de Urgenţă nr.113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială, publicată în M.Of. al României nr.921 din 23 decembrie 2011.
11
Clasificare conform prevederilor Legii nr.292/2011 asistenţei sociale.
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 La nivel judeţean a fost creată o singură structură, responsabilă cu gestionarea








problematicii grupurilor vulnerabile: Direcţia generală de asistentă socială şi
protecţia copilului (începând cu luna ianuarie 2005)12;
Au fost elaborate primele acte normative privind acreditarea furnizorilor de servicii
sociale;
Au fost elaborate standardele pentru majoritatea serviciilor sociale destinate
copilului în dificultate, persoanelor cu handicap, standardele minime generale de
calitate precum şi standardele de cost pentru serviciile sociale13;
A fost elaborat un nomenclator al serviciilor sociale, precum şi modele standard de
contracte între furnizori şi beneficiari şi între autorităţile locale şi furnizori din
sectorul non-profit;
Au fost implementate o serie de programe cu finanţare internaţională destinate
formării personalului care activează în cadrul serviciilor publice de asistenţă socială
de la nivelul autorităţilor locale ;
Au fost elaborate şi implementate scheme de grant-uri pentru finanţarea proiectelor
locale de servicii sociale, prin programe de interes naţional, dar şi prin programe
internaţionale;
Continuă programul de subvenţionare, de la bugetul de stat, a organizaţiilor
neguvernamentale care activează în domeniul serviciilor sociale.
Autorităţile administraţiei publice locale pot contracta, cu furnizorii publici şi privaţi,
serviciile sociale organizate şi definite conform Nomenclatorului serviciilor sociale14.

3. Contextul judeţean privind dezvoltarea serviciilor sociale
3.1. Contextul judeţean privind dezvoltarea serviciilor sociale publice
La nivelul judeţului principalii furnizori a serviciilor sociale şi a beneficiilor de
asistenţă socială sunt: Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, Agenţia
judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, serviciile publice de asistenţă socială de la nivel
local din mediul rural şi urban, organizaţii neguvernamentale, biserica, alte organizaţii
publice sau private. Aceste instituţii au demarat proiecte care au dus la dezvoltarea
serviciilor de asistenţă socială.
Capacitatea lor de a iniţia şi derula servicii de asistenţă socială este diferită de la o
comunitate la alta existând factori economici, politici, sociali, de mediu diferiţi care
influenţează procesul de dezvoltare. Reţeaua de servicii sociale este distribuită inegal la
nivelul judeţului Bihor. Există comunităţi care nu oferă nici un serviciu social dar oferă
beneficii de asistenţă socială. Serviciile sociale au fost dezvoltate în ultimii ani în zona
urbană şi în cele mai multe cazuri la iniţiativa instituţiilor statului sau a organizaţiilor
neguvernamentale. Puţine comunităţi din zona rurală au dezvoltat servicii sociale, cu
personal calificat în domeniul asistenţei sociale.
Un amplu proiect de externalizare a unor servicii sociale ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor a fost demarat la începutul anului 2011 prin
care 13 servicii sociale aparţinând Direcţiei au fost încredinţate spre administrare unor
furnizori privaţi de servicii sociale pe principiile concurenţei, eficienţei şi transparenţei în
condiţiile legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice.

12

Hotărârea Guvernului nr.1434/2004 republicată privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi
funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, publicată în M.Of. nr.869 din 23
septembrie 2004 a fost republicată ca urmare a modificărilor şi completărilor apărute în M.Of. nr.547 din 21
iulie 2008.
13
Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale,
publicată în M.Of nr. 25 din 13 ianuarie 2010.
14
Vezi art. 141 şi următoarele din Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale, publicată în M.Of. al României
nr.905 din 20 decembrie 2011.
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Prin derularea strategiei se asigură armonizarea sa cu:
- Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap15,
- Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile
persoanelor cu dizabilităţi adoptată la New-York de Adunarea Generală a
Organizaţiei Naţiunilor Unite16,
- Strategia naţională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului
2008-2013 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 860/200817,
- Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a
persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 1175/200518,
- Strategia naţională de dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru
persoanele vârstnice în perioada 2005-2008 aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 541/200519,
- Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 1826/200520,
- Ordinul nr. 1313/2011 privind aprobarea Planului de acţiune pentru
implementarea Strategiei privind reforma în domeniul asistenţei sociale21,
- Strategia naţională de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de
protecţie a copilului aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 669/200622,
- Strategia naţională în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei
în familie aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 686/200523,
- Hotărârea Guvernului nr. 323/2007 pentru aprobarea Planului naţional de
acţiune privind prevenirea abandonului copilului de către familie24,
- Planul naţional de acţiune privind prevenirea şi combaterea violenţei asupra
copilului 2009-201325,
- Ordinul nr. 14/2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta si a ghidului
metodologic de implementare a acestor standarde26,
- Hotărârea Guvernului nr.829/2002 pentru aprobarea Planului Naţional Anti
Sărăcie si a Planului de Incluziune Socială (2002-2012)27.
3.2. Contextul judeţean privind dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de
asociațiile și fundațiile active în județ28
Capitol realizat în cadrul colaborării Coaliției pentru Consolidarea SecToRului ONG
din județul Bihor (Coaliția STRONG). Ghidul Serviciilor Sociale furnizate de asociaţii şi
fundaţii în judeţul Bihor, ediţia a III-a 2012, întocmit de Universitatea Emanuel Oradea şi
15

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:RO:PDF
Legea nr. 221/2010, publicată în M.Of. al României, nr. 792 din 26 noiembrie 2010.
17
Hotărârea Guvernului nr.860/2008, publicată în M.Of. al României, nr.646 din 10 septembrie 2008.
18
Hotărârea Guvernului nr.1175/2005, publicată în M.Of. al României, nr.919 din 14 octombrie 2005.
19
Hotărârea Guvernului nr.541/2005, publicată în M.Of. al României, nr.541 din 27 iunie 2005.
20
Hotărârea Guvernului nr.1.826/2005, publicată în M.Of. al României, nr.14 din 6 ianuarie 2006.
21
Ordinul nr. 1313/2011 publicat în M.Of. al României, nr. 477 din 6 iulie 2011.
22
Hotărârea Guvernului nr.669/2006, publicată în M.Of. al României, nr.479 din 2 iunie 2006.
23
Hotărârea Guvernului nr.686/2005 publicată în M.Of. al României, nr.678 din 28 iulie 2005.
24
Hotărârea Guvernului nr. 323/2007, publicată în M.Of. nr. 267 din 20 aprilie 2007.
25
Întocmit în temeiul prevederilor H.G. nr.860/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul
protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013.
26
Ordinul nr. 14/2007, publicat în M. Of. al României, nr. 146 din 28 februarie 2007.
27
Hotărârea Guvernului nr.829/2002, publicată în M. Of. al României nr. 662 din 6 septembrie 2002.
28
Capitoul 3.2. a fost furnizat de către Coaliţia STRONG şi inclus în integralitatea sa în prezentul document.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu punctul de vedere al DGASPC Bihor.
16
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Coaliția pentru consolidarea SecToRului ONG din judeţul Bihor este disponibil pe
www.dgaspcbihor.ro
Scurt istoric al coalizării sectorului neguvernamental din județul Bihor
Coaliţia pentru Consolidarea SecToRului ONG din judeţul Bihor a fost fondată în
anul 2006 la iniţiativa Fundaţiei Ruhama, alături de alte 5 organizaţii neguvernamentale:
Asociaţia DOWN, Asociaţia Caritas Catolica, SUPHAR, Fundaţia Ecclesia Matter şi
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie. Scopul pentru care a luat fiinţă
această coaliţie a fost acela de a furniza expertiză în domeniile sectorului social, pentru
consultare în elaborarea, adoptarea şi implementarea politicilor sociale la nivel local,
judeţean, regional şi naţional.
Constituirea Coaliţiei STRONG a venit ca urmare a conştientizării, de către
reprezentanții celor şase organizaţii neguvernamentale fondatoare, a importanţei punerii în
comun a eforturilor în vederea obţinerii de rezultate. Acestea constau în schimbarea
politicilor sociale la nivel local, favorabile beneficiarilor pe care îi reprezintă. În prezent,
Coaliţia STRONG este reprezentată în 7 comisii județene, reușind să contribuie cu
expertiză în formularea politicilor publice adresate persoanelor aflate în nevoie.
Expertiza sectorului neguvernamental este utilizată în realizarea unor analize care
să faciliteze accesul la o cunoaștere mai bună a acestuia, demers realizat și în scopul
aportului la realizarea Stategiei județene privind dezvoltarea serviciilor sociale 2012-2016.
Obiectivele analizei
Studiul de față, realizat în anul 2012, are ca punct de pornire atât nevoia cât și
dorința de a identifica, estima și măsura capacitatea de intervenție a serviciilor sociale și a
programelor de intervenție oferite de sectorul neguvernamental în domeniul asistenței
sociale, în rezolvarea nevoilor cetățenilor județului Bihor.
Necesitatea unei astfel de analize este dată de un conglomerat de factori precum:
 necesitatea de oferire a unei imagini complete asupra sectorului
neguvernamental în raport cu serviciile sociale dezvoltate în județul Bihor și
prezentate în Strategia județeană privind dezvoltarea serviciilor sociale 20122016.
 interesul cetățenilor de a cunoaște oferta privată, care nu se găsește într-o
formă actualizată în evidențele instituțiilor publice cu competențe în domeniul
asistenței sociale. Sectorul privat, ca urmare a acestui fapt, s-a autosezisat, atât
în prezent cât și în trecut, astfel încât, prin eforturile integrate a Coaliției pentru
Consolidarea SecToRului ONG din județul Bihor (Coaliția STRONG), în
colaborare cu Specializarea de Asistență Socială a Universității Emanuel din
Oradea, au oferit publicului primele două ghiduri centralizate ale serviciilor
sociale și ale programelor furnizate de asociațiile și fundațiile active, din județul
Bihor. Aceste ghiduri au fost publicate în ianuarie 2008 în Ziarul Primăriei și în
2009 ca material realizat de Secretariatul Coaliției STRONG.
 necesitatea cunoșterii integrate a informațiilor referitoare la serviciile și
programele de intervenție oferite de sectorul neguvernamental de către
specialiștii activi în sistemul de asistență socială.
Astfel, obiectivul principal al acestei analize este de a identifica, estima și măsura
capacitatea de intervenție a serviciilor și programelor oferite de sectorul neguvernamental
și integrarea acestor informații în cadrul Strategiei județene privind dezvoltarea serviciilor
sociale furnizate de asociațiile și fundațiile active în județul Bihor. De asemenea,
informațiile de larg interes cu privire la oferta serviciilor și programelor aferente sectorului
neguvernamental vor fi publicate în cea de-a III-a ediție a Ghidului Serviciilor Sociale din
județul Bihor.
Situația serviciilor și programelor
neguvernamentale, județul Bihor

furnizate

de

asociații

și

fundații
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drepturilor copilului trebuie căutate în familia extinsă, reţeaua socială a familiei,
profesioniştii care intervin la un moment dat în viaţa copilului, comunitatea, prin intervenţia
structurilor consultative, autorităţile locale şi serviciile sociale primare, de prevenire şi în
ultimă instanţă în intervenţia specializată.
În prezent tendinţa politicilor publice în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor
copilului se axează pe descentralizarea şi responsabilizarea comunităţii locale. În acest
sens comunitatea locală este prima entitate în măsură să identifice şi să prevină situaţiile
de risc, precum şi să identifice resursele şi soluţiile primare de intervenţie.
Legea nr.272/200429 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului precum şi
Legea nr.292/201130 a asistenţei sociale stabilesc imperativ obligaţia autorităţilor
administraţiei publice locale de a garanta şi promova respectarea drepturilor copiilor din
unităţile administrativ-teritoriale, asigurând prevenirea separării copilului de părinţii săi,
precum şi protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de îngrijirea părinţilor
săi.
În capitolul VII, art.103 din Legea nr.272/2004 este specificat faptul că „Autorităţile
administraţiei publice locale au obligaţia de a implica colectivitatea locală în procesul de
identificare a nevoilor comunităţii şi de soluţionare la nivel local a problemelor sociale care
privesc copiii. În acest scop pot fi create structuri comunitare consultative cuprinzând,
dar fără a se limita, oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici, consilieri locali
şi poliţişti. Rolul acestor structuri este atât de soluţionare a unor cazuri concrete, cât şi de
a răspunde nevoilor globale ale respectivei colectivităţi.”
În prezent la nivelul judeţului Bihor există 71 asemenea structuri comunitare
consultative faţă de un număr de 52 asemenea structuri în anul 2009, în următoarele
localităţi: Aleşd, Marghita, Nucet, Salonta, Săcuieni, Ştei, Vaşcău, Aştileu, Auşeu, Avram
Iancu, Batăr, Borod, Borş, Bratca, Brusturi, Bulz, Bunteşti, Câmpani Căpâlna, Cărpinet,
Ceica, Cetariu, Chişlaz, Ciuhoi, Cociuba, Copăcel, Criştioru de Jos, Curăţele, Derna,
Diosig, Drăgăneşti, Drăgeşti, Finiş, Giriş, Hidişel, Holod, Husasău, Ineu, Lazuri, Lugaş,
Lunca, Mădăras, Măgeşti, Olcea, Oşorhei, Pietroasa, Pocola, Pomezeu, Rieni, Roşia,
Roşiori, Sâmbăta, Sânmartin, Sântandrei, Sârbi, Săcădat, Sălard, Spinuş, Suplac, Şinteu,
Tămăşeu, Tărcaia, Tăuteu, Tileagd, Tinca, Tulca, Ţeţchea,, Uileac, Vadu Crişului,
Viişoara,Toboliu.
Prin prisma experienţei acumulate, se constata însă că oferta de servicii primare la
nivel comunitar este insuficientă reţeaua de servicii specializate este încă
subdimensionată, iar capacitatea instituţiilor responsabile este limitată.
3. Principiile de bază în activitatea de promovare a drepturilor copilului
La baza elaborării şi implementării Strategiei judeţene, în domeniul protecţiei şi
promovării drepturilor copilului se află o serie de principii, bazate atât pe cadrul legislativ
aflat în vigoare cât şi pe practicile europene în domeniu:
1. Promovarea şi respectarea interesului superior al copilului.
2. Universalitatea, nediscriminarea şi egalitatea de şanse.
3. Primordialitatea responsabilităţii părinţilor.
4. Abordarea sistemică, subsidiaritatea şi solidaritatea.
5. Intervenţia intersectorială şi interdisciplinară.
6. Promovarea parteneriatului.
7. Asigurarea transparenţei, participării şi consultării.
8. Asigurarea stabilităţii, continuităţii şi complementarităţii.

29

Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, publicată în M.Of. al României,
nr.557 din 23 iunie 2004.
30
Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale, publicată în M.Of. al României nr.905 din 20 decembrie 2011.
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4. Serviciile sociale în domeniul protecţiei copilului aflate în structura Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor în anul 2011
Nr.

Denumirea serviciului

Module componente

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi
Oradea

-

3
4

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi
Tinca
Centrul de Plasament nr. 2 Oradea
Centrul de Plasament Tinca

5

Centrul de Plasament Bratca

6

Centrul de Plasament pentru Copiii cu Probleme
Psihosociale

7

Centrul de Plasament pentru Copii cu Dizabilităţi Nr.
1 Oradea

crt.
1
2

8

Centrul de Plasament pentru Copii cu Dizabilităţi
Nr.2 Oradea

9

Centrul de Plasament pentru Copii cu Dizabilităţi
Nr.3 Oradea

10

Centrul de Plasament pentru Copii cu Dizabilităţi
4 Oradea

11

Centrul de Plasament pentru Copii cu Dizabilităţi 5
Tinca

Casa Cireşarii
Casa Speranţa
Casa Haiducii
Casa Arc Beiuş
Casa Bratca
Casa Primăvara
Casa Ghioceii
Casa Iepuraşilor
Casa Hamburg
Casa Peştişorul Auriu
Casa Miracolelor
Casa Licuricii
Casa Noastră
Casa Ciupercuţelor
Casa Steaua
Norocoasa
Casa Buburuzelor
Casa Albăstrelelor
Casa Piticii
Casa Curcubeu
Casa Pasarea Măiastra
Casa Albinuţelor
Casa Muguraşii
Casa SF. Nicolae
Casa Dalia
Casa Iulia
-

12

Centrul de Plasament pentru Copii cu Dizabilităţi
Popeşti

13
14

Centrul Maternal
Centrul de Primire in Regim de Urgenta pentru
Copilul Abuzat, Neglijat si Exploatat
Centrul de de Consiliere si Sprijin pentru Părinţi si
Copii
Adăpost de zi şi de noapte pentru Copii Străzii

-

Serviciu de protecţie specială a copilului prin
plasament la asistent maternal profesionist

-

15
16
17

-

18

Având în vedere datele statistice din tabelul de mai jos se poate observa faptul că
la sfârşitul anului 2007 au fost încadraţi într-un grad de handicap un număr de 3288 copii,
la sfârşitul anului 2009, numărul acestora fiind unul cu ceva mai mare, respectiv de 3471
copii, iar la sfârşitul anului 2011 numărul de copii încadraţi într-un grad de handicap a fost
de 2013.
Anul
2007
2009
2011

Nr. copii încadraţi într-un grad de handicap
3288
3471
2013

b) Copiii părăsiţi în unităţile sanitare. Indicatori statistici 2007 – 2009 – 2011.
Aşa cum reiese din tabelul de mai jos, datele statistice cu privire la copiii părăsiţi în
unităţile sanitare atestă faptul că această categorie de beneficiari de servicii sociale a
înregistrat o scădere în perioada 2007-2009-2011 şi anume, de la un număr de 145 de
copii înregistraţi în 2007 s-a ajuns în 2011 la un număr de 103 copii părăsiţi în unităţile
sanitare din judeţul Bihor.
Anul
2007
2009
2011

Nr. copii părăsiţi în unităţile sanitare
145
101
103

c) Tinerii care au părăsit sistemul de protecţie. Indicatori statistici 2007 – 2009 –
2011.
Indicatorii statistici cu privire la tinerii care au părăsit sistemul de protecţie reflectă
faptul că în perioada 2007-2011, numărul tinerilor care au împlinit 18 ani şi au părăsit
sistemul de protecţie specială pentru copii a scăzut în 2011 faţă de 2007 şi 2009. În 2007,
numărul celor care au părăsit sistemul de protecţie specială pentru copii a fost de 163
tineri, iar în anul 2011 numărul acestora s-a situat doar la cifra de 100.
Anul
2007
2009
2011

Nr. sistări tineri 18 ani - din sistemul de protecţie specială
163
143
100

d) Estimare număr tinerii care beneficiază de o măsură specială de protecţie şi
care vor împlini 18 ani în perioada 2012-2014.
Se estimează că în decursul anului 2012 şi până la sfârşitul acestuia, un număr de
99 de tineri care beneficiază de o măsură specială de protecţie vor împlini 18 ani. Până la
sfârşitul anului 2014 vor împlini 18 ani un număr de 232 de tineri care de asemenea
beneficiază de o măsură specială de protecţie.
Anul
2012
2013
2014

Nr. copii care vor împlini 18 ani
99
115
117
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Aşa cum reiese din situaţia anterior prezentată, un număr semnificativ din totalul
copiilor din centrele de plasament, sunt copii cu dizabilităţi. Pentru aceşti copii, se impune
ca necesitate reorganizarea activităţii centrelor de plasament astfel încât să se pună
accent pe recuperarea copiilor (în special prin deschiderea de centre de plasament de tip
familial şi amenajarea de săli de terapie în centre, înfiinţarea centrelor de recuperare în
regim de zi).
În condiţiile în care tendinţa politicilor sociale la nivel naţional în domeniul protecţiei
copiilor cu dizabilităţi pune accent deosebit pe prevenirea abandonului şi a
instituţionalizării copiilor, în condiţiile în care reintegrarea copiilor din fostele secţii de
neuropsihiatrie infantilă sau din internatele şcolilor ajutătoare în familiile, prevenirea
instituţionalizării copiilor cu handicap se bucură şi se va bucura în continuare de o atenţie
deosebită din partea specialiştilor direcţiei.
C) Nevoia de a oferi servicii specializate copiilor abuzaţi/neglijaţi şi copiilor cu
probleme psihosociale (copilul cu tulburări de comportament, cu comportament de
tip delincvent, “copiii străzii”)
Asistarea acestor copii, precum şi prevenirea recidivei reprezintă un aspect
deosebit de important în domeniul protecţiei copilului.
În anul 2006 s-a înfiinţat un serviciu pentru prevenire, intervenţie şi combatere a
abuzului, neglijării şi exploatării copililor. Rezultatul pe care îl urmărim este crearea unui
sistem unitar, coerent şi comprehensiv de prevenire, sesizare şi intervenţie în cazurile de
abuz, neglijare şi exploatare a copilului, inclusiv exploatare sexuală în scop comercial,
exploatare prin muncă, trafic de copii, migraţie ilegală, violenţă în familie şi alte forme de
violenţă asupra copilului.
În acest context, dezvoltarea serviciilor existente precum şi crearea de noi servicii
pentru a putea face faţă creşterii complexităţii problematicii copiilor aflaţi în dificultate
reprezintă o prioritate strategică a Direcţiei. Aceste servicii se referă în principal la:
asistarea copiilor abuzaţi, asistarea copiilor cu comportament delincvent, asistarea copiilor
cu probleme psihosociale.
D) Nevoia de formare profesională a personalului din domeniul protecţiei şi
promovării drepturilor copilului.
Formarea profesională continuă este necesară în vederea asigurării şi îmbunătăţirii
calităţii serviciilor în conformitate cu standardele de calitate în domeniu. Nevoile
beneficiarilor sunt complexe, nevoile sistemului de asistenţă socială sunt complexe fiind
într-o dinamică permanentă, iar calitatea profesională a oamenilor care sunt chemaţi să
răspundă acestor provocări trebuie să fie pe măsură.
E) Nevoia de a acorda sprijin tinerilor proveniţi din sistemul de protecţie în
vederea integrării socio-profesionale.
Tinerii proveniţi din sistemul de protecţie socială beneficiază de consiliere şi sprijin
în vederea integrării în muncă, a obţinerii unei locuinţe, precum şi pentru continuarea
studiilor. Această nevoie s-a constituit într-un obiectiv operaţional de dezvoltare a unor
servicii sociale destinate tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecţie.
Pentru realizarea lui se are în vedere identificarea a posibilelor locaţii care să servească
acestui scop. Identificarea potenţialilor beneficiari şi consilierea lor pentru integrarea socioprofesională reprezintă activităţi permanente pentru atingerea obiectivului.
Pentru a veni în sprijinul acestor tineri, se caută soluţii în vederea asigurării unor
servicii sociale sub forma unui centru destinat lor, în care să poate locui pe perioada de
tranziţie spre o viaţă independentă. Pornind de la această nevoie putem stabili ca obiectiv
operaţional de atins în viitor, dezvoltarea unor servicii sociale pentru această categorie de
beneficiari.
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VI. COMPONENTA – PROTECŢIA, INTEGRAREA ŞI INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR
ADULTE CU HANDICAP ŞI A PERSOANELOR VÂRSTNICE.
1. Scopul strategiei pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a
persoanelor cu handicap şi a persoanelor vârstnice
îl constituie asigurarea exercitării totale de către persoanele cu handicap a
drepturilor şi libertăţilor fundamentale, în vederea creşterii calităţii vieţii acestora, precum şi
dezvoltarea şi implementarea programelor de asistenţă socială destinate nevoilor specifice
persoanelor vârstnice în vederea susţinerii participării acestora la viaţa economică, socială
şi culturală a societăţii şi asigurării dreptului la o viaţă autonomă, împlinită şi demnă.
2. Grupul ţintă
Strategia are ca grup ţintă persoanele cu handicap, familiile sau reprezentanţii legali
ai acestora, persoanele vârstnice singure şi aflate în nevoie precum şi comunitatea din
care aceste persoane fac parte.
3. Principiile de bază în activitatea de protecţie a persoanelor adulte cu
handicap
Activitatea de asistenţă socială în general şi cu atât mai mult activitatea atât de
complexă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor se
desfăşoară pe baza unor principii bine stabilite:
3.1. Respectarea drepturilor şi a demnităţii persoanelor cu handicap.
Acest principiu se bazează pe Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
care proclamă faptul că toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în
demnitate şi în drepturi.
3.2. Prevenirea şi combaterea discriminării.
Prejudecăţile create şi alimentate de societate generează discriminare la
adresa membrilor care se disting faţă de „normalul” acceptat. Această
atitudine este generatoare de bariere sociale, adesea imposibil de trecut
pentru multe persoane cu dizabilităţi, care sfârşesc prin a fi ignorate şi
izolate. Schimbarea atitudinii şi a mentalităţii generale este un proces de
lungă durată, necesitând un efort susţinut din partea tuturor actorilor
sociali.
3.3. Egalizarea şanselor. Persoanele cu dizabilităţi trebuie pregătite şi
ajutate pentru a-şi asuma deplina responsabilitate ca membrii ai
societăţii. În acelaşi timp, diversele sisteme şi servicii ale societăţii
(educaţie, sănătate, angajare în muncă, servicii sociale etc.) trebuie să
vină în întâmpinarea nevoilor şi a posibilităţilor tuturor membrilor
societăţii, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi.
3.4. Solidaritatea socială. Societatea în ansamblul ei este chemată să
acţioneze în mod solidar şi unitar pentru a răspunde nevoilor complexe
ale persoanelor cu dizabilităţi, aceste persoane făcând parte din întregul
societăţii.
3.5. Responsabilizarea comunităţii. Comunitatea locală este cea în măsură
a preveni situaţiile de criză precum şi de a identifica resursele necesare
persoanelor cu dizabilităţi sau familiilor care au în grijă astfel de
persoane, pentru depăşirea situaţiilor dificile în care se află momentan. În
acest sens, comunitatea este chemată să intervină în mod activ pentru
promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, precum şi în crearea,
dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale necesare acestor
persoane.
3.6. „Adaptarea” societăţii la persoana cu handicap. În conformitate cu
practicile europene în domeniu, accentul – care până de curând era pus
exclusiv pe reabilitarea persoanei cu dizabilităţi pentru a se „încadra” în
24

3.7.

3.8.

societate – se schimbă în sensul că societăţii i se cere să se adapteze,
astfel încât să includă şi să facă faţă cerinţelor tuturor membrilor săi,
inclusiv a celor cu handicap.
Promovarea şi protejarea interesului persoanei cu dizabilităţi. Toate
deciziile şi acţiunile care au în vedere persoana cu dizabilităţi, trebuie să
urmărească cu prioritate protejarea interesului şi promovarea drepturilor
acestei persoane.
Parteneriatul. Sectorul public şi privat trebuie să conlucreze şi să
dezvolte parteneriate, în vederea furnizării de servicii de calitate, la
standarde europene, în beneficiul exclusiv al persoanelor cu dizabilităţi.

4. Scurtă privire asupra serviciilor sociale de protecţie a persoanelor adulte
cu handicap
Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor
cu handicap în perioada 2006-201332 este centrată pe persoana cu handicap, aceasta
fiind considerată cetăţean cu drepturi depline. Ea are ca scop asigurarea exercitării, de
către persoanele cu handicap, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în vederea creşterii
calităţii vieţii lor.
Pentru asigurarea acestui deziderat şi o abordare integrată la nivel naţional, a fost
necesară revizuirea legislaţiei existente în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap,
urmărindu-se crearea cadrului pentru respectarea interesului persoanei cu handicap, în
conformitate cu nevoile sale individuale, reducerea riscurilor de excluziune socială şi
facilitarea participării depline şi active la viaţa comunităţii.
Aceste premise au avut ca şi consecinţă adoptarea Legii nr. 448/2006, republicată,
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap33. Actul normativ pune
accent pe dezinstituţionalizare, pe crearea de servicii alternative prin:
- afirmarea conceptului conform căruia familia este mediul cel mai prielnic
pentru îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap, familiei fiindu-i necesar
sprijin adecvat, pe baza evaluării nevoilor sale;
- introduce ocupaţia de asistent personal profesionist care va putea lua în
îngrijire persoane cu handicap grav şi accentuat fără condiţii de locuit şi fără
un venit la nivelul salariului mediu pe economie;
- propune admiterea într-un centru rezidenţial a unei persoane cu handicap ca
ultimă soluţie, numai atunci când starea sănătăţii nu permite acordarea de
servicii comunitare.
Legea urmăreşte asigurarea continuităţii între măsurile de protecţie stabilite pentru
copiii cu handicap şi cele stabilite pentru adulţii cu handicap, introducând serviciul de
evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap la nivelul direcţiilor generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene şi prin faptul ca asistentul maternal
profesionist poate deveni asistent personal profesionist. De asemenea introduce conceptul
de management de caz în protecţia persoanei cu handicap.
Actul normativ acordă o atenţie deosebită ocupării şi încadrării în muncă a
persoanelor cu handicap acordând facilităţi angajatorilor.
O atenţie deosebită este acordată parteneriatelor între autorităţile publice, centrale
sau locale, cu organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap.

32

Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in
perioada 2006-2013 a fost acrobata prin Hotărârea Guvernului nr.1.175/2005, publicată în M.Of. al
României, nr.919 din 14 octombrie 2005
33
Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost publicată în
M.Of. al României nr.1.006 din 18 decembrie 2006. În urma modificărilor şi completărilor ulterioare a fost
republicată în M.Of. al României nr.1 din 3 ianuarie 2008, dându-se articolelor o nouă numerotare.
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4.1. Servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Bihor furnizate persoanelor adulte în
domeniul asistenţei sociale:
Nr.
crt.

Denumirea serviciului

Module componente

1

Complex de Servicii Ciutelec

2

Centru de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane cu Handicap
Cighid
Centru de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane cu Handicap
Bratca
Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţionala Cadea

Centru de Recuperare
si Reabilitare pentru
Persoane cu
Handicap
Centru de Îngrijire si
Asistenta
-

3
4

-

5

Centru de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane cu Handicap
Tinca

-

6

Centru de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane cu Handicap
Râpa

7

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica pentru
Persoanele cu Handicap Remiţi

Centru de Recuperare
si Reabilitare pentru
Persoane cu
Handicap
Casa Micul Prinţ
-

8

Centru de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane cu Handicap
Oradea

9
10
11
12
13
14

Centrul de primire in regim de urgenta pentru persoane adulte si familii
si victime ale violentei in familie
Locuinţa Maxim Protejata - Casa Franz Max
Locuinţa Maxim Protejata - Casa Frankfurt
Locuinţa Maxim Protejata - Casa Săcuieni
Locuinţa Moderat Protejata - Apartament I
Locuinţa Moderat Protejata - Apartament II

15

Locuinţa Moderat Protejată - Apartament III

-

16

Locuinţa Moderat Protejata - Apartament IV

-

17
18
19

Locuinţa Moderat Protejata - Apartament V
Centru cu profil ocupaţional pentru persoane cu dizabilităţi Wilhelmina
Căminul pentru persoane vârstnice Băiţa

-

20

Centrul de Îngrijire si Asistenta la Domiciliu pentru Persoane Adulte cu
Handicap

-

Casa Fluturaşii
Casa Inimioarelor
Casa Trinitate
-

4.2. Realizări cheie în domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte
A) Locuinţele moderat protejate: Apartamentul I, Apartamentul II, Apartamentul
III, Apartamentul IV, Apartamentul V;
B) Locuinţele maxim protejate: Casa Franz Max, Casa Frankfurt,.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor derulează, în
colaborare cu Fundaţia Evanghelică Alsterdorf din Hamburg, Germania, Proiectul „18+”,
care implică furnizarea serviciilor sociale beneficiarilor cu dizabilităţi proveniţi din instituţii
care au resurse şi potenţial de a se integra în societate. Din anul 2007 funcţionează alte 2
Locuinţe Moderat Protejate Apartamentul IV şi V toate situate în municipiul Oradea.
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C) Centrul cu Profil Ocupaţional pentru Persoane cu Dizabilităţi Wilhelmina sa înfiinţat în 14 februarie 2007, printr-un parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Bihor, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Bihor, Fundaţia Evanghelică Alsterdorf şi Asociaţia UMBRELA.
În acest centru se furnizează următoarele servicii sociale de dezvoltare a
deprinderilor de muncă pentru persoane cu dizabilităţi grave şi accentuate:
 Dezvoltarea deprinderilor de muncă şi sprijin pentru orientarea profesională;
 Evaluarea persoanelor cu dizabilităţi sub aspectul abilităţilor profesionale;
 Însuşirea unor cunoştinţe minime despre o anumită meserie prin activităţi de
terapie ocupaţională şi activităţi lucrative;
 Consiliere psihologică şi informare a persoanelor în ceea ce priveşte
angajarea în muncă;
 Implicarea beneficiarilor în activităţi lucrative şi ocupaţionale de formare a
deprinderilor pentru o anumită meserie (montare, asamblare, împachetare şi
ambalare; activităţi de împletit, croitorie şi activităţi creative).
D) Asistenţa la locul de muncă a început ca proiect în anul 2005, iar din luna
octombrie a anului 2006 se desfăşoară sub forma parteneriatului între Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei
de Muncă Bihor şi Fundaţia Evanghelică Alsterdorf – Hamburg, Germania. Ca rezultat al
acestui parteneriat s-a înfiinţat Centru de Informare, Consiliere şi Asistenţă la locul de
muncă pentru persoane cu dizabilităţi.
Prin Serviciul social de asistenţă la locul de muncă pentru persoane cu dizabilităţi
se furnizează următoarele activităţi:
 Consiliere pentru conştientizarea importanţei unui loc de muncă şi păstrarea
acestuia;
 Acordarea de sprijin pentru orientarea, integrarea şi recalificarea
profesională a persoanelor cu dizabilităţi;
 Pregătirea persoanelor pentru interviu şi însoţirea la interviu şi proba de lucru
pentru obţinerea locului de muncă identificat;
 Acordarea asistenţei la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi;
 Aplicarea Profilului de capacităţi şi a Ghidului de Interviu pentru
intermedierea unui loc de muncă;
 Însoţirea la locul de muncă pe o perioadă determinată, conform contractului
de servicii;
 Învăţarea fazelor de lucru, a programului de lucru şi medierea discuţiilor
(conflictelor) dintre angajator şi angajat;
 Monitorizarea beneficiarului pentru buna desfăşurare a activităţii.
Servicii sociale furnizate adulţilor
Nr.
crt.
1
2

3
4
5

Număr beneficiari

Denumirea serviciilor sociale
Anul
Centre de tip rezidenţial pentru
persoane adulte cu handicap
Locuinţe maxim/moderat de tip
familial pentru persoane adulte cu
handicap
Centrul cu profil ocupaţional
Wilhelmina
Centrul de îngrijire la domiciliu
Centrul de primire în regim de

2007

2009

2011

302

383

421

49

46

59

18

17

21

-

35

8
54
27

6
7

urgenţă pentru persoane adulte şi
familii şi victime ale violenţei în familie
Oradea
Căminul pentru persoane vârstnice
Băiţa
Asistaţi la locul de muncă
Total

-

-

35

62
431

56
537

35
633

4.3. Implicarea O.N.G. – urilor în protecţia specială a persoanelor cu handicap
O deosebită atenţie trebuie acordată parteneriatului public-privat şi pe viitor,
urmărindu-se consolidarea şi dezvoltarea acestuia. Considerăm implicarea ONG –urilor ca
fiind deosebit de importantă şi necesară în realizarea procesului de reformă instituţională
şi de creştere a calităţii serviciilor sociale asigurate beneficiarilor în conformitate cu
politicile naţionale şi cu standardele specifice de calitate.
În acest sens, D.G.A.S.P.C. Bihor a beneficiat de colaborări fructuoase cu diverse
asociaţii şi fundaţii care au avut ca scop tocmai realizarea politicilor sociale în domeniu.
Amintim colaborările cu: Evangelische Stiftung Alsterdorf din Hamburg, Asociaţia RomânoGermană prin Proiectul „Rumanienhilfe”, K.H. Pelikan, reprezentant al Evangelische
Dankesgemeinde din Frankfurt-Main, Germania. Toate acestea nu ar fi posibile fără
sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Bihor.
De asemenea contractarea serviciilor sociale ale Direcţiei către furnizorii privaţi de
servicii sociale a avut loc în temeiul hotărârilor Consiliului Judeţean Bihor.
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5.1. Nevoi prioritare în domeniul protecţiei, integrării şi incluziunii sociale a
persoanelor cu handicap.
Analizând datele statistice, se conturează anumite nevoi punctuale care trebuie
acoperite pentru a creşte calitatea serviciilor oferite beneficiarilor persoane cu handicap:
1. Evaluarea persoanelor adulte cu dizabilităţi instituţionalizate şi
neinstituţionalizate,
2. Elaborarea de planuri individuale de intervenţie şi stabilirea nevoilor
acestora,
3. Crearea şi diversificarea serviciilor alternative – locuinţe protejate, centru
de zi, servicii de consiliere şi suport,
4. Dezvoltarea şi profesionalizarea echipelor de lucru, formate din asistenţi
sociali, psihologi, referenţi, instructori de educaţie, specializaţi în
asistenţa tinerilor cu handicap, introducerea conceptului de management
de caz în protecţia persoanei cu handicap,
5. Implementarea legislaţiei privitoare la acordarea drepturilor persoanelor
cu handicap, precum şi monitorizarea implementării acesteia,
6. Sensibilizarea şi informarea opiniei publice asupra drepturilor tinerilor cu
handicap în vederea îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general
privind problematica specifică a tânărului cu handicap,
7. Dezvoltarea parteneriatului public-privat în domeniul protecţiei speciale a
persoanelor cu dizabilităţi,
8. Integrarea profesională şi şcolară a tinerilor cu dizabilităţi,
9. Menţinerea locurilor de muncă a tinerilor cu handicap, prin acordarea de
asistenţă la locul de muncă.
6. Principiile de bază în activitatea de protecţie a persoanelor vârstnice
Principiile care stau la baza Strategiei naţionale pentru dezvoltarea sistemului de
asistenţă socială pentru persoanele vârstnice37 şi implicit la baza strategiei Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor se fundamentează pe principiile
enunţate de Organizaţia Naţiunilor Unite, precum şi pe cele care guvernează construcţia
sistemului de servicii sociale şi sunt următoarele:
6.1. Respectarea demnităţii umane;
6.2. Promovarea împlinirii personale;
6.3. Promovarea autonomiei persoanei;
6.4. Promovarea participării şi responsabilităţii;
6.5. Facilitarea accesului la serviciile de îngrijire;
6.6. Proximitatea;
6.7. Solidaritatea socială;
6.8. Parteneriatul;
6.9. Abordarea multidisciplinară;
6.10. Libertatea de a alege;
6.11. Egalitatea de şanse şi nondiscriminarea;
6.12. Transparenţa şi responsabilitatea publică;
6.13. Complementaritatea şi abordarea integrată;
6.14. Confidenţialitatea.
În afara riscului de bătrâneţe acoperit de sistemul de securitate socială prin
asigurarea unui venit reprezentat de pensie, în cazul persoanelor de vârsta a treia se
întâlneşte o situaţie particulară, acestea având nevoie de două tipuri de suport, respectiv
servicii sociale şi medicale. În aceste condiţii, iniţierea, dezvoltarea şi acordarea serviciilor
sociale şi de sănătate, în special a celor de îngrijire personală, impun o politică unitară în
37

Hotărârea Guvernului nr.541/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sistemului de
asistenţă socială pentru persoanele vârstnice în perioada 2005-2008,publicată în M.Of. al României nr.541
din 27 iunie 2005.
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domeniu pentru a realiza menţinerea persoanei vârstnice la domiciliul său, dacă acest
lucru nu este posibil, pentru a asigura suportul necesar continuării vieţii într-o instituţie de
asistenţă socială.
Sistemul actual de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice se axează în
principal pe:
- transferuri băneşti către populaţie (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă,
indemnizaţii sau alte pensii decât cele provenite din sistemul de asigurări
sociale),
- facilităţi diverse care privesc, în special asistenţa medicală fără contribuţie,
gratuităţi şi compensări la medicamente, gratuităţi sau reduceri de costuri
pentru tratament balnear, transport în comun sau interurban, abonamente
radio-tv., etc.
- servicii de îngrijire la domiciliu – îngrijirea la domiciliu se acordă fără nici o
contribuţie în cazul persoanelor care au venituri reduse; persoanele vârstnice
care se încadrează într-un grad de handicap grav pot beneficia de asistent
personal sau pot opta pentru o indemnizaţie; de asemenea pot beneficia de
facilităţile acordate adultului cu handicap,
- servicii de găzduire, supraveghere, asistare, îngrijire, recuperare, suport şi
consiliere acordate în instituţii de asistenţă socială de tip rezidenţial sau
servicii alternative de tip centre de zi, cluburi, etc.
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6.1. Nevoi prioritare în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice
În judeţul Bihor serviciile de tip rezidenţial atât publice cât şi private sunt în număr
insuficient deşi există o nevoie acută în acest sens, astfel crearea acestui tip de servicii
devine o prioritate strategica a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Bihor.
De asemenea crearea unei baze de date la nivelul judeţului cu persoanele vârstnice
aflate în nevoie se înscrie între demersurile imediate ce trebuie întreprinse pentru o
cunoaştere amănunţită a situaţiei sociale a acestei categorii de beneficiari.
Alte nevoi specifice acestei categorii de beneficiari sunt:
A. Coordonarea metodologică a activităţii autorităţilor publice locale pentru a răspunde
adecvat nevoilor specifice ale persoanelor vârstnice.
B. Promovarea activităţilor de prevenire a instituţionalizării persoanelor vârstnice,
acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu.
C. Organizarea şi dezvoltarea de activităţi în colaborare cu mass-media în vederea
reducerii riscului marginalizării şi excluderii sociale a persoanelor vârstnice.
D. Dezvoltarea parteneriatului cu ONG-urile şi autorităţile locale pentru crearea de
servicii alternative integrate pentru protecţia socială a persoanelor vârstnice şi
evitarea paralelismelor.
E. Dezvoltarea resurselor umane din sistemul de protecţie, în special al celor care
lucrează direct cu persoanele vârstnice, atât a personalului din sistemul de
protecţie, cât şi a celor din sistemul informal, care îngrijesc persoanele vârstnice la
domiciliu.
F. Întocmirea de proiecte pentru atragerea de fonduri nerambursabile pentru
dezvoltarea serviciilor de protecţie a persoanelor vârstnice.
VII. Componenta – Situaţia bugetară a instituţiei din perspectiva proiectului de
buget raportat la bugetul aprobat:
Situaţia bugetului aprobat al DGASPC Bihor

Anul
2007
2009
2011

Proiect de buget, lei
102.405.326
146.165.350
124.106.640

Buget aprobat, lei
94.888.400
126.803.680
113.215.282

Raport %
93%
87%
91%

Alocările bugetare sunt mult diminuate faţă de cerinţele solicitate de Instituţie prin
proiectul de buget înaintat spre aprobare. Astfel, deşi fundamentare costurilor precizate în
proiectul de buget s-a realizat la nivelul plafoanelor stabilite prin acte normative şi cu
respectarea obiectivelor şi standardelor în vigoare – respectiv serviciile sociale oferite şi
furnizate, aceste costuri nu pot fi acoperite datorită alocărilor financiare mai mici faţă de
solicitare.
Aşa cum reiese şi din tabelul de mai sus, bugetele anuale aprobate prin hotărâre
de consiliu judeţean acoperă în medie doar în proporţie de 90% cheltuielile fundamentate
prin proiectul de buget.
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VIII. ANALIZA

DIAGNOSTIC A SITUAŢIEI ACTUALE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL

JUDEŢULUI

1. Descrierea instrumentelor de analiză instituţională
Pentru analizarea cât mai cuprinzătoare a situaţiei instituţionale, în scopul de a
furniza o privire de ansamblu care să conţină cele mai bune informaţii posibile şi care să
ajute la înţelegerea forţelor, tendinţelor şi a cauzelor care pot să intervină pe piaţa
serviciilor sociale la un moment dat am folosit instrumentul de analiză SWOT cu cele două
dimensiuni:
- Analiza factorilor interni, adică a punctelor tari (Strenghts) şi a punctelor
slabe (Weaknesses);
- Analiza factorilor externi, reprezentaţi de oportunităţile (Opportunities) şi
ameninţările (Threats) cu care instituţia se confruntă.
Pentru sintetizarea şi evaluarea celor mai importante puncte forte şi slabe ale
Direcţiei pe diferite domenii am folosit Matricea de evaluare a factorilor interni (MEFI).
Întocmirea matricei MEFI necesita parcurgerea următoarelor etape:
- întocmirea unei liste cu zece până la douăzeci factori ai activităţii interne care
determină succesul instituţiei, incluzând atât factori care reprezintă puncte forte, cât şi
factori care reprezintă puncte slabe.
- atribuirea unor coeficienţi de importanţă a factorilor cu valori cuprinse între 0 şi 1,
în funcţie de importanţa factorului respectiv pentru succesul instituţiei. Dacă factorul
respectiv este unui cheie pentru eficienţa instituţiei i se atribuie o valoare mai mare
indiferent dacă este punct forte sau slab. Suma totala a coeficienţilor de importanţă a
factorilor este egală cu 1.
- atribuirea unor coeficienţi cu valori cuprinse între 1 şi 4, care indică dacă factorul
respectiv este punct forte sau punct slab. Se atribuie valoarea 1 pentru factorul ce
reprezintă un punct foarte slab şi o valoare 2 daca factorul respectiv este slab. Se atribuie
valoarea 3 pentru un factor care reprezintă un punct forte şi valoarea 4 pentru un punct
forte major.
- multiplicarea coeficientului de importanţă pentru fiecare factor cu coeficientul care
exprimă dacă factorul este punct forte sau slab, obţinându-se un punctaj ponderat.
- însumarea punctajului pentru toţi factorii, obţinându-se totalul punctajului pentru
instituţie.
Valoarea totală a punctajului de 2,5 indică o putere strategica medie a instituţiei.
Dacă valoarea totală a punctajului este sub 2,5 se apreciază că instituţia este slabă intern,
iar cu cat punctajul este peste 2,5 cu atât are o putere internă mai mare.
Matricea privind evaluarea factorilor externi (MEFE) permite sintetizarea şi
evaluarea informaţiilor economice, sociale, culturale, demografice, politice,
guvernamentale, tehnologice şi juridice.
Întocmirea MEFE comportă următoarele etape:
- identificarea principalilor factori externi care determină succesul instituţiei; o lista
cu 10-20 factori externi care reprezintă atât oportunităţi cât şi pericole;
- atribuirea unor coeficienţi de importanţă a factorilor, cu valori cuprinse între 0 şi 1,
în funcţie de importanţa factorului respectiv pentru succesul instituţiei. Suma totală a
coeficienţilor de importanţă a factorilor este egala cu 1;
- atribuirea unor coeficienţi cu valori cuprinse între 1 şi 4 fiecărui factor extern care
contribuie la succesul instituţiei. Aceşti factori indică măsura în care instituţia poate
răspunde cerinţelor factorilor; se atribuie valoarea 4 daca răspunsul instituţiei este
corespunzător, 3 pentru un răspuns peste medie, 2 pentru un răspuns mediu şi 1 pentru
un răspuns sub medie;
- multiplicarea coeficientului de importanţă pentru fiecare factor extern cu
coeficientul care exprimă posibilitatea de răspuns a instituţiei la cerinţele factorilor,
obţinându-se un punctaj ponderat;
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- însumarea punctajului ponderat al fiecărui factor extern, obţinându-se punctajul
ponderat pentru instituţie.
Punctajul total ponderat al instituţiei poate lua valori între 4 şi 1. În cazul în care
instituţia obţine valoarea 4 atunci ea are posibilităţi excelente de a răspunde cerinţelor
factorilor externi; valoarea 1 indică posibilităţi extrem de slabe ca instituţia să se adapteze
la cerinţele mediului; valoarea 2,5 evidenţiază o capacitate medie de adaptare a instituţiei
la cerinţele mediului ambiant.
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9. extinderea serviciilor de consiliere, informare şi asistenţă la locul de
muncă pentru persoane cu handicap la nivelul municipiilor şi
oraşelor din judeţ;
10. aplicarea legii salarizării unice a personalului bugetar;
11. aplicarea legislaţiei specifice în domeniul social (Legea asistenţei
sociale)
12. creşterea numărului de parteneriate cu ONG-uri care activează în
domeniul social;
13. înfiinţarea a 4 puncte de lucru de informare/consiliere/preluare
documente specifice în zone din judeţ;

maternali profesionişti;
9. lipsa capacităţii administraţiilor locale de a acorda sprijin material
(servicii de prevenire a separării copilului de familia sa, de tip centre
de zi) familiilor aflate în dificultate, ca urmare o parte din cazuri intră
în sistemul de protecţie al DGASPC Bihor;
10. lipsa unor centre de zi pentru persoane adulte cu handicap
organizate de comunităţile locale;
11. relaţii de colaborare dificile cu unele autorităţi locale;
12. ofertă puţin diversificată din partea ONG-urilor pentru servicii
sociale acordate copiilor, familiei, persoanelor cu handicap,
persoanelor vârstnice;
13. diferenţe între mediul urban şi rural cu privire la gradul de
dezvoltare a reţelei publice şi private de servicii sociale, ponderea
mai mare fiind în mediul urban, în special pe servicii pentru copii cu
dizabilităţi şi persoane adulte cu dizabilităţi;
14. lipsa accesibilităţilor pentru persoane cu handicap în tot judeţul;
15. lipsa unor studii sau analize la nivelul fiecărei comunităţi cu privire
la problematica socială pentru identificarea priorităţilor locale;
16. numărul redus al centrelor de zi pentru copii la nivelul comunităţilor
locale;
17. numărul redus al creşelor pentru copii la nivelul comunităţilor locale;
18. termenul mare de soluţionare a cazurilor Direcţiei de către sistemul
judiciar are repercusiuni asupra activităţii Direcţiei;
19. lipsa mijloacelor financiare de motivare a personalului din cadrul
instituţiei duce la migrarea forţei de muncă în domenii mai atractive
pecuniar;
20. legislaţie restrictivă privind angajarea personalului în sectorul
bugetar, ceea ce duce la neacoperirea nevoilor instituţionale;
21. legislaţie neflexibilă în privinţa adaptării structurii instituţionale la
nevoile identificate la nivelul judeţului;
22. reţeaua de servicii sociale existentă la nivelul comunităţilor locale
din judeţ nu răspunde nevoilor sociale;
23. insuficienţa fondurilor alocate pentru acoperirea standardelor de
cost per beneficiar de servicii sociale;
24. motivaţie salarială a angajaţilor este deficitară;
25. cota de combustibil stabilită prin acte normative şi alocată parcului
auto nu acoperă cerinţele de deplasare în vederea monitorizării
cazurilor sociale în judeţ;
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3. Identificarea problemelor din perspectiva D.G.A.S.P.C. Bihor
Analiza nevoilor relevate de matricea SWOT precum şi nevoia de noi servicii
sociale adresate beneficiarilor de aceste servicii, au dus la identificarea următoarele cauze
principale ale problemelor din perspectiva D.G.A.S.P.C. Bihor.
3.1. Servicii sociale furnizate beneficiarilor

-

-

-

-

-

A) Serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean:
număr insuficient de locuri disponibile în centrele de plasament pentru copii fără
dizabilităţi;
număr insuficient de locuri disponibile în centrele de plasament pentru copii cu
dizabilităţi, care necesită supraveghere medicală de specialitate;
lipsa unui program de sprijin pentru tinerii care urmează să părăsească sistemul de
protecţie a copilului şi care să parcurgă o etapă de tranziţie spre viaţa independentă;
locuri insuficiente în sistemul de tip rezidenţial a persoanelor cu handicap pentru a
asigura continuitatea măsurilor de protecţie a tinerilor cu handicap din sistemul de
protecţie al copilului;
lipsa unui centru de tip respiro pentru persoane cu handicap;
lipsa atelierelor/unităţilor protejate pentru persoane cu handicap grav şi accentuat la
nivelul instituţiei;
dificultăţi în derularea procedurilor de adopţie datorate neaplicării unitare a
prevederilor legale în domeniu;
lipsa centrelor ambulatorii de recuperare neuro-motorie pentru persoane cu handicap;
lipsa unui centru destinat persoanelor victime a traficului de persoane;
lipsa unui centru destinat copiilor care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal;
lipsa unui centru rezidenţial pentru persoane cu handicap mintal şi tulburări grave de
comportament;
numărul adulţilor cu handicap, a persoanelor vârstnice aflate în dificultate este în
creştere;
B) Servicii publice de asistenţă socială la nivelul comunităţilor locale:
serviciile de prevenire a separării copilului de familie insuficiente la nivelul judeţului;
nu există o evidenţă clară a serviciilor sociale acreditate funcţionale la nivelul
judeţului;
diferenţe între mediul urban şi rural cu privire la gradul de dezvoltare a reţelei publice
şi private de servicii sociale, ponderea mai mare fiind în mediul urban, în special pe
servicii pentru copii cu dizabilităţi şi persoane adulte cu dizabilităţi;
lipsa accesibilităţilor pentru persoane cu handicap în tot judeţul;
numărul redus al centrelor de zi pentru copii la nivelul comunităţilor locale;
numărul redus al creşelor pentru copii la nivelul comunităţilor locale;
reţeaua de servicii sociale existentă la nivelul comunităţilor locale din judeţ nu
răspunde nevoilor sociale;
C) Servicii private de asistenţă socială la nivelul comunităţilor locale:
ofertă puţin diversificată din partea ONG-urilor pentru servicii sociale acordate copiilor,
familiei, persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice;
3.2. Cadrul legal de funcţionare a serviciilor sociale la nivel judeţean

-

coordonarea metodologică a DGASPC realizată de structuri centrale diferite;
nearmonizarea, pe fondul modificărilor frecvente, a legislaţiei specifice;
lipsa unor reglementări legale specifice referitoare la copiii care săvârşesc fapte
penale;
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termenul mare de soluţionare a cazurilor Direcţiei de către sistemul judiciar are
repercusiuni asupra activităţii Direcţiei;
legislaţie restrictivă privind angajarea personalului în sectorul bugetar, ceea ce duce
la neacoperirea nevoilor instituţionale;
legislaţie neflexibilă în privinţa adaptării structurii instituţionale la nevoile identificate la
nivelul judeţului;
motivaţie salarială a angajaţilor este deficitară;
finanţarea centrelor rezidenţiale pentru persoane vârstnice să se realizeze şi din surse
de la bugetul de stat (Ministerul Muncii) în conformitate cu standardul de cost;

-

3.3. Lipsa unei planificări strategice de resurse umane la nivelul D.G.A.S.P.C.
Bihor şi a comunităţilor locale
-

-

reţea mare de asistenţi maternali profesionişti (peste 300), extinsă la nivelul
întregului judeţ – dificil de monitorizat;
număr mare de asistenţi maternali profesionişti care revin spre monitorizare unui
manager de caz/asistent social;
număr mare de copii aflaţi în asistenţă maternală ce revine unui asistent social;
dificultăţi în formarea continuă a asistenţilor maternali profesionişti (pe specificul
problemelor cu care se confruntă), datorată numărului mare a acestora;
lipsa unui program de aplicaţii informatice privind gestionarea resurselor umane;
lipsa capacităţii comunităţilor locale de a oferii servicii sociale specifice nevoilor
identificate;
serviciile de recuperare educaţionale (şcoli speciale) pentru copiii cu dizabilităţi sunt
insuficient şi inegal răspândite în judeţ ceea ce restrânge posibilitatea
plasamentului acestor copii la asistenţi maternali profesionişti;
lipsa unor centre de zi pentru persoane adulte cu handicap organizate de
comunităţile locale;
lipsa unei metodologii pentru formarea unei reţele de asistenţi personali
profesionişti pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat şi asigurarea instruirii
lor;
3.4. Alocări bugetare pentru dezvoltarea şi funcţionarea serviciilor sociale

-

-

A) Serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean:
participări reduse la programele de formare profesională a personalului de
specialitate datorită fondurilor insuficiente;
nivel nesatisfăcător de dotare al instituţiei cu mijloace specifice tehnologiei
informaţiilor şi a tehnicii de calcul;
baza materială a centrelor rezidenţiale adulţi este depăşită moral şi fizic;
lipsa mijloacelor financiare de motivare a personalului din cadrul instituţiei duce la
migrarea forţei de muncă în domenii mai atractive pecuniar;
insuficienţa fondurilor alocate pentru acoperirea standardelor de cost per beneficiar
de servicii sociale;
cota de combustibil stabilită prin acte normative şi alocată parcului auto nu acoperă
cerinţele de deplasare în vederea monitorizării cazurilor sociale în judeţ;
B) Servicii publice de asistenţă socială la nivelul comunităţilor locale:
lipsa capacităţii administraţiilor locale de a acorda sprijin material (servicii de
prevenire a separării copilului de familia sa, de tip centre de zi) familiilor aflate în
dificultate, ca urmare o parte din cazuri intră în sistemul de protecţie al DGASPC
Bihor;
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1.2 Extinderea reţelei de
servicii sociale de tip
rezidenţial la nivel judeţean,
destinate copiilor.

d) Îndrumare metodologică
pentru înfiinţarea de centre de
zi pentru persoane adulte cu
handicap;
e) Înfiinţarea unui centru
rezidenţial pentru persoane
cu handicap mintal şi tulburări
grave de comportament;

Permanent

f) Dezvoltarea reţelei de
asistenţi personali
profesionişti pentru
persoanele cu handicap grav
şi accentuat şi asigurarea
instruirii lor;

2014

g) Sprijinirea comunităţilor
locale pentru dezvoltarea
unor servicii de asistenţă la
domiciliu, identificarea
beneficiarilor şi formarea
personalului de specialitate.

Permanent

a) Înfiinţarea unui centru de
plasament de tip rezidenţial
pentru copiii fără dizabilităţi în
municipiul Oradea.
b) Asigurarea funcţionării
CPCD nr. 6 Oradea din punct
de vedere al resurselor

2013/2014

2015

2013

Comunităţile locale;
DGASPC Bihor;

Răspunsuri la solicitări de
sprijin pentru comunităţile
locale.

DGASPC Bihor-Director
general şi adjuncţi, Serviciul
management de caz pentru
adulţi şi monitorizare
servicii sociale,
Compartiment strategii,
programe, proiecte şi relaţia
cu ONG-urile.
DGASPC Bihor-Director
general şi adjuncţi, Serviciul
management de caz pentru
adulţi şi monitorizare
servicii sociale, Serviciul de
evaluare complexă a
persoanelor adulte cu
handicap.
Comunităţile locale;
ONG-uri acreditate;
DGASPC Bihor-Director
general şi adjuncţi, Serviciul
management de caz pentru
adulţi şi monitorizare
servicii sociale.
DGASPC Bihor - Director
general şi adjuncţi,
Serviciul management de
caz pentru copil.
DGASPC Bihor –
Director general adjunct,
Director general adjunct

Un centru rezidenţial pentru
persoane cu handicap mintal
şi tulburări grave de
comportament.
Buget estimat: 3.334.500 lei

20 asistenţi personali
profesionişti angajaţi ai
DGASPC.
Buget estimat: 336.240 lei/an

Sprijin metodologic şi
îndrumare acordate
comunităţilor locale în
vederea dezvoltării serviciilor
de asistenţă la domiciliu şi în
formarea personalului de
specialitate.
Un centru rezidenţial pentru
copiii fără dizabilităţi în
municipiul Oradea.
Buget estimat: 718.425 lei
Centrul are structura de
personal funcţională şi baza
materială asigurată.
49

materiale şi umane.

1.3 Mediatizarea rezultatelor
obţinute de DGASPC Bihor
şi consolidarea imagini
publice pozitive a sistemului
de asistenţă socială.

a) Campanii de sensibilizare a
opiniei publice pentru anumite
categorii sociale vulnerabile la
nivelul comunităţilor locale;

2014

b) Promovarea serviciilor
sociale furnizate de Direcţie
sau de ONG-uri în parteneriat
cu Direcţia care răspund
nevoilor individuale şi de grup
ale beneficiarilor;

Permanent

c) Informarea directă şi
promptă a solicitanţilor privind
acordarea serviciilor sociale
ale Direcţiei.

Permanent

economic, Serviciul
management resurse
umane.
DGASPC Bihor-Serviciul
Monitorizare, Purtător de
cuvânt, Compartiment
strategii programe, proiecte
şi relaţia cu ONG-urile.
DGASPC Bihor-Serviciul
Monitorizare; Serviciul
management de caz pentru
adulţi şi monitorizare
servicii sociale, Serviciul
management de caz pentru
copil, Compartiment de
evaluare complexă a
copilului, Purtător de
cuvânt, Serviciul evaluare
complexă a persoanelor
adulte cu handicap,
Serviciul intervenţie în
regim de urgenţă,
Compartiment prevenire
marginalizare socială,
Compartiment strategii,
programe, proiecte şi relaţia
cu ONG-urile, ONG-urile
partenere.
DGASPC Bihor-Serviciul
comunicare, registratură,
relaţii cu publicul şi
evaluare iniţială.

Buget estimat:329.364 lei

Două campanii anuale la
nivelul comunităţilor locale.
Buget estimat: 3.000 lei/an

Materiale de presă,
Conferinţe de presă, pliante,
prezentări.
Buget estimat: 3.000 lei/an

- Număr persoane care
solicită informaţii;
- Număr de reclamaţii
trimestriale privind activitate
de relaţii cu publicul;
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1.4 Îmbunătăţirea calităţii
a) Formarea profesională
servicii sociale adresate
continuă a personalului de
victimelor violenţei în familie, specialitate în domeniu.
persoanelor victime a
traficului de persoane.

Permanent

b) Înfiinţarea unui centru
destinat persoanelor victime a
traficului de persoane.

2015

c) Conştientizarea la nivelul
comunităţilor locale a
problematicilor sociale relative
la abuzul şi neglijarea
persoanelor adulte;
d) Iniţierea de parteneriate cu
furnizori privaţi de servicii
sociale acreditaţi care
acţionează în acest domeniu;

Permanent

2014

Specialiştii implicaţi în
managementul cazurilor de
victime ale violenţei în familie,
victime a traficului de
persoane vor beneficia de
cursuri de formare continuă.
Buget estimat: 20.000 lei/an
DGASPC Bihor - Director
Un centru destinat
general şi adjuncţi, Serviciul persoanelor victime a
traficului de persoane înfiinţat
intervenţie în regim de
şi funcţional.
urgenţă în domeniul
asistenţei sociale,
Buget estimat:1.125.000 lei
Compartiment strategii,
programe, proiecte şi relaţia
cu ONG-urile.
DGASPC Bihor-Director
Două campanii anuale la
general şi adjuncţi, Serviciul nivelul comunităţilor locale.
intervenţie în regim de
Buget estimat: 3.000 lei/an
urgenţă în domeniul
asistenţei sociale.
DGASPC Bihor - Serviciul
Un parteneriat public privat
intervenţie în regim de
încheiat.
urgenţă în domeniul
asistenţei sociale,
Compartiment strategii,
programe, proiecte şi relaţia
cu ONG-urile, ONG-uri
acreditate.

DGASPC Bihor-Serviciul
Management resurse
umane, Compartiment
strategii, programe,
proiecte şi relaţia cu ONGurile.
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1.5 Îmbunătăţirea serviciilor
de sprijin în vederea
angajării persoanelor cu sau
fără handicap care provin
din sistemul de protecţie a
copilului precum şi a altor
persoane cu handicap aflate
în căutarea unui loc de
muncă şi a serviciilor de
sprijin/asistenţă la locul de
munca a acestora.

a) Promovare serviciilor de
consiliere, informare şi
asistenţă la locul de muncă
pentru persoane cu sau fără
handicap la nivelul
municipiilor şi oraşelor din
judeţ;
b) Consiliere şi pregătire
pentru susţinerea interviului în
vederea obţinerii unui loc de
muncă, pentru persoane cu
sau fără handicap care provin
din sistemul de protecţie a
copilului precum şi a altor
persoane cu handicap aflate
în căutarea unui loc de
muncă;
c) Participarea persoanelor la
târguri de job-uri (Bursa
locurilor de muncă) la care să
fie prezenţi invitaţi ai
reprezentanţilor agenţilor
economici.
d) Acordarea de servicii de
acompaniament la locul de
muncă, persoanelor din
grupul ţintă, în vederea
acomodării/ păstrării locului
de muncă;

2016

DGASPC Bihor - Serviciul
management de caz pentru
adulţi şi monitorizare
servicii sociale, ONG-uri
partenere.

Două campanii anuale de
promovare.
Buget estimat: 6.000 lei/an

Permanent

DGASPC Bihor - Director
general şi adjuncţi, Serviciul
management de caz pentru
adulţi şi monitorizare
servicii sociale.

Creşterea cu 20% a
numărului tinerilor din grupul
ţintă participanţi la cursurile
de pregătire pentru
susţinerea interviului în
vederea angajării.

Anual

DGASPC Bihor - Director
general şi adjuncţi, Serviciul
management de caz pentru
adulţi şi monitorizare
servicii sociale.

Cel puţin 20 tineri din grupul
ţintă participanţi la fiecare
ediţie a Bursei locurilor de
muncă.

Anual

DGASPC Bihor - Director
Toţi tinerii din grupul ţintă
general şi adjuncţi, Serviciul care au fost angajaţi.
management de caz pentru
adulţi şi monitorizare
servicii sociale.
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1.6 Conştientizarea la nivelul
autorităţilor administraţiei
publice locale a
problematicilor sociale
privind drepturile copilului
potrivit nevoilor identificate
în comunitatea respectivă;

e) Menţinerea parteneriatului
cu AJOFM Bihor pentru
creşterea şanselor de
ocupare şi integrare
profesională a persoanelor cu
handicap; (posibilitatea
realizării unor stagii de
pregătire practică).
f) Înfiinţarea atelierelor
protejate pentru persoane cu
handicap grav şi accentuat;

Pe durata
parteneriatului/
reînnoit

a) Coordonare şi asistenţă
metodologică pentru
înfiinţarea centrelor de zi
pentru copii la nivelul
comunităţilor locale din judeţ;

Permanent

b) Coordonare şi asistenţă
metodologică pentru
înfiinţarea serviciilor de
prevenire a abuzului şi
neglijării copiilor;

Permanent

2014

DGASPC Bihor-Serviciul
management de caz pentru
adulţi şi monitorizare
servicii sociale,
Compartiment strategii,
programe, proiecte şi relaţia
cu ONG-urile,
Compartiment juridic.
DGASPC Bihor-Director
general şi adjuncţi, Serviciul
management de caz pentru
adulţi şi monitorizare
servicii sociale,
Compartiment strategii,
programe, proiecte şi relaţia
cu ONG-urile, Comunităţile
locale.
DGASPC Bihor-Director
general şi adjuncţi, Serviciul
management de caz pentru
copil, Serviciul
Monitorizare, Compartiment
strategii, programe,
proiecte şi relaţia cu ONGurile.
DGASPC Bihor-Director
general şi adjuncţi, Serviciul
management de caz pentru
copil, Serviciul
Monitorizare, Compartiment
strategii, programe,
proiecte şi relaţia cu ONGurile, Serviciul intervenţie în
regim de urgenţă în

Un protocol de colaborare
încheiat între DGASPC Bihor
şi AJOFM Bihor.

Două ateliere protejate
înfiinţate.
Buget estimat:270.000 lei

Răspunsuri la toate solicitările
formulate de autorităţile
administraţiei publice locale.

Răspunsuri la toate solicitările
formulate de autorităţile
administraţiei publice locale.
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c) Campanii privind rolul
comunităţilor locale în
vederea prevenirii
abandonului şi a separării
copilului de familia sa, prin
acordarea de sprijin material
şi financiar.
1.7 Implementarea Normelor
metodologice privind modul
de realizarea obligaţiilor în
prevenirea şi soluţionarea
cazurilor de copii părăsiţi în
unităţi sanitare de
specialitate obstetricăginecologie şi alte unităţi
sanitare care oferă servicii
medicale pentru copii.

a) Încheierea de protocoale
de colaborare intre ASP,
DGASPC, IPJ şi SPCEP,
privind modul de realizare a
obligaţiilor ce revin instituţiilor
şi persoanelor implicate în
prevenirea şi soluţionarea
cazurilor de copii
părăsiţi în unităţi sanitare de
specialitate obstetricăginecologie şi alte unităţi
sanitare care oferă servicii
medicale pentru copii.
b) Pregătirea asistenţilor
sociali de la nivelul
SPAS/persoanelor cu atribuţii
de asistenţă socială în
vederea identificării şi
sprijinirii gravidei şi mamei în
risc de părăsire a copilului.
c) Îmbunătăţirea capacităţilor
parentale ale familiilor de
plasament care fac parte din
familia extinsă a copilului, prin

Anual

2012/2013

domeniul asistenţei sociale,
Purtător de cuvânt.
DGASPC Bihor-Director
general şi adjuncţi, Serviciul
management de caz pentru
copil, Serviciul
Monitorizare, Compartiment
strategii, programe,
proiecte şi relaţia cu ONGurile, Purtător de cuvânt.
DGASPC Bihor-Director
general şi adjuncţi, Serviciul
management de caz pentru
copil, Compartiment
strategii, programe,
proiecte şi relaţia cu ONGurile, Compartiment juridic.

Două campanii anuale de
prevenire a abandonului la
nivelul comunităţilor locale.
Buget estimat: 3.000 lei/an

Număr de protocoale
încheiate cu instituţiile
implicate.

2013

DGASPC Bihor-Director
general şi adjuncţi, Serviciul
management de caz pentru
copil, Serviciul
Monitorizare.

Număr de asistenţi sociali de
la nivelul SPAS/persoanelor
cu atribuţii de asistenţă
socială instruite.
Buget estimat: 800 lei

Permanent

DGASPC Bihor-Director
general şi adjuncţi, Serviciul
management de caz pentru
copil, Centrul de consiliere

Număr de persoane/ familii,
rude până la gradul al IV-lea
inclusiv, pregătite pentru
îngrijirea, creşterea şi
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program de tip “Şcoala
părinţilor”.
1.8 Contribuirea la
a) Întocmirea şi comunicare
procesului de fundamentare punctelor de vedere pe
a unor acte normative prin
marginea unor propuneri de
prezentarea către autorităţile legislaţie secundară
centrale de reglementare a
referitoare la situaţia copiilor
situaţiilor existente cu care
care săvârşesc fapte penale
se confruntă autorităţile
şi care nu răspund penal.
locale referitoare la copiii
b) Înfiinţarea unui centru
care săvârşesc fapte penale destinat copiilor cu tulburări
şi care nu răspund penal.
de comportament şi a celor
care au săvârşit fapte penale
şi nu răspund penal;

1.9 Dezvoltarea unor
programe de sprijin (oferirea
unor spaţii de cazare) şi
servicii sociale în sprijinul
tinerilor care urmează să
părăsească sistemul de
protecţie a copilului.

a) Încheierea unui parteneriat
cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Bihor în vederea
informării tinerilor pentru buna
orientare privind cariera, în
scopul responsabilizării
acestora privind propria
formare şi atingerii
performanţelor profesionale.
b) Pregătirea şi participarea
tinerilor la simularea unor
interviuri în vederea angajării.
c) Participarea tinerilor la
târguri de job-uri (Bursa
locurilor de muncă) la care să

pentru părinţi şi copii.
Anual

2014

2013

Permanent

Anual

educarea copiilor primiţi în
plasament.
DGASPC Bihor-Director
Număr de documente
general şi adjuncţi; Serviciul întocmite şi comunicate.
intervenţie în regim de
urgenţă în domeniul
asistenţei sociale,
Compartiment juridic.

DGASPC Bihor-Director
general şi adjuncţi; Serviciul
intervenţie în regim de
urgenţă în domeniul
asistenţei sociale,
Compartiment strategii,
programe, proiecte şi relaţia
cu ONG-urile,
Compartiment juridic.
DGASPC Bihor-Director
general şi adjuncţi, Serviciul
management de caz pentru
copil, Compartiment
strategii, programe,
proiecte şi relaţia cu ONGurile, Compartiment Juridic.

DGASPC Bihor-Director
general şi adjuncţi, Serviciul
management de caz pentru
copil.
DGASPC Bihor-Director
general şi adjuncţi, Serviciul
management de caz pentru

Un centru destinat copiilor cu
tulburări de comportament şi
a celor care au săvârşit fapte
penale şi nu răspund penal.
Buget estimat: 864.000 lei

Un parteneriat de colaborare
încheiat între DGASPC Bihor
şi ISJ Bihor.

Câte o sesiune de simulare
organizată înaintea fiecărei
Burse a locurilor de muncă la
care participă tinerii.
Cel puţin 10 tineri din grupul
ţintă participanţi la fiecare
ediţie a Bursei locurilor de
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fi prezenţi invitaţi ai
reprezentanţilor agenţilor
economici

d) Încheierea de parteneriate
cu ONG-uri din domeniul
social şi al pieţei forţei de
muncă cu scopul facilitării
integrării socio-profesionale a
tinerilor care părăsesc
sistemul de protecţie.

2012/2013

e) Identificarea posibilelor
locaţii în vederea achiziţionării
unor apartamente care să
servească acestui obiectiv;

2013 /2014

f) Selectarea beneficiarilor
acestui tip de servicii;

Permanent

g) Consiliere şi îndrumare
pentru integrarea socioprofesională a tinerilor care
urmează să părăsească
sistemul de protecţie;
h) Informarea şi consilierea
tinerilor prin completarea
Normelor Interne de
Funcţionare (NIF) ale
centrelor de plasament cu
prevederi referitoare la

Permanent

2013

copil, Serviciul
management de caz pentru
adulţi şi monitorizare
servicii sociale,
Centrul de plasament de
unde provine tânărul;
DGASPC Bihor-Director
general şi adjuncţi, Serviciul
management de caz pentru
copil, Centrul de plasament
de unde provine tânărul,
Compartiment strategii,
programe, proiecte şi relaţia
cu ONG-urile.
DGASPC Bihor-Director
general şi adjuncţi, Director
general adjunct economic,
Serviciul management de
caz pentru copil.
DGASPC Bihor-Director
general şi adjuncţi, Serviciul
management de caz pentru
copil,
DGASPC Bihor-Director
general şi adjuncţi, Serviciul
management de caz pentru
copil în baza parteneriatului
cu AJOFM.
DGASPC Bihor-Director
general şi adjuncţi,
Serviciul management de
caz pentru copil, Centru de
Plasament nr.2 Oradea
(Fundaţia Copiii

muncă.

Doua protocoale de
colaborare încheiate între
DGASPC Bihor şi ONG-uri.

O locaţie stabilită pentru
înfiinţarea unui centru.

10 tineri selectaţi pentru a
beneficia de servicii în centrul
înfiinţat.
10 tineri care vor beneficia de
servicii în centrul înfiinţat.

Două NIF actualizate cu
prevederile menţionate.
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atribuţiile personalului din
centre legate de informarea şi
consilierea tinerilor privind
consecinţele muncii la negru;

1.10 Gestionarea eficientă şi
profesionalizarea reţelei de
asistenţi maternali
profesionişti la nivelul
judeţului.

i) Facilitarea posibilităţii de
cazare în campusul
Universităţii Oradea a tinerilor
din grupul ţintă care urmează
cursurile universitare;
j) Identificarea fondurilor
nerambursabile naţionale/
internaţionale necesare
implementării măsurilor de
sprijin a tinerilor care urmează
să părăsească sistemul de
protecţie a copilului;
a) Suplimentarea numărului
de asistenţi sociali care să
asigure monitorizarea reţelei
de asistenţi maternali
profesionişti.
b) Realocare de resurse
materiale proprii conform
nevoilor de monitorizare a
reţelei de asistenţi maternali
profesionişti.
a) Identificarea unor familii de
plasament care sa asigure
îngrijirea aceluiaşi copil
pentru o perioadă mai lungă
de timp;

Anual

Făgăduinţei);
Centru de Plasament
pentru Copii cu Dizabilităţi
Popeşti (Fundaţia Copiii
Dragostei);
DGASPC Bihor-Director
general şi adjuncţi,
Serviciul management de
caz pentru copil.

Toţi tinerii care frecventează
cursurile universitare sunt
cazaţi în campus.

Anual

DGASPC Bihor-Manager
public, Compartiment
strategii, programe,
proiecte şi relaţia cu ONGurile.

Un proiect de finanţare
naţionala/internaţională
identificat în care DGASPC
Bihor să fie eligibilă în nume
propriu sau în parteneriat.

2014

DGASPC Bihor-Serviciul
management resurse
umane, Serviciul
management de caz pentru
copil.
DGASPC Bihor-Director
general adjunct economic,
Director general adjunct,
Serviciul management de
caz pentru copil.

Încadrarea în standardul de
personal stabilite conform
legislaţiei în vigoare.
Buget estimat: 21.504 lei/an

DGASPC Bihor-Director
general adjunct, Serviciul
management de caz pentru
copil.

5 familii identificate anual.

Anual

Anual

Creşterea cu 10% a gradului
de realizare a activităţi de
evaluare a situaţiei copilului şi
a activităţii AMP.
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c) Asigurarea prin intermediul
asistenţei maternale a unor
servicii profesioniste de
îngrijire a copilului, pe
perioade mai scurte de timp
prin clarificarea situaţiei
juridice a copiilor pentru
adopţie sau reintegrare în
familie;
d) Reducerea numărului mare
de copii aflaţi în asistenţă
maternală care revin spre
monitorizare unui asistent
social (manager de caz);
1.11 Îmbunătăţirea serviciilor a) Clarificarea situaţiei juridice
de adopţie şi post-adopţie
a copiilor pentru adopţie.
prin creşterea numărului de
copii, în adopţie naţională,
b) Identificarea familiilor
care provin din sistemul
potenţial adoptatoare care să
public şi privat de protecţie.
vină în întâmpinarea nevoilor
copilului adoptabil şi să
acţioneze în interesul
acestuia.
c) Campanii de sensibilizare
şi informare a opiniei publice
cu privire la procedura
adopţiei (Ziua adopţiei)
d) Participarea specialiştilor
din domeniu la dezbaterile
organizate de O.R.A în
vederea implementării unitare
a prevederilor legislative
specifice.

Permanent

Anual

Permanent

Permanent

Anual

Anual

DGASPC Bihor-Director
general şi adjuncţi, Serviciul
management de caz pentru
copil, Serviciul resurse
umane.

Scăderea cu 10% a perioadei
medii în care un copil se află
în îngrijirea unui asistent
maternal profesionist.

DGASPC Bihor-Director
Încadrarea în standardul de
general şi adjuncţi, Serviciul personal stabilite conform
management de caz pentru legislaţiei în vigoare.
copil.
DGASPC Bihor-serviciul
management de caz pentru
copil, Compartiment adopţii.
DGASPC BihorCompartiment adopţii.

DGASPC BihorCompartiment adopţii,
Compartiment strategii,
programe, proiecte şi relaţia
cu ONG-urile.
DGASPC BihorCompartiment adopţii.

65 copii cu situaţia juridică
clarificată anual.
45 familii potenţial
adoptatoare identificate
anual.

1 campanie anuală de
sensibilizare şi informare.
Buget estimat: 2.500 lei/an

Număr de participări anuale
la evenimente specifice.
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1.12 Asigurarea permanentă
a unor acţiuni de intervenţie
inter-instituţională pentru
persoanele vulnerabile în
vederea combaterii
marginalizării sociale, în
scopul accesării unor servicii
specializate.

a) Informarea şi îndrumarea
solicitanţilor către instituţii
care oferă servicii privind
accesarea unui loc de munca,
servicii de sănătate, de
educaţie, de prestaţii sociale,
sau alte servicii publice de
stricta necesitate, cum sunt
(energie electrică, apă,
termoficare etc.);
b) Contactarea şi medierea
între solicitant şi instituţia
abilitată în oferire serviciul
respectiv;

Permanent

DGASPC Bihor-Serviciul
comunicare, registratură,
relaţii cu publicul şi
evaluare iniţială,
Compartiment prevenire
marginalizare socială.

Număr de solicitări ale
persoanelor.

Permanent

DGASPC Bihor-Serviciul
comunicare, registratură,
relaţii cu publicul şi
evaluare iniţială,
Compartiment prevenire
marginalizare socială.

Număr de intervenţii către
alte instituţii.
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relaţia cu ONG-urile.

2.3 Reducerea cheltuielilor cu
formarea profesională prin
utilizarea formatorilor proprii ai
DGASPC Bihor în domeniile de
competenţă specifice şi prin
încheiere de parteneriate pentru
formarea profesională a
angajaţilor.

a) Organizarea trimestrial a unor
cursuri de formare continuă în
diverse domenii de activitate
conform planului anual de formare
profesională a angajaţilor.
b) Încheierea de parteneriate cu
Universităţile din Oradea sau cu
furnizori autorizaţi de formare
profesională în vederea asigurării
procesului de formare continuă a
angajaţilor.

c) Organizarea de cursuri de
formare şi perfecţionare pentru
asistenţii maternali profesionişti
angajaţi ai DGASPC Bihor.
2.4 Creşterea calităţii actului
administrativ către beneficiari
prin susţinerea şi motivarea
angajaţilor în obţinerea de
performanţă profesională.

a) Identificarea mijloacelor de
motivare personala a angajaţilor
pentru reducerea migraţiei forţei de
muncă şi creşterea gradului de
implicare personală.

Anual

2013

DGASPC BihorServiciul management
resurse umane.

DGASPC BihorServiciul management
resurse umane,
Compartiment strategii,
programe, proiecte şi
relaţia cu ONG-urile.
Universităţile din
Oradea, Furnizori
autorizaţi de formare
profesională.
2014/Anual DGASPC BihorServiciul management
resurse umane,
Formatorii proprii
acreditaţi.
Permanent DGASPC BihorServiciul management
resurse umane.

Patru cursuri anuale
organizate pentru diverse
categorii profesionale.

Parteneriat încheiat cu cel
puţin o Universitate;
Parteneriat încheiat cu cel
puţin un formator autorizat
de formare profesională.

Toţi AMP vor fi certificaţi
pentru competenţele
dobândite în urma
evaluărilor.
Buget estimat: 534.800 lei
Mijloace de motivare a
angajaţilor propuse
conducerii.
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2.5 Armonizarea şi corelarea
fişelor de post pe categorii
profesionale în conformitate cu
legislaţi şi standardele
ocupaţionale în vigoare.

b) Evaluarea obiectivă a activităţii
angajaţilor pe baza performanţelor
individuale realizate conform grilei
de evaluare.

Anual

c) Propuneri de avansare a
angajaţilor în condiţiile legislaţiei în
vigoare.

Anual

a) Elaborarea unei fişe de post
cadru pentru fiecare categorie
profesională.
b) Completarea fişei de post cadru
cu atribuţii specifice stabilite pentru
fiecare post.

2013

Anual

c) Actualizarea permanentă a fişelor
de post în funcţie de modificările
legislative ce intervin în domeniul
de activitate.

Permanent

d) Crearea/achiziţionarea unei
aplicaţii informatizate ca instrument
de lucru în managementul şi
gestionarea resurselor umane.

2013

DGASPC BihorServiciul management
resurse umane, Şefii de
servicii/
birouri/Centre.
DGASPC BihorServiciul management
resurse umane, Şefii de
servicii/
birouri/Centre.
DGASPC BihorServiciul management
resurse umane.
DGASPC BihorServiciul management
resurse umane, Şefii de
servicii/
birouri/Centre.
DGASPC BihorServiciul management
resurse umane,
Compartiment juridic,
Şefii de servicii/
birouri/Centre.
DGASPC BihorServiciul management
resurse umane.

Rapoartele anuale de
evaluare a angajaţilor.

Propuneri de avansare
aprobate.
Buget estimat: 472.983 lei

Câte un model cadru de fişă
de post pentru fiecare din
categoriile profesionale.
Toate fişele de post sunt
completate şi actualizate.

Toate fişele de post sunt
completate şi actualizate.

Instrumentul este folosit în
gestiunea resurselor umane.
Buget estimat: 3.000 lei
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nivelul DGASPC Bihor.

b) Stabilirea obiectivelor specifice
ale controlului intern, astfel încât
acestea sa fie adecvate,
cuprinzătoare, rezonabile şi
integrate misiunii instituţiei;
c) Analiza riscurilor legate de
desfăşurarea activităţilor Direcţiei şi
elaborarea de planuri
corespunzătoare în direcţia limitării
posibilelor consecinţe ale acestor
riscuri.
d) Elaborarea şi/sau revizuirea
procedurilor de lucru scrise şi
formalizate specifice fiecărei
structuri şi activităţi ale Direcţiei.
3.3 Iniţierea şi continuarea a) Achiziţionarea de imobile cu
parteneriatelor cu
destinaţia de locuinţe protejate
organizaţii private şi
pentru persoane cu handicap,
publice în scopul
continuarea colaborării cu furnizorii
diversificării şi îmbunătăţirii privaţi interesaţi în acest sens.
calităţii serviciilor sociale
adresate beneficiarilor.
b) Susţinerea ONG-urilor în
dezvoltarea şi diversificarea
serviciilor sociale oferite copiilor,
familiei, persoanelor cu handicap,
persoanelor vârstnice.
c) Iniţierea de parteneriate cu ONGuri acreditate ca furnizor de servicii
sociale în vederea accesării
fondurilor nerambursabile în scopul
creşterii calităţii serviciilor acordate
beneficiarilor.

Anual

DGASPC Bihor-Structura constituită
(compartiment/birou) la nivelul Direcţiei,
Şefii de servicii/birouri.

Planul anual de
acţiune specific
controlului intern/
managerial.

Anual

DGASPC Bihor-Persoanele desemnate
cu actualizarea Registrului de riscuri.

Registrul de
riscuri actualizat.

2012/2013 DGASPC Bihor-Structura constituita
(compartiment/birou) la nivelul Direcţiei,
Şefii de servicii/birouri.

Proceduri de
lucru aprobate.

DGASPC Bihor-Director general şi
adjuncţi, Serviciul management de caz
pentru adulţi şi monitorizare servicii
sociale, Compartiment strategii,
programe, proiecte şi relaţia cu ONGurile, ONG-uri.
Permanent DGASPC Bihor-Director general şi
adjuncţi, Serviciul management de caz
pentru adulţi şi monitorizare servicii
sociale, Compartiment strategii,
programe, proiecte şi relaţia cu ONGurile, SPAS-urile locale, ONG-uri.
Permanent DGASPC Bihor - Manager public,
Compartiment strategii, programe,
proiecte şi relaţia cu ONG-urile, SPASurile locale, ONG-uri.

2 imobile cu
destinaţia locuinţe
protejate
achiziţionate.
Buget estimat:
36.000 lei
Număr anual de
parteneriate/
convenţii de
colaborare
încheiate.

2014

Număr anual de
parteneriate/
convenţii de
colaborare
încheiate în acest
sens.
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3.4 Identificarea unor
variante fezabile de
eficientizare a cheltuielilor
bugetare păstrând însă
calitatea serviciilor sociale
oferite beneficiarilor.

a) Externalizarea unor servicii
2013/2014 DGASPC Bihor-Director general,
sociale ale Direcţiei cu efect în
Directori generali adjuncţi, Birou achiziţii
reducerea costurilor de întreţinere
publice şi contractare servicii sociale,
pe beneficiar în condiţiile ridicării
Manager public, Serviciul management
calităţii serviciilor sociale oferite prin
de caz pentru adulţi şi monitorizare
aport suplimentar al furnizorului
servicii sociale, Serviciul management
privat peste valoarea contractată.
de caz pentru copil.
Permanent DGASPC Bihor-Director general
b) Elaborarea de propuneri de
modificare a unor acte normative, cu
adjunct, Director general adjunct
ocazia lansării în dezbatere publică,
economic, Manager public, Serviciul
privind:
management de caz pentru adulţi şi
b1-legea salarizării unice a
monitorizare servicii sociale,
personalului bugetar,
Compartiment juridic, Serviciul
b2-finanţarea centrelor rezidenţiale
management resurse umane.
pentru persoane vârstnice să se
realizeze şi din surse de la bugetul
de stat în conformitate cu standardul
de cost41,
b3-creşterea cotei de combustibil
alocat parcului auto pentru a acoperi
nevoile de deplasare în vederea
monitorizării cazurilor sociale.
c) Schimbarea centralelor termice cu
2016
DGASPC Bihor - Director general
combustibil lichid sau gaz cu
adjunct economic, Biroul achiziţii
centrale termice cu combustibil solid
publice şi contractare servicii sociale,
sau energie regenerabilă în centrele
Serviciul Administrativ, patrimoniu şi
rezidenţiale.
deservire.

d) Reabilitarea centrelor rezidenţiale
incluzând şi reabilitarea termică a
41

2016

DGASPC Bihor - Director general
adjunct economic, Biroul achiziţii

Număr servicii
sociale
externalizate
conform hotărârii
Consiliului
Judeţean Bihor.
Număr de
propuneri/
dezbatere publică
privind modificări
legislative în
cauză.

Centrale termice
cu combustibil
solid în toate
centrele
rezidenţiale.
Buget estimat:
6.988.223 lei
Toate centrele
rezidenţiale

Hotărârea Guvernului nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, publicată în M.Of. al României nr.25 din 13 ianuarie 2010.
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clădirilor.

3.5 Asigurarea coordonării
metodologice a serviciilor
publice de asistenţă
socială de la nivelul
comunităţilor locale în
aspectele legate de
furnizarea de servicii
sociale tuturor categoriilor

publice şi contractare servicii sociale,
Serviciul Administrativ, patrimoniu şi
deservire.

reabilitate din
punct de vedere
termic.
Buget estimat:
4.950.000 lei
e) Racordarea la reţeaua de apă şi
2015
DGASPC Bihor-Director general adjunct Toate CPCD-urile
canalizare a Municipiului Oradea a
economic, Biroul achiziţii publice şi
din Oradea
tuturor CPCD-urilor din Oradea care
contractare servicii sociale, Serviciul
aparţinând
nu sunt încă racordate.
Administrativ, patrimoniu şi deservire.
DGASPC Bihor
racordate la
reţeaua de apa şi
canalizare.
f) Achiziţionarea de mijloace
2014
DGASPC Bihor-Director general adjunct Mijloace şi
specifice tehnologiei informaţiilor şi a
economic, Biroul achiziţii publice şi
sisteme IT
tehnicii de calcul în funcţie de
contractare servicii sociale,
existente şi
nevoile identificate la nivel
Compartiment IT.
funcţionale la
instituţional.
nivel instituţional
conform nevoilor
identificate.
Buget estimat:
68.900 lei
g) Înfiinţarea a câte un punct de
2015
DGASPC Bihor-Director general,
4 puncte de lucru
lucru de informare, consiliere şi
SPAS-urile de la nivelul comunităţilor
înfiinţate şi
preluare documente specifice în 4
locale.
funcţionale.
zone distincte din judeţ.
Buget estimat:
594.000 lei
a) Organizarea de întâlniri
Semestrial DGASPC Bihor-Director general şi
Două întâlniri
semestrial cu reprezentanţi ai
adjuncţi, Manager public, Serviciul
anuale cu
comunităţilor locale pentru corelarea
monitorizare, Compartiment strategii,
reprezentanţii
procedurilor de lucru dintre acestea
comunităţilor
programe, proiecte şi relaţia cu ONGşi activitatea Direcţiei şi diseminarea
urile, Serviciul management de caz
locale din
informaţiilor relevante;
pentru adulţi şi monitorizare servicii
domeniul social.
sociale, Serviciul management de caz
pentru copil, Compartiment prevenire
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de beneficiari.

3.6 Creşterea calităţii
serviciilor oferite prin
identificarea şi accesarea
de finanţări
nerambursabile în

marginalizare socială, SPAS-urile de la
nivelul comunităţilor locale.

b) Sprijin metodologic şi de
Permanent DGASPC Bihor-Director general şi
specialitate pentru dezvoltarea şi
adjuncţi, Serviciul management de caz
diversificarea serviciilor sociale la
pentru adulţi şi monitorizare servicii
sociale, Serviciul management de caz
nivel local, prioritare fiind:
b1-inventarierea serviciilor sociale
pentru copil, Compartiment prevenire
acreditate şi funcţionale publice şi
marginalizare socială, SPAS-urile de la
private la nivelul fiecărei comunităţi
nivelul comunităţilor locale.
locale;
b2-înfiinţarea de servicii sociale
specializate/ de recuperare
educaţională pentru copii cu
dizabilităţi şi de servicii sociale
specializate pentru persoane adulte
cu dizabilităţi;
b3-înfiinţarea de centre de zi/creşe
la nivelul comunităţilor locale în
funcţie de nevoile identificate;
b4-identificarea nevoilor de servicii
sociale, în baza unor studii şi analize
realizate la nivel local, în scopul
fundamentării strategiilor şi
planurilor de acţiune locale.
a) Identificarea, redactarea şi
Anual
DGASPC Bihor - Compartiment
depunerea cererilor de finanţare
strategii, programe, proiecte şi relaţia cu
nerambursabilă în vederea
ONG-urile, SPAS-urile la nivelul
dezvoltării serviciilor sociale oferite
comunităţilor locale, ONG-urile în
de Direcţie ca solicitant eligibil în
domeniu, alte instituţii publice.

Număr de
răspunsuri la
solicitările
exprimate.

- Număr de cereri
de finanţare
depuse;
- Număr de
parteneriate
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conformitate cu nevoile
specifice identificate la
nivel instituţional.

nume propriu sau ca partener.
b) Identificarea, redactarea şi
depunerea cererilor de finanţare
nerambursabilă pentru dezvoltarea
resurselor umane prin formarea
continuă a personalului de
specialitate al Direcţiei ca solicitant
eligibil în nume propriu sau ca
partener.
c) Identificarea, redactarea şi
depunerea cererilor de finanţare
nerambursabilă pentru
îmbunătăţirea infrastructurii prin
modernizare, reabilitare, extindere şi
dotare a structurilor Direcţiei ca
solicitant eligibil în nume propriu sau
ca partener.

2014

2016

încheiate în acest
sens.
DGASPC Bihor - Compartiment
- Număr de cereri
strategii, programe, proiecte şi relaţia cu de finanţare
ONG-urile, SPAS-urile la nivelul
depuse;
comunităţilor locale, ONG-urile în
- Număr de
domeniu, alte instituţii publice.
parteneriate
încheiate în acest
sens.
DGASPC Bihor - Compartiment
strategii, programe, proiecte şi relaţia cu
ONG-urile, SPAS-urile la nivelul
comunităţilor locale, ONG-urile în
domeniu, alte instituţii publice.

- Număr de cereri
de finanţare
depuse;
- Număr de
parteneriate
încheiate în acest
sens.

Notă:
Fondurile necesare pentru susţinerea acţiunilor în vederea realizării obiectivelor operaţionale propuse vor fi prevăzute în proiectul anual de
buget al instituţiei.
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b) Realizarea unei campanii de
informare şi de formare a unor
competenţe noi a resurselor umane
din Administraţiile Publice Locale
privind legislaţia, oportunităţile,
procedurile de accesare bugetară a
resurselor, parteneriatelor potenţiale
privind crearea serviciilor sociale.

c) Alocarea bugetară în cadrul
bugetului Consiliului Judeţean
specială pentru serviciile sociale
comunitare create la nivelul

2014

2014
primul an
de
implement

Instituţii, organizaţii care propun
parteneriate concrete în care să asume
acţiunea descrisă.

Responsabili: Consiliul Judeţean.

specificul
nevoilor locale;
- Buget estimat:
în funcţie de
specificul
serviciului social
necesar;
- Sursa bugetară:
fonduri
nerambursabile;
fonduri publice
locale şi
naţionale; fonduri
private.
200
de
specialişti locali
formaţi
Buget estimat: în
funcţie de
numărul de ore,
locaţia şi modul
de organizare a
formării;
- Sursa bugetară:
fonduri
nerambursabile
FSE, POSDCA;
fonduri publice
locale; fonduri
private.
- Din bugetul
provenit din
redistribuiri se
vor aloca cel
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4.2 Diversificarea
mecanismelor de
achiziţionare şi contractare
de servicii sociale de la şi
la furnizori privaţi.

unităţilor adminsitrativ teritoriale din
judeţul Bihor şi distribuirea pe baza
unui set de criterii specifice de
alocare.
Indicator 1. Din bugetul provenit din
redistribuiri se vor aloca cel puţin
5% pentru capitolul bugetar –
servicii sociale comunitare
Indicator 2. Listă de criterii privind
selectarea administraţiilor Publice
Locale spre care să se direcţioneze
bugetul prevăzut.
a) Realizarea unui manual cu
procedurile posibile de
achiziţionare/concesionare a
serviciilor social pentru autorităţile
administraţiei publice locale.

are, anual

2014

Responsabili: DGASPC, Consiliul
Judeţean, Furnizori privaţi – Coaliţia
pentru consolidarea SecToRului ONG
din Bihor.

puţin 5% pentru
capitolul bugetar
– servicii sociale
comunitare
- Lista de criterii
privind
selectarea
serviciilor sociale
comunitare spre
care să se
direcţioneze
bugetul prevăzut
- Un manual de
proceduri realizat
în folosul
administraţiilor
publice care vor
decide
contractarea/
achiziţionarea de
servicii sociale;
- Buget estimat:
utilizarea
expertizei
deţinute de
experţii judeţeni
în cadrul
unuiproces
formal de
conslutare
Surse bugetare:
experţi ai
instituţiilor
publice şi
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4.3 Diversificarea
mecanismelor de finanţare,
subvenţionare a serviciilor
sociale furnizate de
furnizorii privaţi.

b) Realizarea unei campanii de
informare a Adminsitraţiilor Publice
Locale privind legislaţia care
reglementează achiziţionarea/
contractarea de servicii sociale.

Anual

DGASPC, Consiliul Judeţean şi
Furnizori privaţi – Coaliţia pentru
consolidarea SecToRului ONG din Bihor

c) Realizarea unei baze de date a
furnizorilor publici şi privaţi de
servicii sociale la nivelul judeţului
Bihor, a serviciilor sociale active.

Anual

AJPIS Bihor şi Coaliţia pentru
consolidarea SecToRului ONG din
Bihor.

a) Realizarea unei proceduri
transparente de implementare a
Legii 350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes
general, în domeniul social inclusiv.
b) Realizarea unei informări a
Administraţiilor Publice Locale cu
privire la mecanismul financiar
Legea 34/1998 privind acordarea
unor subvenţii asociaţiilor şi
fundaţiilor române cu personalitate

2014

Consiliul Judeţean.

Anual

Consiliul Judeţean, DGASPC şi Coaliţia
pentru consolidarea SecToRului ONG
din Bihor.

voluntari din
sectorul privat.
- Sau
Contractarea de
expertiză de pe
piaţa liberă.
- Un material
transmis către
APL;
- O întâlnire
tematică anuală;
- O bază de date
a furnizorilor
privaţi activi la
nivelul judeţului
Bihor.
- O bază de date
a furnizorilor
publici şi privaţi
activi la nivelul
judeţului Bihor;
- Lansare publică
a procedurii de
finanţare;

- O întâlnire
anuală de
informare/
Cel puţin 25 %
din administraţiile
publice din
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juridică, care înfiinţează şi
administrează unităţi de asistenţă
socială.

c) Accesarea finanţărilor
nerambursabile disponibile pentu
consolidarea sau dezvoltarea
serviciilor sociale oferite de către
furnizorii privaţi.

Permanent Asociaţiile şi Fundaţiile active în judeţul
Bihor.

judeţul Bihor
implementează
acest tip de
mecanism
- Buget necesar
pentru
deplasarea
participanţilor şi
printarea
materialelor
suport;
Sursa de
finanţare:
Consiliul
Judeţean cu
ocazia întâlnirilor
organizate
periodic cu
Primarii şi
Secretarii de la
nivelul APL.
- 75 % din
serviciile sociale
oferite de
furnizori privaţi
sunt oferite prin
susţinere
financiară din
fonduri
nerambursabile,
externe judeţului
Bihor.
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5.2. Cunoaşterea şi
înţelegerea clientului şi
necesităţilor clientului.

5.3. Acomodarea şi
integrarea beneficiarilor în
activitatea Asociaţiei Agnulli
Dei (AD).

5.4. Implicarea activă a
beneficiarilor.

Beneficiarii sunt informaţi asupra
drepturilor şi obligaţiilor lor,
împreună cu familiile/ reprezentanţii
lor.

Permanent Conducere,
Personal.

Discuţiile se vor realiza de către
persoana responsabilă, urmată de
explicaţii ulterioare eventual
necesare din partea asistenţilor.
Control permanent şi efectuarea
ajustărilor necesare.

Permanent Conducere,
Personal.

Realizarea anchetelor sociale,
evaluărilor complexe, şi evaluarea
gradului de dependenţă, care iau în
privinţă nevoile specifice a fiecărei
persoane.
Contact permanent.

Când este
necesar

Vizite din partea conducerii.
Surprize, cadou de sărbători.

Cadouri personalizate pregătiţi de
copiii care vin permanent la
activităţile organizate pentru copii.
Beneficiarii sunt informaţi de
schimbări, pot da opinie, în
efectuarea serviciilor luăm în

Permanent Conducere

Conducere,
Personal.

Permanent Conducere,
Personal.
Periodic
Conducere
Periodic
Conducere

Periodic:
sărbători

Conducere,
Personal,
Copiii.
Permanent Conducere,
Personal.

- Nr. materiale de
informare
prezentate,
- Nr. Chestionare
completate de
către beneficiari.
- Nr. vizite la
beneficiari cu
scopul de a face
prezentarea.
- Nr. reevaluări
Raporturi de
activitate a
asistenţilor,
- Nr. modificări în
planurile de
îngrijire.
- Nr. anchete şi
evaluări.

- Nr. vizite,
discuţii.
- Nr. vizite.
- Nr. beneficiari
care au primit
cadou.
- Nr. cadouri
pregătite de
diferite ocazii.
- Nr. chestionare
completate.
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considerare nevoile lor personale.

5.5. Întreţinerea relaţiilor cu
familii.

5.6. Asigurarea relaţionării
cu alte persoane.

5.7. Menţinerea relaţiilor cu
diferite instituţii în limita
programărilor.

5.8. Identificare noi
beneficiari.

Opinia, nevoile beneficiarilor
Permanent Conducere
contează, propunerile sunt luate în
considerare şi pot fi incluse în
politica de funcţionare a organizaţiei.
Ajutor în scriere/citire scrisori,
La cerere Conducere,
discuţii la telefon, accesare/utilizare
Personal.
internet.
Informarea familiilor despre
La cerere Conducere
starea/activităţile beneficiarilor.
Personal
Programe de plimbare, vizite la
prieteni.
Primirea vizitei copiilor pregătiţi cu
cântece, poezii, cadouri.

La cerere
Ocazional
Ocazional

Personal

Ajutor, intermediere, acompaniere în
relaţiile cu diferitele instituţii,
organizaţii, bănci, etc. în timpul
programărilor posibile.
Consiliere, în limita posibilităţilor, în
probleme oficiale sau îndrumare la
persoane competente.
Promovare prin ziare, internet,
pliante.
Reclamă directă prin prezenţii sau
foştii clienţi.
Comunicare clară, deschisă cu
persoanele care ne caută cu cererile
lor.
Înregistrarea cererilor.

La cerere

Personal

La cerere

Conducere,
Personal.

Personal,
Copiii

Permanent Conducere
Permanent Conducere
Permanent Conducere,
Personal.
La cerere

Conducere

- Nr. sugestii,
opinii de la
beneficiari.
- Nr. de cereri
rezolvate.
- Nr. de contactare
a familiilor, cazuri
rezolvate.
- Nr. vizite.
- Nr. vizite,
- Nr. beneficiari
vizitaţi.
- Nr. cereri
rezolvate.

- Nr. cereri
rezolvate.
- Nr. beneficiari
noi.
- Nr. beneficiari
noi.
- Nr. cereri.

- Nr. înregistrări
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6.1. Proceduri clare de
lucru, relaţii personale,
directe.

6.2. Dezvoltare tehnică.

6.3. Bază de date.

6.4. Ocuparea unui
personal profesionist, cu
procese de lucru clare,
servicii de înaltă calitate.

Proceduri fixate în scris, permanent
evaluate şi corectate, de care sunt
informaţi beneficiarii, iar personalul
este instruit în această privinţă.
Control continuu din partea
conducerii.

Permanent Conducere

Organizarea muncii, orarului de
lucru, schimbărilor apărute.
Instruirea, perfecţionarea
permanentă a personalului.
Sistem de pedeapsă/motivare clară.

Permanent Conducere

Aşteptări şi obligaţii clare.
Rapidizarea, dinamizarea, uşurarea
procesului de lucru.
Achiziţionare calculator, monitor,
programe.
Organizare administrativă clară,
structurată.

Permanent Conducere
Permanent Conducere

Anchete, preluarea cererilor,
preluarea datelor, liste de aşteptare,
tabel statistic.
Asigurarea confidenţialităţii datelor.
Instruire clară şi detailată a
personalului.

Permanent Conducere

Permanent Conducere
Personal
Permanent Conducere

Ocazional

Conducere

Permanent Conducere

Permanent Conducere

Permanent Conducere
Permanent Conducere

- Manual de
proceduri,
- Controale/
modificări periodice.
-.Verificări periodice,
- Raport de
activitate.
Activitate operativă
- Autoperfecţionare,
- Nr. instruiri.
- Regulament de
organizare internă,
- Nr. abateri,
sancţionări,
- Nr. recunoaşteri.
- Nr. informări, ROI.
- Manual de
proceduri.
- Din finanţări.
- Instrumente de
lucru,
- Nr. dotări tehnice
achiziţionate.
- Nr. cereri
soluţionate.
- Chestionare.
- Materiale de
instruire,
- Nr. şedinţe de
instruire,
- Nr. cursuri,
78

Comunicare permanentă cu clienţi şi
personal pentru ca ambele părţi să
fie conştienţi de posibilităţile,
nevoile, drepturile şi obligaţiile
celuilalt.

Permanent Conducere

- Plan de
comunicare,
- Nr. reclamaţii,
- Nr. reclamaţii
soluţionate.

OS.7. Optimizarea serviciilor de reintegrare
Rezultatele aşteptate:
- reintegrarea lor în cadrul societăţii,
- reducerea barierelor între generaţii, o comunicare mai eficientă,
- reprimirea senzaţiei că viaţa are sens şi are de oferit şi pentru persoanele, care cu puţin înainte nu au avut contact cu nimeni,
reducerea sentimentului de singurătate,
- educarea generaţiilor tinere asupra importanţei îngrijirii şi aprecierii şi respectării celor din vârsta a treia.
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majori pentru integrarea lor
sociala.

12.3. Inbunatatirea calitatii
serviciilor sociale acordate
copiilor asistati si familiilor
acestora.

12.4. Utilizarea eficienta a
fondurilor primite de la
donatori.

12.5. Implementarea si
respectarea standardelor de
calitate minime
obligatorii.

- ajutor in cautarea unui loc de
munca ;
- sustinerea materiala ;
- consiliere.
- participarea personalului la
cursuri de perfectionare.
- constientizarea la nivelul
comunitatii locale a problematicilor
sociale ale copiilor proveniti din
familii defa
- vorizate.

Permanent Surorile

2017

Surorile şi personalul angajat

- initierea de parteneriate cu
furnizori privati si publici de servicii
sociale acreditati.

Permanent Surorile, contabilul şi asistentul
social

- plata salariilor si a celorlalte
obligatii salariale aferente
personalului angajat.
- asigurarea hranei pentru copiii de
la centru.
- plata cheltuielilor curente cu
utilitatile si alte cheltuieli necesare
functionarii fundatiei.
Actualizarea acreditarilor pentru
serviciile sociale existente.

Permanent Contabilul

Din 3 in 3
ani

Asistentul social

tinerilor
angajati cu
contract de
munca.
- Numarul
personalului
calificat.
- Participarea la
serbarea de
colinzi
organizata de
Primaria Mun.
Beius.
- Incheierea de
contracte de
colaborare cu
autoritatile
publice locale si
unitatile de
invatamant din
Municipiul Beius.
- Satisfacerea
dorintelor
donatorilor;
- Sustinerea
continua din
partea
donatorilor.
- Centrele de zi
acreditate.
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13.2. Extinderea reţelei de
servicii sociale la nivelul
oraşului furnizate copiilor
orfani.

- Înfiinţarea unui centru pentru copiii
orfani, care asigură încadrarea
copiilor în cadru familial creştin, şi
încadrarea cât mai uşoară în
societate.

2013-2014

Fundaţia Csillagvaros

13.3. Utilizarea eficienta a
fondurilor prevăzute în
buget pentru formarea
profesională a personalului
instituţiei.
13.4. Respectarea
standardelor obligatorii
pentru toate categoriile de
beneficiari pentru servicii
sociale oferite de fundaţie.

- Participarea personalulu la cursuri
de formare şi perfecţionare.

Anual

Fundaţia Csillagvaros

- Verificarea şi actualizarea
standardelor de calitate a serviciilor
sociale.

2013-2014

Fundaţia Csillagvaros

- Înfiinţarea unui
centru de zi
pentru copiii
orfani, în sprijinul
nevoilor sociale
şi sufleteşti.
- Buget estimat:
25.000 Ron.
- Obţinerea
certificatelor de
competenţă în
domeniu.
-Raport
trimestrial.

5.2.7. Fundatia Ruhama48
Obiectivul are în vedere dezvoltarea serviciilor sociale organizate şi integrate cu serviciile de ocupare, de sănătate, de educaţie,
precum şi cu alte servicii sociale de interes general, servicii sociale care să obţină rezultatul final urmărit de serviciile sociale conform noii Legi
a asistenţei sociale din anul 2011: o viaţă independentă, împlinită şi demnă, precum şi participarea deplină la viaţa socială, economică, politică
şi culturală a celor mai excluse categorii sociale din judeţul Bihor.
OS.14. Dezvoltarea sistemului de servicii sociale organizate şi integrate cu serviciile de ocupare, de sănătate, de educaţie, precum
şi cu alte servicii sociale de interes general, pentru comunităţile judeţului Bihor în care locuiesc persoane afectate de un proces
multiplu de excluziune socială şi care sunt dependente pe termen lung de beneficiile sociale, de venitul minim garantat - ajutor
social.

48

Materialul a fost furnizat de către Fundaţia Ruhama şi este inclus în integralitatea sa în prezentul document. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu
punctul de vedere al DGASPC Bihor.
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parteneriat cu Administraţiile Publice
Locale şi cu instituţii publice.

14.2. Promovarea şi
înfiinţarea de economii
sociale care să răspundă
nevoii de asistare a grupului
ţintă.

- Promovarea şi orientarea
iniţiativelor de înfiinţare de economii
sociale care să răspundă nevoii de
angajare a persoanelor provenind
din comunităţile afectate cel mai
mult de excluziunea socială.

Anual

Fundaţia Ruhama

- Dezvoltarea formelor de economie
socială actuale şi înfiinţarea unor noi
forme de economie socială.

2014

Fundaţia Ruhama

anual
- Sursa
bugetară: fonduri
nerambursabile
şi fonduri publice
locale şi
naţionale.
- Materiale de
prezentare cu
privire la
necesitatea şi
modalitatea de
iniţiere a
formelor de
economie
socială.
- Două întâlniri
anuale cu
specialişti,
experţi, studenţi,
voluntari,
autorităţi publice
şi reprezentanţi
mass media.
- Buget estimat:
5000 lei/anual
Sursa bugetară:
fonduri
nerambursabile.
- 5 economii
sociale
funcţionale în
anul 2014.
- Buget estimat:
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700.000 lei buget
pentru anul
înființării, când
economia
socială nu
produce profit.
- Sursa
bugetară: fonduri
nerambursabile.
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IX. IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA STRATEGIEI
Implementarea măsurilor stabilite în cadrul strategiei impune un proces de
planificare multianuala bazat pe obiectivele generale şi nevoile locale, precum şi pe
resursele materiale, financiare şi umane disponibile.
Planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale se elaborează de către
autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute
în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului de care aparţin.49
Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei reprezintă activităţi de maximă
importanţă care pot determina revizuirea prezentei strategii, a planului naţional de acţiune
şi redefinirea unora dintre măsuri, în funcţie de contextul social la nivelul comunităţilor, de
evoluţia nevoilor beneficiarilor şi a numărului acestora, de alte modificări legislative în
domeniu.
Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei şi a planurilor de acţiune vor fi
asigurate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor prin
serviciile de specialitate proprii, în colaborare cu toţi responsabilii desemnaţi şi constau, în
principal, în verificarea atingerii obiectivelor operaţionale proprii.
Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei şi a planurilor de acţiune ale
organismelor neguvernamentale vor fi asigurate de către acestea în vederea atingerii
obiectivelor proprii.
_____________________________________

49

Conform Art. 118 din Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale, publicată în M.Of al României, nr. 905 din 20
decembrie 2011.
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Lista de abrevieri
AMP
CPCD
CRRCH
CRRPH
CRRNPH
CIA
CITO
CPC
DGASPC
Bihor
OPA
ONG
ORA
SECPAH
SPAS
SWOT
MEFI
MEFE
SPCEP

Asistent maternal profesionist.
Centru de plasament pentru copii cu dizabilităţi.
Centru de recuperare şi reabilitare pentru copii cu handicap.
Centru de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap.
Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane cu
handicap.
Centru de îngrijire şi asistenţă.
Centru de îngrijire prin terapie ocupaţională.
Comisia pentru protecţia copilului.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor.
Organism privat acreditat.
Organizaţie neguvernamentală.
Oficiul Român pentru Adopţii.
Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap.
Serviciu public de asistenţă socială.
Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats (Puncte tari, puncte slabe,
oportunităţi şi ameninţări).
Matricea de evaluare a factorilor interni.
Matricea privind evaluarea factorilor externi.
Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor.

Cu mulţumiri tuturor celor care au participat,
în orice mod, la realizarea acestui document.

Director general,
Jr. Puia Lucian-Călin
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