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I. VIZIUNE

Implementarea strategie județene de dezvoltare a serviciilor sociale va asigura
cadrul pentru aplicarea unitară a măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei 
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, 
precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie pe teritoriul județului Bihor. 

II. JUDEŢUL BIHOR – DATE STATISTICE:

a) Administrative.
Judeţul Bihor, situat în partea de nord-vest a României are o suprafaţa de 7.544

km2, iar populaţia se ridică la 619.441 de locuitori. Densitatea populaței fiind de 82,11 
locuitori/km2. Reşedinţa judeţului se află în municipiul Oradea. 

Din punct de vedere administrativ, judeţul Bihor are o reţea densă de aşezări, 
formată din 101 unităţi administrativ-teritoriale, din care patru municipii, şase oraşe şi 91 
de comune. 

Distribuţia pe medii de locuire este unitară, 49,1% (283.042 locuitori) din populaţia 
judeţului locuind în mediul urban şi 50,8% (292.356 locuitori) din populaţie locuind în 
mediul rural1. 

b) Economice.
Efectivul salariaților din județ la sfârșitul lunii decembrie 2015, a fost de 158.952

persoane, în scădere față de sfârșitul lunii anterioare ( - 633 salariați) și în creștere față de 
sfârșitul lunii decembrie din anul precedent (+3157 salariați).2 

Figura 1: Salariați în anul 2015 

Numărul șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii decembrie 2015 era de 9601 
persoane, în creștere față de luna precedentă cu 302 persoane și în scădere față de luna 
luna decembrie 2014 cu 429 persoane.3 

1 Statistică preluată de pe site-ul Consiliului Județean Bihor: www.cjbihor.ro 
2 Raport privind starea economică și socială a județului Bihor în anul 2015, www.prefecturabihor.ro 
3 Raport privind starea economică și socială a județului Bihor în anul 2015, www.prefecturabihor.ro 
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Figura 2: Număr șomeri în 2015 

 
 
Situaţia unităţilor economice şi a structurilor de economie socială funcţională, 

inclusiv numărul de angajaţi în cadrul structurilor de economie socială, conform datelor 
comunicate de către UAT-uri este prezentată în figura de mai jos. 

 
Figura 3: Unități de economie socială 
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 c) Situaţia serviciilor sociale în judeţ. 

La nivelul administraţiilor publice locale din judeţul Bihor, în cadrul celor 101 primării 
din judeţ, în urma solicitării unor date relevante pentru fundamentarea strategiei judeţene 
de dezvoltare a serviciilor sociale, în temeiul Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, 
situaţia serviciilor sociale se prezintă astfel: 
 
Tabel 1: Servicii licenţiate ale UAT-urilor, conform datelor comunicate de către acestea 

 

Servicii sociale licenţiate ale UAT-urilor Nr. servicii 
licenţiate 

Cămin pentru pentru persoane vârstnice 1 
Centru de zi 1 
Centru de zi pentru persoane vârstnice 1 
Centrul de îngrijire de zi 1 
Compartiment asistenta socială 3 
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Servicii sociale licenţiate ale UAT-urilor Nr. servicii 
licenţiate 

Compartiment autoritate tutelară şi asistenţă socială 1 
Serviciu public de asistenţă socială 1 
Serviciu public de informare şi consiliere pentru persoane aflate în situaţie 
de dificultate 5 
Centrul social cu destinație multifuncțională Candeo 1 
Centrul social cu destinație multifuncțională Dignitas 1 
Total servicii licenţiate:  16 

Total beneficiari deserviţi de serviciile licenţiate:  
528

9 
 

Tabel 2: Servicii licenţiate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Bihor 

 

Servicii sociale licenţiate ale DGASPC Bh Nr. servicii 
licențiate 

Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii Oradea 1 
Centrul de zi de Recuperare pentru copii cu dizabilităţi Oradea 1 
Centrul de plasament Tinca - 3 module 3 
Centrul de plasament Bratca - 2 module 2 
Centrul de plasament Oradea - 2 module 2 
Centrul de plasament pentru copii cu dizabilităţi nr.2 Oradea - 4 module 4 
Centrul de plasament pentru copii cu dizabilităţi nr.3 Oradea - 4 module 4 
Centrul de plasament pentru copii cu dizabilităţi nr.4 Oradea - 4 module 4 
Centrul de plasament pentru copii cu dizabilităţi nr.6 Oradea 1 
Centru de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi 
exploatat 1 
Adăpost de noapte pentru copiii străzii Oradea 1 
Centrul Maternal Phoenix Oradea 1 
Centrul de recuperare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități 
Ciutelec 1 
Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități 
Ciutelec 1 
Centrul de recuperare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi 
Tinca 1 
Centrul de recuperare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi 
nr.2 Tinca - 3 module 3 
Centru de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu dizabilități nr. 2 
Oradea 1 
Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  - Apartamentul 6 
Oradea 1 
Locuinţă protejată  pentru persoane adulte cu dizabilități Dacia Oradea 1 
Locuinţă protejată  pentru persoane adulte cu dizabilități Arc Beiuș 1 
Centru de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu dizabilități Bratca 
(serviciu social externalizat - F. de Scleroză Multiplă) 1 
Cămin pentru persoane vârstnice Băița (serviciu social externalizat - As. 
Ep. Nicolae Popoviciu) 1 
Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihică pentru persoane cu 
handicap Remeţi (serviciu social externalizat - Asociatia In Casa Ta) 1 
Centrul de integrare prin terapie ocupaţională pentru persoane adulte cu 1 
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Servicii sociale licenţiate ale DGASPC Bh Nr. servicii 
licențiate 

dizabilități (serviciu social externalizat - Asociaţia Româno-Germană  
Alsterdorf) 
Locuinţe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități (servicii sociale 
externalizate Asociaţiei Româno-Germană  Alsterdorf) - 8 locuinţe 8 
Centru de recuperare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități 
Râpa  (serviciu social externalizat - F. Biruitorii) Modul Râpa 1 
Centru de plasament pentru copii cu dizabilităţi Popeşti (serviciu social 
externalizat - Fundaţia Copiii Dragostei) 1 
Total licenţe 49 
Total beneficiari deserviţi de serviciile sociale licenţiate: 876 

 
Tabel 3: Servicii licenţiate ale ONG-urilor conform datelor comunicate de către acestea 

 

Servicii sociale licenţiate ale ONG-urilor Nr. servicii 
licenţiate 

Cămin persoane vârstnice 1 
Cantină socială 1 
Centru de consiliere şi informare pentru femei cu sarcină nedorită 1 
Centru de recuperare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi 
Râpa 1 
Centru de tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie 1 
Centru de zi - Ateliere protejate pentru persoane cu dizabilitîţi 1 
Centru de zi pentru copii 1 
Centru Medico Social 1 
Centru pentru copii cu sindrom DOWN 1 
Centru rezidenţial - cod CAEN 8790 1 
Centru rezidenţial în case de tip familial 1 
Centru rezidenţial pentru tineri în dificultate 1 
Centrul de Asistență Medico Socială 1 
Serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilităţi 1 
Serviciu de îngrijire şi asistenţă socio-medicală la domiciliu pentru 
persoane vârstnice 1 
Cămin pentru bătrâni şi persoane aflate în incapacitate de a se îngriji 
singure - cod CAEN 8730 1 
Cantină socială 1 
Centru de zi pentru copii 1 
Centru pentru tineri şi adulţi cu sindrom DOWN şi alte dizabilităţi 
intelectuale 1 
Cămin pentru pentru persoane vârstnice 2 
Serviciu îngrijire la domiciliu persoane vârstnice 2 
Total servicii licenţiate: 23 
Total beneficiari deserviţi de serviciile licenţiate:  768 
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III. CONTEXTUL DEZVOLTĂRII SERVICIILOR SOCIALE 
 

1. Contextul european privind dezvoltarea serviciilor sociale 
 Documentul 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 Parlamentului European şi ale Consiliului4.  

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 UE5. 

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 non-
guvernamentale (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 
                                                
4 Rezoluţiile Consiliului SOC 375 din 2 iunie 2010 şi 2008/C 75/01 şi Rezoluţia Parlamentului European 
B6-0194/2009, P6_TA(2009)0334.  
5 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 
 Politicile naționale de incluziune socială se bazează pe o abordare pro-activă 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 şi urmăresc 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. 

• 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”6. 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. 

Odată cu adoptarea Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale7 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. 
                                                
6 Ordonanţa nr. 68/2003 privind serviciile sociale, publicată în M.Of. al României nr. 619 din 30 august 2003. 
7 Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale, publicată în M.Of. al României nr.905 din 20 decembrie 2011. 



 9 

 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 socială8;  
- sistemul de servicii sociale9. 

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 Sănătăţii10. 

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 sociale11. 
  
 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 
privind12: 

o administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială, 
o organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale. 

  
 La nivel judeţean funcționează o singură structură publică responsabilă cu 

gestionarea problematicii grupurilor vulnerabile: Direcţia generală de asistentă 
socială şi protecţia copilului (începând cu luna ianuarie 2005)13; 

 Au fost elaborate primele acte normative privind acreditarea furnizorilor de servicii 
sociale; 

                                                
8 Beneficiile de asistenţă socială sunt definite de Art. 7 din Legea nr.292/2011 asistenţei sociale. 
9 O nouă definire şi clasificare a serviciilor sociale în Art.27 din Legea nr.292/2011 asistenţei sociale. 
10 Vezi art. 110 din Legea nr.292/2011 asistenţei sociale. 
11 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. 
12 Clasificare conform prevederilor Legii nr.292/2011 asistenţei sociale. 
13 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. 
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 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 sociale14; 

 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 sociale15. 

  
 3. Contextul judeţean privind dezvoltarea serviciilor sociale 
 3.1. Contextul judeţean privind dezvoltarea serviciilor sociale publice 

La nivelul judeţului principalii furnizori de servicii sociale şi beneficii 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, cultele religioase, 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 UAT-uri 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. 
  
Tabel 4: Servicii nelicenţiate ale UAT-urilor, conform datelor comunicate de către acestea 
 

Servicii sociale nelicenţiate ale UAT-urilor Nr. servicii 
nelicenţiate 

Asistenţă socială şi autoritate tutelară 1 
Centru multifuncţional Obor 1 
Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie - Crese 1 
Compartiment asistenta socială 12 
Compartiment autoritate tutelară şi asistenţă socială 2 
nespecificat 1 
Serviciu primar de informare şi consiliere 1 
Serviciu public de informare şi consiliere pentru persoane aflate în situaţie 
de dificultate 2 
Creşă de cartier 1 
Cantină socială 1 

                                                
14 Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, 
publicată în M.Of nr. 25 din 13 ianuarie 2010. 
15 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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Servicii sociale nelicenţiate ale UAT-urilor Nr. servicii 
nelicenţiate 

Total servicii ne-licenţiate: 23 
Nr. beneficiari ai serviciilor nelicenţiate ale UAT-urilor 13439 

 
Tabel 5: Servicii nelicenţiate/în curs de licenţiere la 31-10-2016 în cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor 
 

Servicii sociale nelicenţiate/în curs de licenţiere ale DGASPC Bihor 
la 31.10.2016 

Nr. servicii 
nelicenţiate 

Centrul de recuperare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi 
Cighid - în curs de licenţiere 1 
Serviciul de intervenţie - Echipă Mobilă pentru copii cu dizabilităţi 1 
Centrul de recuperare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi 
nr.2 Tinca - Modul Sf. Andrei - în curs de acreditare 1 
Centru de recuperare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități 
Oradea - 4 module - în curs de licenţiere 4 
Centru de recuperare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități 
nr. 2 Oradea - Modul Prietenia - în curs de licenţiere 1 
Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Wilhelmina” Oradea   
Serviciul la domiciliu destinat persoanelor adulte cu dizabilități prin 
„Echipa mobilă” Oradea - în curs de licenţiere 1 
 Centrul rezidențial de asistență și integrare/reintegrare socială pentru 
persoanele fără adăpost Oradea - în curs de licenţiere 1 
Centrul de incluziune pentru persoane adulte cu dizabilități  Beiuș - CIS 
Beiuș 1 
Centrul de incluziune pentru persoane adulte cu dizabilități  Beiuș - CIS 
Valea lui Mihai 1 
Centru de recuperare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități 
Râpa (serviciu social externalizat - F. Biruitorii) Modul Micul Prinţ - în curs 
de licenţiere 1 
Centru de plasament nr.2 Oradea (serviciu social externalizat - Asociaţia 
Curcubeul Copiilor) - în curs de licenţiere 1 
Centrul de integrare prin terapie ocupațională pentru persoane adulte cu 
dizabilități Oradea - CITOPAD Oradea 1 
Nr. total servicii fără licenţă/în curs de licenţiere: 15 
Nr. beneficiari ai serviciilor nelicenţiate / în curs de licenţiere la 31-10-
2016 352 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
 
Figura 4: Servicii nelicențiate 
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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. În 
prezent 15 servicii sociale aparţinând Direcţiei sunt încredinţate spre administrare unor 
furnizori privaţi de servicii sociale pe principiile concurenţei, eficienţei şi transparenţei în 
condiţiile legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice. Contractarea serviciilor sociale ale 
Direcţiei către furnizorii privaţi de servicii sociale a avut loc în temeiul hotărârilor Consiliului 
Judeţean Bihor. 
  

Prin derularea strategiei se asigură armonizarea sa cu: 
- Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap16, 
- Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi adoptată la New-York de Adunarea Generală a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite17, 

- Strategia naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru 
perioada 2014-2020 şi Planul operaţional pentru implementarea Strategiei 
naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-201618, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.113/201419, 

- Strategia naţională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 
2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei 
naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-
2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 655/201620, 

- Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru 
perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-
2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/201521, 

- Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia 
persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020, a Planului operaţional de 
acţiuni pentru perioada 2016-2020, precum şi a Mecanismului de 

                                                
16 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:RO:PDF 
17 Legea nr. 221/2010, publicată în M.Of. al României, nr. 792 din 26 noiembrie 2010. 
18 Hotărârea Guvernului nr.860/2008, publicată în M.Of. al României, nr.646 din 10 septembrie 2008. 
19 Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2014, publicată în M.Of. al României nr. 33 din 15 ianuarie 2015. 
20 Hotărârea Guvernului nr. nr. 655/2016, publicată în M.Of. al României, nr. 737 din 22 septembrie 2016. 
21 Hotărârea Guvernului nr. 383/2015, publicată în M.Of. al României, nr. 463 din 26 iunie 2015. 
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monitorizare şi evaluare integrată a acestora), aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 566/201522, 

- Strategia națională pentru prevenirea și combaterea fenomenului violenței în 
familie pentru perioada 2013-2017 și a Planului operațional pentru 
implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea 
fenomenului violenței în familie pentru perioada 2013-2017 aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1156/201223, 

 
3.2. Contextul judeţean privind dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de 

asociaţiile şi fundaţiile active în judeţ. 
Pentru obținerea informațiilor necesare studiului situației actuale a serviciilor și 

programelor de intervenție au fost consultate un număr de 86 ONG-uri. Dintre acestea, au 
răspuns un număr de 29 ONG-uri, respectiv 33% din totalul celor contactate (vezi tabelul). 

 
Tabel 6: ONG-urile care au comunicat informații cu privire la situația serviciilor și 
programelor furnizate 

 
Nr. crt. Organizaţii neguvernamentale 

1 Asociaţia Acțiunea Felix 
2 Asociaţia Ajutorul Creştin din România 
3 Asociaţia Caritas Eparhial Oradea 
4 Asociația Charitatis Sfântul Nicolae 
5 Asociaţia Consult Pro Education 
6 Asociaţia Creştină Nevoi Speciale Cighid 
7 Asociaţia de Asistenţă Socială Episcop Nicolae Popovici 
8 Asociaţia Down Oradea România - A.D.O.R. 
9 Asociaţia Institutul Român pentru Ajutorarea Copiilor Aflați în Dificultate Piticot 

10 Asociaţia Iubeşte Copiii 
11 Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Interjudeţeană Bihor - Sălaj 
12 Asociația Pro Christo et Ecclesia, Filiala Oradea 
13 Asociaţia Proiect 127 
14 Asociația SOS Autism Bihor 
15 Asociația Speranță pentru Schimbare 
16 Fundația Agape 
17 Fundația Biruitorii 
18 Fundația Bocskai Istvan 
19 Fundația Căminul Felix 
20 Fundația Căminul Francesco 
21 Fundația Creștină Elim 
22 Fundaţia El Şadai 
23 Fundaţia Est Europa 
24 Fundația Filadelfia Noom 
25 Fundația My Brother's Keeper International 
26 Fundația Poarta Bucuriei 
27 Fundația Pro Borș 
28 Fundaţia Romanian Relief 
29 Unitatea de Asistenţă Medico Socială pentru Bolnavi Cronici Salonta 

 

                                                
22 Hotărârea Guvernului nr. 566/2015, publicată în M.Of. al României, nr. 619 din 14 august 2015. 
23 Hotărârea Guvernului nr. 1156/2012, publicată în M.Of. al României, nr. 819 din 6 decembrie 2012. 
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În serviciile sociale oferite de fundații și asociații (care au comunicat informații) au 
activat în anul 2016, un număr de 478 specialiști, asistând un număr de 768 beneficiari în 
cadrul serviciilor licențiate, respectiv un număr de 3582 beneficiari în servicii nelicențiate. 

Situaţia organizaţiilor ne-guvernamentale existe la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale – conform datelor comunicate de către UAT-uri și Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Bihor este reprezentată grafic mai jos: 

 
Figura 5: ONG-uri funcționale la nivelul UAT-urilor din județ în 01.12.2016 și ONG-uri cu 
contract/convenție de colaborare cu DGASPC Bihor la 01.12.2016 
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Notă: Sunt vizate ONG-urile care activează în domeniul social şi/sau medical şi/sau 

educaţie la nivelul UAT-urilor, respectiv colaborează cu DGASPC Bihor . 
Cele 29 de ONG-uri care au răspuns solicitarii, au înființat un număr de 48 de 

servicii care sunt strict servicii sociale: 23 sunt licențiate și 25 nelicențiate. 
 

Tabel 7: Servicii nelicenţiate ale ONG-urilor, conform datelor comunicate 
 

Servicii sociale nelicenţiate ale ONG-urilor Nr servicii 
nelicenţiate 

Centru de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii 1 
Centru de plasament în case de tip familial 1 
Centru de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii 1 
Centru de zi pentru copii 1 
Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi 1 
Centru medico-social de psihiatrie 1 
Centru Rezidenţial de Plasament pentru Copii cu Dizabilităţi 1 
Centru rezidenţial în case de tip familial 1 
Centrul de recuperare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi 
Micul Prinţ 1 
Club creştini pentru copii ai familiilor dezavantajate 1 
Informare şi îndrumare persoane nevăzători 1 
Pasament la familie sau persoană 1 
Protecţia copilului la asistent maternal profesionist 1 
Serviciu îngrijire la domiciliu 1 
Unitate de asistenţă medico-socială pentru bolnavi cronici 1 
Asistarea comunităţii de rromi din loc. Tinca 1 
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Servicii sociale nelicenţiate ale ONG-urilor Nr servicii 
nelicenţiate 

Centru educaţiona de zi Elim 1 
Asistarea comunităţii de rromi din loc. Săbolciu 1 
Pasament la familie sau persoană 1 
Asistarea copiilor din cadrul Spitalului Municipal Dr. Gavril Curteanu-
Oradea 1 
Centru de primire în regim de urgenţă pentru persoane fără adăpost 1 
Centru servicii de tip familial 1 
Centru specializat pentru copii cu dizabilităţi 1 
Mentorat copii 1 
Poor Family Program pentru familii dezavantajate 1 
Total servicii nelicenţiate:    25 
Total beneficiari deserviţi de serviciile nelicenţiate 3582 

 
 3.3. Situaţia proiectelor implementate prin atragere de fonduri 
nerambursabile. 

Conform datelor comunicate de către UAT-uri şi Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Bihor în perioada 2000 – 2015, la nivelul județului Bihor au 
fost implementate un număr de 182 proiecte cu o valoare de 1.052.113.190 lei. 
 
Figura 6: Situaţia proiectelor implementate 
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Situaţie centralizată 

Total număr proiecte 
finalizate Total valoare proiecte finalizate 

182 1.052.113.190 lei 
 

3.4. Situaţia proiectelor aflate în derulare prin atragere de fonduri 
nerambursabile. 
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Conform datelor comunicate de către UAT-uri  şi Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Bihor la nivelul județului Bihor se află în derulare un număr 
de 72 de proiecte cu o valoare totală de 132.468.359 lei. 

 
Figura 7: Situaţia proiectelor în derulare 
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3.5. Situaţia personalului arondat serviciilor sociale. 
Situația privind număr total de angajați conform datelor comunicate de 93 de UAT-

urilor, de 23 de ONG-urilor şi la nivelul DGASPC Bihor la 01.12.2016 se prezintă astfel. 
 

Figura 8: Personalul arondat serviciilor sociale 
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Situaţie centralizată 
total număr proiecte în derulare Total valoare proiecte finalizate 
72 132.468.359 lei 
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Numărul total de personal arondat serviciilor sociale la nivelul UAT-urilor, la nivelul 

ONG-urilor şi la nivelul DGASPC Bihor este de 2019. 
 

3.6. Situaţia UAT-urilor cu structură dedicată asistenței sociale. 
Din numărul de 93 de UAT-uri care au comunicat date, un număr de 42 de UAT-uri 

nu au structură dedicată asistenţei sociale, sitație ilustrată mai jos. 
 

Figura 9: UAT-uri fără structură dedicată asistenței sociale 
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IV. SCOPUL STRATEGIEI 
 Strategia elaborată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Bihor, numită în continuare Strategie, are în vedere stabilirea liniilor directoare şi a unui 
cadru instituţional coerent în scopul de a crea, la nivelul judeţului Bihor, un sistem de 
servicii sociale capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, 
precum şi să contribuie la creşterea calităţii vieţii persoanei. 
 
 1. Grupul ţintă 
 Strategia are ca grup ţintă toţi copiii din judeţul Bihor şi familiile acestora, aflaţi pe 
teritoriul judeţului sau în străinătate, copiii fără cetăţenie aflaţi pe teritoriul judeţului, copiii 
refugiaţi şi copiii cetăţeni străini aflaţi pe teritoriul judeţului în situaţii de urgenţă 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. 
  
 2. Categorii de beneficiari ai serviciilor sociale: 
 
Tabel 8: Categorii de beneficiari de servicii sociale furnizate de UAT-uri, conform datelor 
comunicate 

 

Catagorii de beneficiari de servicii sociale furnizate de către UAT-uri Nr. 
beneficiari 

persoană fără adăpost 386 
persoane singure şi familii aflate în dificultate 4684 
tichete şcolare grădiniţă 19 
beneficiar alocaţie dublă pentru copil cu handicap 3 
beneficiar cantină socială 100 
beneficiar de ajutoare alimentare 550 
beneficiar de bursă socială 150 
beneficiar indemnizaţie de creştere a copilului până la 2 ani 11 
beneficiar indemnizaţie persoană cu handicap accentuat 40 
beneficiar informare, consiliere şi suport 150 
beneficiar minor aflat în situaţie de risc 20 
beneficiar VMG, ASF 68 
beneficiari cu boli cronice în cadrul unităţii de asitenţă medico-socială 
Salonta 41 
beneficiari de ajutor de urgenţă pt persoane în situaţie de risc 4 
copii aflaţi în situaţie de risc 40 
copii cu măsură de protecţie specială 15 
copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate 36 
persoană cu dizabilităţi 180 
persoane aflate în dificultate 38 
beneficiar ajutor POAD 1275 
beneficiar ajutor social 947 
beneficiar alocaţie de stat 85 
beneficiar indemnizaţie creştere copil 125 
beneficiar indemnizaţie persoană cu handicap grav cu asistent personal 37 
beneficiar indemnizaţie pt. însoţitor persoană cu handicap 83 
copii 695 
persoană vârstnică 718 
stimulent educaţional pentru grădiniţă 107 
beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF) 4778 
beneficiar indemnizaţie creştere copii şi stimulente 164 
beneficiar indemnizaţie de însoţitor 215 
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Catagorii de beneficiari de servicii sociale furnizate de către UAT-uri Nr. 
beneficiari 

beneficiar indemnizaţie handicap 324 
beneficiar indemnizaţie persoană cu handicap grav 88 
beneficiar venit minim garantat (VMG) 6729 
persoană cu handicap 2207 
beneficiar ajutor de încălzire 5879 
beneficiar alocaţie de stat pentru copil 2223 
beneficiar indemnizaţie de creştere a copilului 183 
beneficiar indemnizaţie persoană cu handicap 359 
nespecificat 10616 
asistent personal 137 
beneficiar ajutor de urgenţă 712 
total beneficiari: 45221 

 
Tabel 9: Categorii de beneficiari de servicii sociale cu măsură de protecție specială în 
evidența DGASPC Bihor la 31.10.2016  

 

Beneficiari cu măsură de protecție specială la 31.10.2016 Nr. 
beneficiari 

copii/tineri cu dizabilități în servicii de tip rezidenţial 175 
copii/tineri în servicii de tip rezidenţial 137 
copii/tineri cu dizabilități la asistenţi maternali profesioniști 78 
copii/tineri la asistenţi maternali profesioniști 575 
copii/tineri cu dizabilități la rude/familie/persoană 27 
copii/tineri la rude/familie/persoană 466 
persoane adulte cu dizabilități instituționalizate 559 
persoane adulte instituționalizate 88 
Total beneficiari 2105 

 
Tabel 10: Categorii de beneficiari de servicii sociale în evidența DGASPC Bihor la 
31.10.2016 

 

Alte categorii de beneficiari Nr. 
beneficiari 

copiii abuzati/neglijati/exploataţi  187 
copii victime ale traficului de persoane, migraţiei ilegală, copii repatriați,  
copiii străzii, copii care au săvârșit fapte penale 

206 

copii cu dizabilități neinstituţionalizaţi 1010 
copii părăsiţi în unităţi sanitare – cazuri nesoluționate la 31.10.2016 11 
persoane adulte cu dizabilități neinstituționalizate 19172 
familii care au depus documentația pentru atestare în vederea adopției 40 
victimele violenței în familie 2 
cupluri mamă – copil 11 
beneficiari de servicii de consiliere (familii din comunitate) 37 
Total beneficiari 20676 
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Tabel 11: Categorii de beneficiari de servicii sociale la 31.10.2016 furnizate de către 
ONG-uri aflate în evidenţa DGASPC Bihor 

 
Beneficiari cu măsură de protectie specială la ONG-uri  

aflați în evidența DGASPC BH la 31.10.2016 Nr. beneficiari 

copii/tineri cu dizabilități în servicii de tip rezidenţial 12 
copii/tineri în servicii de tip rezidenţial 342 
copii/tineri cu dizabilități la asistenţi maternali profesioniști 6 
copii/tineri la asistenţi maternali profesioniști 15 
copii/tineri cu dizabilități la rude/familie/persoană 20 
copii/tineri la rude/familie/persoană 60 
Total beneficiari 455 

 
Figura 10: Categorii de beneficiari de servicii sociale la nivelul județului Bihor 
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Tabel 12: Numărul total de beneficiari de servicii sociale la nivelul judeţului Bihor 
 

Nr. beneficiari de servicii sociale furnizate de către ONG-uri. 4555 
Nr. beneficiari de servicii sociale furnizate de către UAT-uri. 45221 
Categorii de beneficiari de servicii sociale cu măsură de protecție specială la 31-
10-2016 furnizate de DGASPC Bihor. 

2105 

Alte categorii de beneficiari de servicii sociale furnizate de către DGASPC Bihor. 20676 
Categorii de beneficiari de servicii sociale furnizate de către ONG-uri aflate în 
evidenţa DGASPC Bihor. 

455 

Nr. total de beneficiari de servicii sociale la nivelul judeţului Bihor. 73012 
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În cadrul acestui grup ţintă există o serie de categorii care necesită o atenţie 

particulară: 
 Copii aflaţi în risc de separare de părinţi; 
 Copiii separaţi de părinţi; 
 Copiii părăsiţi în unităţile sanitare; 
 Tinerii beneficiari ai unei măsuri de protecţie; 
 Copiii abuzaţi, neglijaţi sau supuşi exploatării, 
 Copiii care au săvârşit o fapta penală şi nu răspund penal; 
 Copiii victime ale răpirii sau ale oricăror forme de exploatare şi ale traficului 

de fiinţe umane; 
 Copii cu dizabilităţi, cu HIV/SIDA şi boli cronice grave; 
 Copiii străzii; 
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V. PRINCIPIILE DE BAZĂ ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
 
Prezenta Strategie se fundamentează pe următoarele principii: 
1. Principiile de bază în activitatea de promovare a drepturilor copilului. 

Respectarea şi garantarea drepturilor copilului se realizează conform următoarelor 
principii: 
 a) Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 
 b) Egalitatea şanselor şi nediscriminarea; 
 c) Responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor părinteşti; 
 d) Primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea 
drepturilor copilului; 
 e) Descentralizarea serviciilor de protecţie a copilului, intervenţia multisectorială şi 
parteneriatul dintre instituţiile publice şi organismele private autorizate; 
 f) Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate pentru fiecare copil; 
 g) Respectarea demnităţii copilului; 
 h) Ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinând cont de 
vârsta şi de gradul său de maturitate; 
 i) Asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, 
ţinând cont de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică, în cazul luării unei 
măsuri de protecţie; 
 j) Celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil; 
 k) Asigurarea protecţiei împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi oricărei forme de 
violenţă asupra copilului; 
 l) Interpretarea fiecărei norme juridice referitoare la drepturile copilului în corelaţie 
cu ansamblul reglementărilor din această materie. 
 

2. Principiile de bază în activitatea de protecţie a persoanelor adulte cu 
handicap. Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au la bază 
următoarele principii: 
 a) Respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului; 
 b) Prevenirea şi combaterea discriminării; 
 c) Egalizarea şanselor; 
 d) Egalitatea de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea 
forţei de muncă; 
 e) Solidaritatea socială; 
 f) Responsabilizarea comunităţii; 

g) Subsidiaritatea; 
 h) Adaptarea societăţii la persoana cu handicap; 
 i) Interesul persoanei cu handicap; 
 j) Abordarea integrată; 
 k) Parteneriatul; 
 l) Libertatea opţiunii şi controlul sau decizia asupra propriei vieţi, a serviciilor şi 
formelor de suport de care beneficiază; 
 m) Abordarea centrată pe persoană în furnizarea de servicii; 
 n) Protecţie împotriva neglijării şi abuzului; 
 o) Alegerea alternativei celei mai puţin restrictive în determinarea sprijinului şi 
asistenţei necesare; 
 p) Integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi şi 
obligaţii egale ca toţi ceilalţi membri ai societăţii. 
 

3. Principiile de bază în activitatea de protecţie a persoanelor vârstnice  
 a) Respectarea demnităţii umane; 
 b) Promovarea împlinirii personale; 
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 c) Promovarea autonomiei persoanei; 
 d) Promovarea participării şi responsabilităţii; 
 e) Facilitarea accesului la serviciile de îngrijire; 
 f) Proximitatea; 
 g) Solidaritatea socială; 
 h) Parteneriatul; 
 i) Abordarea multidisciplinară; 
 j) Libertatea de a alege; 
 k) Egalitatea de şanse şi nondiscriminarea; 
 l) Transparenţa şi responsabilitatea publică; 
 m) Complementaritatea şi abordarea integrată; 
 n) Confidenţialitatea. 
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VI. OBIECTIVE STRATEGICE 
 

Obiectivele strategice ale Strategiei sunt următoarele: 
1. Asigurarea furnizări serviciilor sociale în mod diversificat şi echitabil 

pentru toate categoriile de beneficiari, la nivel judeţean. 
 

Obiective operaționale: 
 

1.1. Consolidarea serviciilor sociale publice și private existente la nivelul județului 
Bihor prin atragerea/diversificarea resurselor necesare funcționării acestora. 

1.2. Extinderea rețelei de servicii sociale publice și private existente la nivelul 
județului Bihor pentru toate categoriile de beneficiari de servicii sociale 
precum și pentru orice persoană aflată în nevoie. 

1.3. Dezvoltarea de noi servicii sociale publice și private la nivelul județului Bihor, 
pentru satisfacera nevoilor identificate. 

1.4. Creșterea calităţii servicii sociale publice și private furnizate beneficiarilor și 
oricăror persoane aflate în nevoie din județului Bihor 

1.5. Dezvoltarea parteneriatului public privat între furnizorii de servicii sociale din 
județul Bihor în scopul creșterii calității serviciilor sociale furnizate 
beneficiarilor. 

1.6. promovarea activităților de voluntariat în serviciile sociale la nivelul județului 
Bihor. 

1.7. Conştientizarea la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale a 
problematicilor sociale privind drepturile persoanelor aflate în nevoie în 
comunitatea respectivă; 

1.8. implementarea măsurilor de asistență socială în conformitate cu prevederile 
legale 

1.9. Contribuirea la procesului de fundamentare a unor acte normative prin 
prezentarea către autorităţile centrale de reglementare a situaţiilor existente 
cu care se confruntă furnizorii de servicii sociale din județului Bihor. 

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

1.11. Îmbunătăţirea serviciilor de adopţie şi post-adopţie prin creşterea numărului 
de copii în adopţie naţională care provin din sistemul public şi privat de 
protecţie și prin mediatizarea procesului de adopție. 

1.12. Mediatizarea rezultatelor obţinute furnizorii publici și privați de servicii sociale 
din județul Bihor în scopul consolidării imagini publice pozitive a sistemului 
de asistenţă socială. 

1.13. Asigurarea informării și consilierii permanente a persoanelor aflate în nevoie 
în scopul accesării unor servicii specializate. 

 
2. Gestionarea resurselor umane ale furnizorilor publici și privați de servicii 

sociale din județ în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate de către 
aceștia. 

 
Obiective operaționale: 

 
2.1. Utilizarea eficientă a fondurilor prevăzute pentru formarea profesională 

preponderent pentru personalul de specialitate în domeniul asistenței 
sociale. 

2.2. Gestionarea eficientă a resursei umane din structurile de asistență sociale 
din județul Bihor în activitatea de furnizare de servicii sociale. 

2.3. Creşterea calităţii serviciilor sociale furnizate beneficiarilor prin susţinerea şi 
motivarea angajaţilor în obţinerea de performanţă profesională. 



 25 

2.4. Armonizarea fişelor de post pe categorii profesionale la toți furnizorii de 
servicii sociale din județul Bihor și corelarea acestora în conformitate cu 
legislaţia şi standardele ocupaţionale în vigoare. 

 
3. Dezvoltarea capacității organizaționale a furnizorilor publici și privați de 

servicii sociale din județul Bihor în vederea creşterii calităţii serviciilor 
oferite beneficiarilor. 

 
Obiective operaționale: 

 
3.1. Implementare şi respectarea standardelor de calitate minime obligatorii 

pentru toate categoriile de beneficiari de servicii sociale oferite de furnizorii 
publici și privați din județul Bihor. 

3.2. Iniţierea şi continuarea parteneriatelor publice-private în scopul diversificării 
şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor sociale adresate beneficiarilor din județul 
Bihor. 

3.3. Utilizarea eficientă și eficace a fondurilor publice puse la dispoziția 
furnizorilor de servicii sociale în scopul creșterii calității serviciilor sociale și 
asigurării transparenței în utilizarea fondurilor publice.  

3.4. Asigurarea coordonării metodologice a serviciilor publice de asistenţă socială 
de la nivelul UAT-urilor de către DGASPC Bihor, în aspectele legate de 
furnizarea de servicii sociale. 

3.5. Creşterea calităţii serviciilor oferite prin identificarea şi accesarea de finanţări 
nerambursabile în conformitate cu nevoile specifice identificate la nivelul 
furnizorilor de servicii sociale din județul Bihor. 

3.6. Implementarea prevederilor legale în domeniul reducerii emisiilor de carbon 
prin reabilitarea imobilelor cu destinație de unități de asistență socială din 
județul Bihor cu impact asupra creșterii calității calității serviciilor sociale. 

 
Notă: Planificarea obiectivelor operaționale se va realiza în planurile anuale 

de acțiune prin detalierea activităților necesare atingerii obiectivelor. 
 

VII. FINANȚAREA SERVICIILOR SOCIALE 
 

 Având în vedere complexitatea intervențiilor necesare, pentru atingerea obiectivelor se 
au în vedere mai multe surse de finanțare: 

 Bugetul de stat, prin accesarea fondurilor disponibile în cadrul programelor de 
interes național lansate de ministerele și autoritățile responsabile; 

 Bugetul Consiliului Judeţean Bihor; 
 Bugetele locale ale orașelor și comunelor din județ; 
 Fonduri externe, prin accesarea acestora în cadrul programelor cu finanțare 

nerambursabilă; 
 Donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice 

din țară și din străinătate cu care furnizorii de servicii sociale pot derula proiecte 
în parteneriat. 
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VIII. MĂSURI ȘI ACȚIUNI PRIVIND DEZVOLTAREA SERVICILOR SOCIALE LA NIVELUL JUDEȚULUI BIHOR ÎN PERIOADA 2017-2021 
 

A. Servicii sociale propuse a fi înfiinţate de către UAT-uri şi ONG-uri, conform datelor comunicate. 
1. Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală 
1.1. Centre rezidenţiale medico-sociale 

entitatea  nr servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Săcuieni 1 50 20 0 0 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 

Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 

Centrul Medico Social de  1 200 0 0 0 
Psihiatrie Nucet 
 
1.2. Centre rezidenţiale de îngrijiri paliative 

Entitate nr servicii capacitate nr. personal etimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Asociația Pro Christo et  4 25 15 1760000 528000 Bugetul de stat 
Ecclesia, Filiala Oradea 
 
2. Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice 
2.1. Cămine pentru persoane vârstnice 
entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investiţie/lei cost pe an/lei sursa de finanţare 
Primăria  Avram Iancu 1 30 8 200000 400000 Bugetul de stat, alte  
 surse 
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Primăria  Vadu Crişului 1 30 12 3000000 80000 Buget judeţean,  
 buget local, fonduri  
 externe 

Primăria  Ştei 1 100 25 12000000 1000000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 

Primăria  Husasău de Tinca 1 25 0 0 0 

Primăria  Şinteu 1 20 0 0 0 

Primăria  Bulz 1 19 0 4084480 0 
 
2.2 Centre de tip respiro/centre de criză 
entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investiţie/lei cost pe an/lei sursa de finanţare 
Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 
2.3 Locuinţe protejate 

entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investiţie/lei cost pe an/lei sursa de finanţare 
Primăria  Ştei 1 100 25 12000000 1000000 Accesare fonduri prin proiecte  
 cu finanţare naţională şi/sau  
 externă 
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3. Centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi 
3.1 Centre de îngrijire şi asistenţă 

entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investiţie/lei cost pe an/lei sursa de finanţare 
Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 

Fundația Creștină Elim 1 0 0 0 0 
 
3.2 Centre de recuperare şi reabilitare 

entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investiţie/lei cost pe an/lei sursa de finanţare 
Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 

Primăria  Sânmartin 1 100 20 0 0 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 
3.3 Centre de integrare prin terapie ocupaţională 

entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investiţie/lei cost pe an/lei sursa de finanţare 
Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 

Fundația Creștină Elim 1 0 0 0 0 
 
3.4 Centre de pregătire pentru o viaţă independentă 

entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
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Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională 
  şi/sau externă 

Fundația Creștină Elim 1 0 0 0 0 
 
3.5 Centre de servicii comunitare şi formare 

entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 
3.6  Centre respiro/centre de criză 

entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 

Primăria  Nojorid 1 50 25 0 0 Buget judeţean,  
 buget local, fonduri  
 externe 
 
3.7 Locuinţe protejate 
entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
  

Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 
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Fundația Creștină Elim 1 0 0 0 0 
 
4. Centre rezidenţiale pentru copii în sistemul de protecţie specială 
4.1 Adăposturi de noapte pentru copiii străzii 

entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 
 
4.2 Servicii pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/ persoane, precum şi la asistent maternal 
entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 
5. Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru mamă şi copil 
5.1 Centre pentru gravide în dificultate 

entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Fundaţia El Şadai 1 30 6 1873897 182040 Bugetul local,  
 Donaţii 
6. Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru victimele violenţei în familie (domestice) 
6.1 Centre de primire în regim de urgenţă 

entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 

Primăria  Nojorid 1 25 5 0 0 Buget judeţean,  
 buget local, fonduri  
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 externe 
  
6.2 Locuinţe protejate 

entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 
7. Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele fără adăpost 
7.1 Centre rezidenţiale de asistenţă şi reintegrare/ reintegrare socială pentru persoanele fără adăpost 

entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri prin 
  proiecte cu finanţare  
 naţională şi/sau externă 
7.2 Adăposturi de noapte 

entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională 
  şi/sau externă 
8. Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane victime ale traficului de persoane 
8.1 Centre de asistenţă şi protecţie a victimelor 

entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 
9. Centre de zi pentru persoane vârstnice 
9.1 Centre de zi de asistenţă şi recuperare 
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entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Ştei 1 100 50 12000000 1000000 Accesare fonduri prin  
 proiecte cu finanţare  
 naţională şi/sau externă 

Primăria  Sălacea 1 20 2 500000 60000 Accesare fonduri prin  
 proiecte cu finanţare  
 naţională şi/sau externă 
9.2 Centre de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) 
entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Ştei 1 100 50 12000000 1000000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională 
  şi/sau externă 
10. Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă 
10.1 Unităţi de îngrijire la domiciliu 

entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/leicost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională 
  şi/sau externă 
10.2 Îngrijiri personale la domiciliu (acordate de îngrijitori persoane, asistenţi personali profesionişti) 
entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Cociuba Mare 22 0 0 0 233188 Bugetul local 

Primăria  Olcea 24 0 0 0 243000 Bugetul local 
  
10.3 Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi prin echipa mobilă. 
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entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Asociaţia Creştină Nevoi  1 4 4 100000 350000 Donaţii, sponsorizări, 
Speciale Cighid  contribuţii, accesare  
 de fonduri cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 
Primăria  Ştei 1 100 50 12000000 1000000 Accesare fonduri prin 
  proiecte cu finanţare  
 naţională şi/sau externă 
  
11. Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi 
11.1 Centre de zi 
entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Asociația SOS Autism Bihor 1 15 10 45000 145000 Donaţii 
Fundația Creștină Elim 1 0 0 0 0 
 
12. Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi 
12.1 Creşe 
entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Fundația Pro Borș 1 20 2 0 0 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 
Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 
Primăria  Şuncuiuş 1 50 0 0 0 Bugetul de stat 
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Primăria  Săcuieni 1 40 6 0 0 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 
12.2 Centre de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi 
entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Ştei 1 100 50 12000000 1000000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 
12.3 Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi 
entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 
  
13. Centre de zi pentru familie cu copii 
13.1 Centre de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii 
entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Asociaţia Consult Pro Education 1 0 0 0 0 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 

Primăria  Salonta 1 100 3 5292756 0 Program  
 Operațional  
 Capital Uman 

Asociaţia Caritas Eparhial Oradea 1 120 11 1125000 300000 Fonduri proprii,  
 buget de stat /  
 local, donaţii,  



 35 

 sponsorizări 

Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 
13.2 Centre de zi pentru monitorizare, asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispuse să-şi abandoneze copilul 
entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 
14. Centre de zi victimele violenţei în familie şi agresori 
14.1 Centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei în famili 
entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 

Primăria  Nojorid 1 30 8 0 0 Buget judeţean,  
 buget local, fonduri 
  externe 
14.2 Centre de informare şi sensibilizare a populaţiei 
entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 
15. Centre de zi pentru persoanele fără adăpost 
15.1 Centre de zi pentru informare şi consiliere 
entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
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Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 
15.2 Centre de zi pentru integrare/reintegrare socială 
entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 
16. Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie 
16.1 Centre de zi pentru victime ale dezastrelor naturale 
entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Ştei 1 100 50 12000000 1000000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 
16.2 Centre de suport pentru situaţii de urgenţă/de criză 
entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Ştei 1 100 50 12000000 1000000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională 
  şi/sau externă 
16.3 Centre de zi de consiliere şi informare 

entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională 
  şi/sau externă 
16.4 Centre de zi de integrare/reintegrare socială 
entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
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Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 
16.5 Servicii de asistenţă comunitară 
entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 

Asociaţia Proiect 127 1 0 1 0 0 Donaţii şi  
 Sponsorizări 
17. Servicii de intervenţie în stradă pentru persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicţii, victime ale violenţei în familiei, victime 
ale dezastrelor naturale etc. 
17.1 Echipă mobilă 

entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare  cost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Ştei 1 100 50 12000000 1000000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 
 
17.2 Ambulanţa socială 

entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Ştei 1 100 50 12000000 1000000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 
18. Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie 
18.1 Cantine sociale 
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entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Primăria  Vadu Crişului 1 100 5 2500000 100000 Buget judeţean,  
 buget local, fonduri 
  externe 

Primăria  Ştei 1 100 50 12000000 1000000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 

Primăria  Săcuieni 1 300 10 0 0 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 
18.2 Servicii mobile de acordare a hranei - masa pe roţi 

entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
Asociația Pro Christo et Ecclesia,  5 50 5 88000 105600 Bugetul de stat,  
Filiala Oradea alte surse 

Primăria  Ştei 1 50 20 8000000 720000 Accesare fonduri  
 prin proiecte cu  
 finanţare naţională  
 şi/sau externă 
 

 
B. Servicii sociale propuse a fi înființate de către DGASPC Bihor. 
1. Centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi 
1.1. Centre de recuperare și reabilitare 

 entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investiţie/lei cost pe an/lei sursa de finanţare 

 Direcţia Generală de  2 70 70 3150000 945000 Buget naţional,  
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 Asistenţă Socială şi Protecţia  accesare fonduri  
 Copilului Bihor nerambursabile,  
  alte surse 
1.2. Locuințe protejate 
 entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
 Direcția Generală de  10 50 50 2250000 900000 Buget național,  
 Asistenţă Socială şi Protecţia  accesare fonduri  
 Copilului Bihor nerambursabile,  
 alte surse 
 2. Centre rezidenţiale pentru copii în sistemul de protecţie specială 
 2.1. Centre de orientare, supraveghere şi sprijinire a reintegrării sociale a copilului care a săvârşit fapte penale şi nu răspunde penal 
 entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investiţie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 
 Direcţia Generală de  1 10 10 1800000 1000000 Buget naţional,  
 Asistenţă Socială şi Protecţia  accesare fonduri  
 Copilului Bihor nerambursabile,  
 alte surse 
 3. Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru victimele violenţei în familie (domestice) 
 3.1. Centre de primire în regim de urgenţă* 

 entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 

 Direcţia Generală de 1 6 12 1125000 393750 Buget naţional,  
 Asistenţă Socială şi Protecţia  accesare fonduri  
 Copilului Bihor nerambursabile,  
 alte surse 
 
  
4. Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă 
4.1. Îngrijiri personale la domiciliu (acordate de îngrijitori persoane, asistenţi personali profesionişti) 
 entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare           
Direcţia Generală de 1 20 20 0 118125 Buget naţional,  
Asistenţă Socială şi Protecţia  accesare fonduri  
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Copilului Bihor   nerambursabile,  
 alte surse 
5. Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă 
5.1. Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi prin echipa mobilă** 

 entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 

 Direcţia Generală de  3 60 12 675000 371250 Buget naţional,  
 Asistenţă Socială şi Protecţia  accesare fonduri  
 Copilului Bihor nerambursabile,  
 alte surse 
6. Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi 
6.1. Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi*** 
 entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimare investitie/lei cost pe an/lei sursa de finantare 

 Direcţia Generală de 4 50 60 4500000 1575000 Buget naţional,  
 Asistenţă Socială şi Protecţia accesare fonduri  
 Copilului Bihor nerambursabile,  
 alte surse 
7. Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi 
7.1. Centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă* 

 entitate nr. servicii capacitate nr. personal estimarea investiţiei/lei cost pe an/lei sursa de finanţare 

 Direcţia Generală de  2 20 6 1080000 486000 Buget naţional,  
 Asistenţă Socială şi Protecţia  accesare fonduri  
 Copilului Bihor nerambursabile,  
 alte surse 
8. Centre de zi pentru persoane toxico-dependente, pentru persoane cu diferite adicţii: droguri, alcool, alte substanţe toxice etc. 
 8.1. Centre de zi pentru asistenţa integrată a adicţiilor* 

 entitate nr servicii capacitate nr personal estimare investiţiei/lei cost pe an/lei sursa de finanţare 

 Direcţia Generală de  1 10 25 1125000 618750 Buget naţional,  
 Asistenţă Socială şi Protecţia  accesare fonduri  
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 Copilului Bihor nerambursabile,  
 alte surse 
Notă: * nu exista standarde de calitate in prezent sau nu exista reglementat normativul de personal. 
  **  trei centre zonale 

 *** patru centre zonale  
 
C. Servicii propuse a fi contractate de către unităţi administrativ-teritoriale, conform datelor comunicate. 

 
Entitate contractantă Serviciul care va fi contractat Perioada/durata Valoare - lei 
Primăria  Bulz Centru rezidenţial persoane vârstnice 5 (ani) 4084480 
Primăria  Aleşd ACCES - Acţiuni pentru comunitate de combatere a excluziunii sociale  16331574 

Promovarea ocupării şi a incluziunii sociale prin programe de 
perfecţionare/calificare/recalificare 

2017-2020 
675000 

Primăria  Ştei 

Amenajarea lac Ştei şi creerea unei zone de agrement 2015-2020 4500000 
 

D. Activități/programe propuse spre derulare de către UAT-uri și ONG-uri în nume propriu sau în parteneriat, în scopul creșterii calității 
servicilor furnizate beneficiarilor. 
 

Entitate Denumire activitate/program Organizaţii partenere Durată/Ciclicitate Sursa de finanţare 
Asociația Pro 
Christo et Ecclesia, 
Filiala Oradea 

- Club creştini pentru bătrâni  Caritas Catolica  trimestrial Donaţii, sponsorizări  

Asociaţia Consult 
Pro Education 

- Servicii de informare, consiliere şi 
medierea muncii pe piaţa internă  
- Servicii socio-medicale furnizate în 
cadrul unor centre de zi pentru 
consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii  

UAT-uri, ONG-uri  permanent  Accesare fonduri prin proiecte cu 
finanţare naţională şi/sau externă  

Asociaţia Creştină 
Nevoi Speciale 
Cighid 

- Informare consiliere pentru persoane 
cu dizabilităţi  
- Activităţi de socializare prin vizite, 
excursii, participări la evenimente în 
societate Activităţi de terapie 
ocupaţională Activităţi de depistare a 
persoanelor cu dizabilităţi aflate în stare 

  Donaţii, sponsorizări, contribuţii, 
accesare de fonduri cu finanţare 
naţională şi/sau externă 
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Entitate Denumire activitate/program Organizaţii partenere Durată/Ciclicitate Sursa de finanţare 
de neajutorare temporară/permanentă şi 
ajutorarea acestora  

Asociaţia Proiect 
127 

Centru de zi     

Centrul Medico 
Social de Psihiatrie 
Nucet 

- Servicii sociale publice de specialitate 
medico-socială - Facilităţi oferite 
beneficiarilor rezidenţi Servicii sociale 
publice de specialitate medico-socială - 
- Asistenţă medicală specializată şi 
tratament gratuit Servicii sociale publice 
de specialitate medico-socială  
- Asistenţă socială specializată  

CJ Bihor, Fund. Maica 
Tereza-Oradea, Fundaţia 
Elim, Fund. creştină 
catolică Caritas Oradea, 
As. Safir Oradea, SC 
Plastor SRL Oradea, 
Fab. de confecţii 
Oradium etc. CJ Bihor, 
Fund. Maica Tereza-
Oradea, Fundaţia Elim, 
Fund. creştină catolică 
Caritas Oradea, As. Safir 
Oradea, SC Plastor SRL 
Oradea, Fab. de confecţii 
Oradium etc. CJ Bihor, 
Fund. Maica Tereza-
Oradea, Fundaţia Elim, 
Fund. creştină catolică 
Caritas Oradea, As. Safir 
Oradea, SC Plastor SRL 
Oradea, Fab. de confecţii 
Oradium etc.  

perioada necesară 
intervenţiei 

perioada necesară 
intervenţiei 

perioada necesară 
intervenţiei 

buget de stat, buget judeţean, 
contribuţii, donaţii, sponsorizări, 
accesare fonduri interne / 
externe 

Fundația Agape Îngrijire la domiciliu  Centre de îngrijire la 
domiciliu  

1 an Accesare de fonduri prin proiecte 
naţionale şi/sau externe  

Fundația Biruitorii Servicii de îngrijire socio-medicală  DGASPC Bihor  permanent Accesare fonduri prin proiecte cu 
finanţare naţională sau externă  

Fundația Căminul Întâlniri periodice pentru schimb de furnizorii de servicii permanent bugetul judeţean  
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Entitate Denumire activitate/program Organizaţii partenere Durată/Ciclicitate Sursa de finanţare 
Francesco experienţă între furnizorii aceluiaşi 

serviciu social  
sociale  

Fundația My 
Brother's Keeper 
International 

Campanii de informare şi sprijin a femeii 
cu sarcină nedorită - Decide bine 
informată  

OTL Oradea  01.10.2016 - 
31.10.2016 

Donaţii  

Fundația Poarta 
Bucuriei 

Reabilitare locuinţe distruse de tornada 
din iunie în colonia de rromi din 
Săbolciu Teren de joacă Reabilitare 6 
puncte sanitare /duş/WC Plasament 
familial Mentorat CP2 - Asistarea 
copiilor din cadrul Asociaţia Curcubeul 
Copiilor CP2 Oradea Asistarea copiilor 
din cadrul Spitalului Municipal Dr. Gavril 
Curteanu - Oradea Asistarea comunităţii 
de rromi din localitatea Săbolciu 
Asistarea comunităţii de rromi din 
localitatea Tinca 

Comunitatea de rromi 
Săbolciu Asociaţia 
Curcubeul Copiilor 
Asociaţia Curcubeul 
Copiilor  

2017 2017 2017 Buget judeţean  

Primăria Avram 
Iancu 

Îngrijire bătrâni  ONG  permanent ONG, bugetul de stat  

Primăria Batăr Program Operational Capital Uman 
2014-2020-Reducerea numarului de 
persoane aflate in risc de saracie si 
excluziune sociala din comunitatile 
marginalizate in care exista populatie 
apartinand minoritati rome  

 3 ani Accesare de fonduri prin proiecte 
cu finantare nationala si/sau 
externa  

Primăria Holod Incluziunea rromilor    Bugetul de stat  
Primăria Lugaşu de 
Jos 

POCU    Acesare fonduri europene  

Primăria Salonta Îngrijire la domiciliu a persoanelor 
vârstnice  

 permanent Fonduri europene / buget 
judeţean+contribuţia 
beneficiarilor  
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Entitate Denumire activitate/program Organizaţii partenere Durată/Ciclicitate Sursa de finanţare 
Primăria Ştei Prevenire si combatere violenta 

domestica si trafic de persoane 
Prevenirea abandonului scolar si familial 
Monitorizare si suport pentru persoanele 
varstnice, cu risc de dependenta si sau 
cu handicap  

Fundatia People To 
Pleope si Departamentul 
pentru egalitate de sanse 
intre femei si barbati 
DGASPC si organizatii 
interesate  

2017-2021 Finantare externa 
nerambursabila  

Primăria Tileagd Asistenţă şi suport pentru persoane 
aflate în diferite situaţii de nevoie  

ONG  nelimitat Accesare de fonduri prin proiecte 
cu finanţare naţională şi/sau 
externă  

 
E. Activități/programe propuse spre derulare de către DGASPC Bihor în nume propriu sau în parteneriat, în scopul creșterii calității 
servicilor furnizate beneficiarilor. 
 

Entitate Denumire activitate/program Organizaţii partenere Durată/Ciclicitate Sursa de finanţare 
Direcţia Generală 
de Asistenţă 
Socială şi Protecţia 
Copilului Bihor 

- Înființarea unui compartiment 
responsabil cu asigurarea formării 
continue a asistenților maternali 
profesioniști. 
- Înființarea unui serviciu pentru formare 
profesională continuă a resurselor 
umane existente în cadrul centrelor de 
plasament ale DGASPC Bihor. 
- Creșterea capacitătii Centrului de Zi 
pentru persoane adulte cu dizabilități 
„Wilhelmina” Oradea. 
- Transformarea modulului Micul Prinț în 
locuință protejată și reducerea 
capacității C.R.R.P.A.D. Bratca în 
vederea respectării standardelor minime 
de calitate aplicabile. 
- Creşterea capacităţii centrului 
maternal. 

Eventual parteneriat 
public privat 
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IX. IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI  
 
Implementarea acțiunilor stabilite în cadrul prezentei strategii impune un proces de 

planificare bazat pe obiectivele și nevoile locale, precum și pe resursele materiale, 
financiare și umane disponibile. Implementarea strategiei se va realiza în concordanță cu 
strategiile existente la nivel național, cu modificările legislative ulterioare și în funcție de 
contextul social la nivelul comunităților, de evoluția nevoilor persoanelor beneficiare și de 
numărul acestora. Etapizarea implementării strategiei se realizează prin întocmirea unor 
planuri anuale de acțiune, aprobate de consiliile locale. 

Planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale, se elaborează de către 
autorităţile administraţiei publice locale, cu consultarea furnizorilor privați de servicii 
sociale din unitatea administrativ teritorială proprie, în conformitate cu măsurile şi acţiunile 
prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Bihor.24 

 
Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei constă, în principal, în 

verificarea atingerii obiectivelor prevăzute. Monitorizarea și evaluarea se va realiza de 
către fiecare furnizor de servicii sociale, în mod periodic, anual și la încheierea perioadelor 
de implementare a planurilor anuale de acțiune, pe baza indicatorilor de realizare. 

Furnizorii de servicii sociale responsabili cu implementarea activităților planificate 
vor întocmi rapoarte anuale privind stadiul implementării. În urma realizării acestor 
rapoarte anuale, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor și stadiul implementării 
strategiei se vor desfășura întâlniri care vor avea ca scop punerea în discuție a dificultăților 
întâmpinate și a propunerilor de soluționare asigurându-se astfel feed-back-ul necesar 
pentru autoevaluare și îmbunătățirea performanțelor. 
    
 Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei reprezintă activităţi de maximă 
importanţă care pot determina revizuirea prezentei strategii, a planurilor anuale 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 anuale de acţiune 
vor fi asigurate de către fiecare furnizor de servicii sociale, în vederea atingerii obiectivelor 
proprii. 
 

_____________________________________ 

                                                
24 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 
 
CRRPAD Centru de recuperare şi reabilitare pentru persoane adulte cu 

dizabilități. 
CITOPAD Centru de îngrijire prin terapie ocupaţională pentru persoane adulte 

cu dizabilități. 
DGASPC Bihor Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor. 
ONG Organizaţie neguvernamentală. 
UAT Unitate administrativ teritorială 

 

 

 

 

 

Cu mulţumiri tuturor celor care au participat,  

în orice mod, la realizarea acestui document. 

 
 
 

Director general, 
Jr. Puia Lucian-Călin 
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