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PLAN ANUAL DE ACȚIUNI AL SERVICIILOR SOCIALE
pentru anul 2017

Punând accent pe rolul primordial al familiei în creşterea, îngrijirea şi educarea
copilului, în asistenţa persoanei cu handicap, a persoanei vârstnice sau a oricărei
alte persoane aflată în situaţie de risc de excludere socială şi faptul că eforturile
societăţii trebuie îndreptate în direcţia întăririi şi susţinerii familiei în asumarea
responsabilităţilor, ne îndeamnă să recunoaştem faptul că responsabilizarea
familiei în spiritul noului pachet legislativ în domeniul asistenţei sociale nu se
poate realiza fără o abordare sistematică a problemelor cu care se confruntă
copiii şi familiile acestora. Astfel, resursele pentru depăşirea unor situaţii dificile
trebuie căutate pe rând la familia extinsă, reţeaua socială a familiei, profesionişti
care intervin la un moment dat, comunitatea prin intervenţia structurilor
consultative, autorităţilor locale şi serviciilor sociale primare, de prevenire şi, în
ultimă instanţă, în intervenţia specializată.
Prin implementarea prezentului plan se va asigura creşterea calităţii vieţii
copilului şi a adultului aflat în situaţie de risc de excludere socială în judeţul
Mureş, urmărindu-se ca toate serviciile pentru aceste categorii, din oricare din
domeniile de interes pentru acesta, să respecte standardele minime prevăzute
prin reglementări legale, care să fie verificate în mod periodic într-un sistem
competent, coerent si unitar.
Pe de altă parte, se subliniază importanţa tuturor instituţiilor care, prin
activitatea lor, au legătură cu copiii şi adulţii aflaţi în situaţie de risc, de
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excludere socială, şi care trebuie să conştientizeze faptul că sunt deopotrivă
responsabile pentru protejarea intereselor şi a drepturilor acestor persoane.
Vom acţiona împreună cu autorităţile locale şi comunitatea locală pentru a
dezvolta servicii care să se adreseze eficient copiilor şi familiilor acestora, aflate
în situaţii de risc/ dificultate, asigurându-ne că fiecare copil trăieşte într-o
familie.
În paralel vom urmări:
-

sprijinirea autorităţilor locale în vederea prevenirii separării copilului de
familia naturală, a identificării pârghiilor eficiente pentru ameliorarea
problemelor cu care se confruntă persoanele adulte aflate în dificultate, a
persoanelor cu dizabilităţi şi vârstnicilor;

-

dezvoltarea de servicii alternative de protecţie care se adresează copilului
şi familiei acestuia aflaţi în situaţie de risc;

-

dezvoltarea de programe pentru integrarea socio–profesională a tinerilor
care părăsesc sistemul judeţean de protecţie, a tinerilor cu deficienţe;

-

asigurarea calităţii serviciilor din sistemul judeţean de protecţie a
copilului, a serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi în
concordanţă cu standardele aprobate pe plan naţional;

-

sprijinirea, îndrumarea autorităţilor locale în vederea dezvoltării de
servicii sociale pe plan local, care să acopere nevoile comunitare, prin
accesarea de fonduri nerambursabile sau implicarea acestor instituţii în
parteneriate de tip public-privat;

-

monitorizarea nevoilor sociale la nivel judeţean, identificarea zonelor cu
riscuri majore în ceea ce priveşte protecţia socială, cartografierea
serviciilor sociale de la nivel judeţean furnizate de sectorul public sau
privat şi propunerea de intervenţie specifică zonală prin dezvoltarea de
parteneriate cu organizaţiile nonguvernamentale.

Serviciile şi prestaţiile de asistenţă socială trebuie să fie dezvoltate şi
îmbunătăţite la nivel judeţean şi se adresează tuturor categoriilor de beneficiari:
copii şi familii, vârstnici, persoane cu handicap, alte persoane aflate în situaţie de
risc.
Cunoaşterea şi ameliorarea fenomenului social implică structuri noi de evaluare,
monitorizare, informare, analiză, parteneriat/ colaborare sector public/ privat,
sector voluntariat, atât la nivel judeţean cât şi la nivel local, prin servicii şi
organisme de calitate şi reprezentative.
Având în vedere atribuţiile principale ale DGASPC Mureş stipulate în H.G.
nr.1434/2004, potrivit căreia:
a) elaborează şi implementează strategiile şi planurile de acţiune la nivel
judeţean, în concordanţă cu strategiile şi planurile naţionale privind serviciile
sociale, precum şi cu nevoile proprii de dezvoltare în domeniu;
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b) iniţiază şi aplică măsuri de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare
şi excludere socială şi asigură soluţionarea urgenţelor sociale;
c) coordonează înfiinţarea, organizarea şi furnizarea serviciilor sociale, în
concordanţă cu nevoia socială identificată, asigurând o acoperire echitabilă a
dezvoltării acestora pe întreg teritoriul judeţului şi acordă sprijin financiar şi
tehnic pentru susţinerea acestora;
d) răspunde de înfiinţarea, organizarea şi furnizarea serviciilor sociale
specializate, direct sau în parteneriat, ori prin contractare cu alte autorităţi şi
instituţii publice şi private, structuri asociative, precum şi cu instituţii de cult
recunoscute de lege implicate în derularea programelor de asistenţă socială;
e) acordă sprijin autorităţilor locale în scopul dezvoltării şi organizării serviciilor
sociale;
f) asigură activităţile de informare, formare şi consiliere în vederea creşterii
performanţei serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul consiliilor locale
ale municipiilor, oraşelor şi comunelor;
g) monitorizează şi evaluează serviciile sociale înfiinţate şi administrate;
h) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională
în domeniu;
i) acordă asistenţă tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor
comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială;
j) elaborează şi propune consiliului judeţean proiectul de buget anual pentru
susţinerea serviciilor sociale şi a altor măsuri de asistenţă socială, în conformitate
cu planul de acţiune propriu.
Problemele identificate la nivelul comunităţii:
- Lipsa locurilor de muncă pentru tinerii absolvenţi, fapt ce determină emigrarea
acestora în străinătate la munci ocazionale şi chiar la munci permanente calificate
dintre care şi mulţi specialişti de înaltă calificare. Reîntoarcerea lor în judeţ se
limitează la vizite. Categoria copiilor „rămaşi singuri acasă„ a crescut din acest
motiv în ultimii ani.
- Existenţa cazurilor de copii neglijaţi, abuzaţi, exploataţi datorită problemelor
economice, medicale sau al nivelul educativ scăzut din partea reprezentanţilor
legali ai copiilor. Neglijarea copilului este asociată cu o serie de probleme sau cu
neasigurarea unor nevoi ale acestuia: neglijare alimentară (privarea de hrană,
absenţa mai multor categorii de alimente esenţiale creşterii, mese neregulate
etc), neglijare vestimentară (haine nepotrivite pentru anotimp, haine prea mici
sau prea mari, haine murdare sau chiar inexistenţa vestimentaţiei în perioadele
reci ale anului), neglijarea igienei (lipsa igienei corporale, mirosuri respingătoare,
paraziţi), neglijarea medicală (absenţa îngrijirilor necesare, omiterea vaccinărilor
şi a vizitelor de control, neaplicarea tratamentelor prescrise), neglijarea locuinţei
(locuinţă prost întreţinută, neîncălzită, risc de incendii, mobilier absent sau aflat
în stare de degradare, substanţe toxice aflate la îndemâna copilului etc),
neglijarea educaţiei (sub-stimulare, instabilitatea sistemului de pedepse şi
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recompense, lipsa modelelor de învăţare a abilităţilor de viaţă independentă,
lipsa de urmărire şi supraveghere a situaţiei şcolare, frecvenţă şcolară redusă
până la abandon şcolar).
- reşterea natalităţii la categoria de populaţie fără nici un venit, singura sursă de
venit fiind alocaţia de stat pentru copil şi ajutorul social.
- Lipsa de locuinţe pentru tinerii căsătoriţi, fapt ce a determinat creşterea
convieţuirii în concubinaj.
- Creşterea numărului de copii care riscă să fie separaţi de familia naturală,
fenomen ce trebuie ţinut sub control prin măsuri de intervenţie specifică la nivel
local.
- Supravegherea atentă a copiilor care provin din medii defavorizante pentru a
evita riscurile la care sunt supuşi copiii care trăiesc în stradă.
- Inexistenţa unor servicii specifice pentru copiii care au săvârşit fapte penale şi
nu răspund penal, lipsa specialiştilor care să urmărească îndeplinirea cerinţelor
impuse prin impunerea măsurii de supraveghere specializată;
- Insuficienţa serviciilor de prevenire a separării copilului de mediul biologic,
mijloace concrete de intervenţie specifice şi individualizate minime sau chiar
inexistente pe plan local.
- Număr insuficient de acţiuni de promovare a drepturilor copilului şi de
responsabilizare a părinţilor cu privire la obligaţiile ce le revin.
- Programe insuficiente de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
(copii, tineri, adulţi, vârstnici), acţiunile prezente reducându-se la procesul de
evaluare a acestora pentru încadrarea în grad de handicap, facilitarea accesului la
obţinerea prestaţiilor cuvenite potrivit prevederilor legale, însă măsuri concrete
pentru creşterea gradului de integrare în comunitate, creşterea adaptabilităţii, a
integrării socio-profesionale a persoanelor apte de muncă sunt insuficiente
raportat la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.
- Creşterea numărului de persoane înregistrate ca fiind imobilizate la domiciliu şi
a persoanelor vârstnice (peste 65 de ani) care trăiesc singure şi a căror nevoi sunt
de îngrijire primară, medicală, de sprijin în realizarea sarcinilor din gospodărie,
nevoi de socializare.
- Nivelul de educaţie al persoanelor din comunităţile de romi este scăzut,
conservarea cutumei potrivit căreia viaţa sexuală debutează la vârste precoce şi
nu este controlată prin metode contraceptive, nelegalizarea căsătoriei,
nerecunoaşterea paternităţii copiilor datorită relaţiilor de concubinaj instabile şi
temporare, acces limitat la informaţiile primare privind educaţia medicală,
datorită analfabetismului sau neşcolarizării, lipsa locurilor de muncă şi ca urmare
lipsa unei locuinţe, a resurselor materiale necesare unui trai decent. Nevoile
acestei categorii de populaţie sunt multiple şi interdependente, satisfacerea uneia
nu poate conduce la înlăturarea riscurilor la care poate fi expusă. Educaţia este
singura intervenţie care poate să ne asigure generaţii viitoare dezvoltate şi cu un
grad redus de dependenţă faţă de structurile statului, aceasta reprezentând
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singura investiţie majoră, dar cu consecinţe imediate nepalpabile, însă cu efecte
pozitive pe termen lung.
Dificultăţi întâmpinate in desfăşurarea activităţii
Salariile mici din ultima perioadă a determinat orientarea personalului în alte
domenii de activitate şi renunţarea la profesia din domeniul asistenţei sociale.
Plecările voluntare de personal, pensionări au determinat supraîncărcarea
personalului rămas. Ca efect al suprasolicitării apare îmbolnăvirea personalului. Sau căutat soluţii prin atragerea voluntariatului, supervizarea personalului,
modificarea programului de lucru în anumite servicii de specialitate, modificarea
schemei de personal, campanii de recrutare personal.
Intervenţii şi servicii insuficiente privind prevenirea separării copiilor de părinţi şi
instituţionalizarea persoanelor cu dizabilităţi.
Riscuri:
-

Politici legislative în continuă schimbare;

-

Resurse materiale şi financiare limitate;

-

Reducerea acţiunilor de sponsorizări în comparaţie cu anii anteriori;

-

Părăsirea sistemului de către tot mai mulţi angajaţi din cauza lipsei
motivaţiei financiare;

-

Rezistenţa la schimbare a unei pãrţi a personalului, în special a celui
necalificat şi/sau înaintat în vârstã;

-

Deteriorarea colaborării cu reprezentanţi ai serviciului local de asistenţă
socială din cadrul primăriilor;

-

Scăderea interesului/ preocupării autorităţilor locale pentru dezvoltarea şi
acordarea serviciilor sociale coroborata cu lipsa fondurilor necesare;

-

Creşterea problematicii sociale, a numărului de persoane dependente de
serviciile sociale şi implicit a nevoii de servicii sociale diversificate;

-

Încetarea activităţii unor ONG-uri care furnizează servicii sociale;

-

Persistenţa dificultăţilor de recrutare a personalui specializat;

-

Lipsa personalului calificat în zone izolate, în special în zonele rurale, care
să asigure înfiinţarea şi/ sau furnizarea de servicii sociale;

-

Extinderea zonelor neacoperite de serviciile sociale, ca urmare a lipsei
specialiştilor şi a instituţiilor specializate;

-

Scăderea nivelului de trai a populaţiei, care se va reflecta printr-o creştere
a beneficiarilor de servicii sociale;

-

Creşterea numãrului de persoane vârstnice/ cu handicap care solicită
admiterea într-un centru rezidenţial raportat la numărul de locuri
disponibile;

-

Posibile conflicte între beneficiarii unui serviciu rezidenţial datorate
diferenţelor de vârstă între acestia;
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-

Tendinţa persoanelor aflate în situaţii de risc socio-economic de a accepta
şi de a se mulţumi doar cu mãsurile sociale pasive;

-

Neimplicarea cetãţenilor ca voluntari în acţiunile sociale;

-

Reticenţa din partea comunităţii şi a angajatorilor privind încadrarea în
muncă a persoanelor cu handicap:

-

Prejudecăţile oamenilor faţă de copilul/ tânărul/ adultul cu dizabilităţi şi/
sau provenit din sistemul de protecţie;

-

Reticenţa populaţiei privind integrarea şi socializarea copilului cu nevoi
speciale;

-

Nivelul socio - economic şi educaţional scăzut al familiilor copiilor, care
poate duce la dezinteresul şi lipsa de implicare a unor părinţi în educaţia
copiilor precum şi la amplificarea fenomenelor negative (abandon şcolar,
absenteism, delicvenţă juvenilă);

-

Creşterea numărului de familii plecate la lucru în străinătate, lipsindu-i pe
copii de sprijinul părintesc;

-

Lipsa unor terapii aplicate copiilor cu tulburări de comportament care
îngreunează integrarea lor în orice comunitate;

-

Dificultăţi de comunicare cu părinţii copiilor cu deficinţe.din cauza
nivelului scăzut de educaţie al acestora;

-

Neînţelegerea, din partea cetãţenilor de etnie rromã, a importanţei şi
necesitãţii continuãrii pregãtirii şcolare obligatorii;

-

Creşterea fenomenului de abandon şcolar şi/sau familial.

Serviciile sociale, reprezintă 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. Serviciile sociale pot fi furnizate în sistem integrat,
prin asocierea lor cu serviciile medicale, educaţionale, de locuinţe şi de ocupare
în muncă.
Furnizorii de servicii sociale pot fi persoane fizice sau juridice, publice ori private.
Serviciile sociale pot fi servicii sociale cu caracter primar şi servicii sociale
specializate, respectiv servicii sociale cu cazare şi servicii sociale fără cazare.
În judeţul Mureş, conform datelor publicate în Registrul electronic unic al
serviciilor sociale la data de 10 aprilie 2017 pe site-ul Ministerului Muncii şi
Justiţiei Sociale sunt înregistraţi 265 furnizori de servicii sociale acreditate în baza
Legii nr.197/2012 şi 117 servicii sociale licenţiate.
Conform datelor statistice, în cursul anului 2016 Directia a oferit servicii unui
numar total de 29.075 beneficiari direcţi, din care 5.551 în sistemul de protecţie a
drepturilor copilului şi 23.524 persoane adulte.
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În conformitate cu prevederile art.112,113 şi 118 din Legea nr.292/2011 se
întocmeşte prezentul Plan anual de acţiuni privind serviciile sociale care conţine
informaţii privind nevoile, serviciile existente, beneficiarii, din judeţul Mureş.
Planul nu se pretinde a fi unul exhaustiv, conţine doar informaţiile deţinute la
ora actuală de DGASPC Mureş din diverse surse de informare (statistici oficiale,
raportări trimestriale depuse de furnizori privaţi, autorităţi publice locale).
În vederea prevenirii sau limitării unor situații de dificultate ori vulnerabilitate,
care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, respectiv pentru
menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea
unei situații de nevoie socială, autoritatea publică județeană va sprijini
acordarea, de către furnizorii privați, a serviciilor sociale de tip îngrijire și
asistență la domiciliu/centre de zi, prin rezervarea acestui domeniu pentru
programele/proiectele și acțiunile pentru care se acordă finanțare nerambursabilă
în anul 2017 de la bugetul județului Mureș.
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Nr
crt.

Obiective
operaţionale

Număr şi categorii de
beneficiari

Servicii sociale
propuse pentru a fi
înfiinţate

Servicii sociale existente

Programul
de
contractare
a serviciilor
sociale

Bugetul
estimat
-lei-

Surse de
finanţare

I. Categoria de beneficiari: COPII ȘI FAMILII AFLATE ÎN SITUAȚII DE RISC
1

Asigurarea
protecţiei
temporare a
copiilor care au
/necesită
măsură de
protecţie

509 copii separaţi
temporar sau definitiv
de părinţii săi

Centre rezidenţiale
organizate în case de tip
familial (CTF):

Județul Mureș

35 CTF publice din
structura DGASPC Mureș:
253 beneficiari
26 CTF private: 226
beneficiari
Fundația Kiwi Casa
Bucuriei,
Fundaţia Global Care
România,

0

0

9.531.000

Buget de stat
prin DGASPC

Servicii
rezidenţiale
de tip CTF
pentru 112
beneficiari

2.100.560

Buget de stat
prin CJM

Asociaţia de Caritate
"Betania
Asociaţia"Pro Christo et
Ecclesia"
Fundaţia"Lazarenum"
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Fundaţia"Dove”- filiala
Mureş
Fundaţia Culturală
"Czegei Wass"
Asociaţia
"Sfânta Elisabeta"
Fundaţia
"Andrei PRO VITA"
Asociaţia "Forumul
Ecumenic"
Fundaţia "LOC"
Fundaţia "PRO SOVATA"
Asociaţia
Filantropia Ortodoxă
Alba Iulia (filiala
Sighişoara)
Parohia Ortodoxă Criş
Asociaţia
Filantropia Ortodoxă
Alba Iulia (filiala Reghin)
Fundaţia „SF. FRANCISC”
Deva
Asociaţia
“CROWN Child
Placement”
108 copii cu dizabilităţi

7 centre rezidenţiale

0

10.508.000
/24
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9

separaţi temporar sau
definitiv de părinţii săi
Județul Mureș

publice pentru copii cu
deficienţe
neuropsihiatrice, DGASPC
Mureș: 106 beneficiari

prin DGASPC

1 furnizor privat cu
servicii rezidențiale: 1
tânăr cu măsură de
protecție

Servicii de
tip CTF
pentru 2
beneficiari

53.510

Buget de stat
prin CJM

0

100.000

Buget de stat
prin DGASPC

7.300.000

Fonduri

Fundaţia Creştină Rhema"
6 copii cu handicap
grav cu dependenţă de
îngrijiri medicale
specializate cu vârsta
cuprinsă între 0-3 ani

1 serviciu rezidenţial de
îngrijire şi asistenţă
medico-socială SPERANŢA

24 copii care au
săvârşit fapte penale şi
nu răspund penal

0

402 copii aflaţi în
situaţie de risc

Centrul de primire în
regim de urgenţă cu o

0

Târgu-Mureș
1 centru de orientare,
supravaghere şi
sprijinire a reintegrării
sociale a copilului
care a sâvârşit fapte
penale şi nu răspunde
penal - public
0

nerambursabile

0
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Buget de stat
prin DGASPC
10

(abuzaţi, neglijaţi,
expoataţi) – sesizate la
telefonul copilului/an

capacitate de 24 locuri –
51 copii plasaţi în regim
de urgenţă – DGASPC
Mureș

651 copiii aflaţi în
plasament la
rude/familii/persoane
+ 157 solicitări de
instituire măsură/an

Serviciul familial, pentru
copilul aflat în plasament
la rude până la gradul IV
inclusiv – 444 copii/ la
alte persoane – 207 copii,
din structura DGASPC
Mureș

0

0

130.000

Bugetul de
stat prin
DGASPC

Serviciul asistenţă
maternală profesionistă:

0

0

9.287.000

Bugetul de
stat prin
DGASPC

din județul Mureș
427 copii aflaţi în
plasament la asistent
maternal profesionist +
30 intrări/an, din
județul Mureș

426 copii aflaţi la 233
asistenţi maternali
profesionişti angajaţi la
DGASPC
1 copil aflat la 1 AMP
angajat la Fundația Kiwi
Casa Bucuriei,privat

Buget propriu
OPA
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2

Asigurarea
protecţiei
cuplurilor
mamăcopil/copii

29 cupluri mamă copil/copii aflaţi în
situaţii de risc (29
mame + 38 copii) din
județul Mureș

Centru
maternal:”Materna” cu o
capacitate de 9 cupluri
mamă-copil/copii, din
structura DGASPC Mureș

0

0

790.000

Bugetul de
stat prin
DGASPC

3

Asigurarea
prevenirii
separării
copilului de
părinţii săi

1441 copii cu
dizabilități cu
certificate de
încadrare în grad de
handicap valabile la
sfârșitul anului 2016 și
cu plan de recuperare
din județul Mureș

Serviciul de recuprare de
zi pentru copilul cu
dizabilităţi din
comunitate cu 85 locuri –
49 beneficiari Sighișoara

-

-

3.353.000

Bugetul de
stat prin
DGASPC

Servicii de recuperare şi
reabilitare la domiciliul
copilului prin Echipa
Mobilă de Recuperare a
Copilului cu Dizabilităţi
din structura DGASPC
Mureș – 31 copii

600.000

Serviciu privat de Echipa
Mobilă de Recuperare a
Copilului cu Dizabilităţi
prin AsociațiaCaritas
Mitropolitan Grecocatolic Blaj zona
Târnăveni -12 copii
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5 Centre de zi pentru
copiii cu dizabilităţi
private – 120 beneficiari

-

-

-

Buget consiliu
local
Buget propriu

Fundația Transilvana
Alpha Tg Mureș
Fundația Impuls – Luduș
Asociația Rază de Soare –
Iernut
Fundația Luminița
Copiilor – Sighișoara
Fundația Gecse Daniel –
Tg Mureș
510 copii aflați în
situație de risc în județ
raportate de SPAS +
402 sesizări telefonice
– copii abuzați,
neglijați, exploatați

2 centre de zi pentru
copii romi aflate în
subordinea OPA – 170
beneficiari

-

Buget propriu
OPA
Buget consiliu
local –
subvenții

Fundația Buckner
Fundația Rhema
1 centru de zi pentru
copii abuzaţi/ neglijaţi/
exploataţi, aflate în
subordinea OPA – 25 copii
/24
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Asociația Filantropia
Ortodoxă Alba Iulia –filala
Reghin
1 centru de consiliere
pentru copii și părinți
privat: 127 părinți + 72
copii beneficiari servicii
Organizația Salvați Copiii
– filala Mureș
2 centre de zi de
dezvoltare și educație
timpurie aflate în
subordinea OPA – 300
copii
Organizația Caritas Alba
Iuliaîn zonele Reghin și
Tg Mureș
4 creşe aflate în
subordinea Consiliilor
Locale (Sovata, Luduș,
Reghin, Band)– 146 copii

-

Buget consiliu
local

1 centru de zi pentru
copii romi aflat în
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subordinea Consiliului
Local Tg Mureș Centrul
Rozmarin –98 copii
1 centru de zi pentru
copii neglijaţi aflat în
subordinea Consiliului
Local Măgherani– 58 copii
4.

Asigurarea de
servicii sociale
de dezvoltare a
deprinderilor de
viață
independentă
pentru copiii și
tinerii aflați în
sistemul de
protecție
specială.

543 copii şi tineri cu
măsură de protecţie
separaţi temporar sau
definitiv de părinţii săi

Activități de dezvoltare a
deprinderilor de viață
independentă în 49
servicii rezidențiale – 413
beneficiari din cadrul
DGASPC Mureș

-

-

-

-

1 furnizor privat de
servicii pentru
dezvoltarea deprinderilor
de viață independentă

-

130 copii şi
tineri cu
măsură de
protecţie
separaţi
temporar
sau definitiv
de părinţii
săi

338.000 lei

Buget de stat
prin CJM

Fundația Talentum

II. Categoria de beneficiar: PERSOANE ADULTE
/24
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II:A. Tineri care urmează să părăsească sistemul de protecție
1.

Pregatirea
adolescentului
pt parasirea
sistemului de
protectie şi
integrarea sa în
societate

81 Tineri cu măsură de
protecţie care au
implinit vârsta de 18
ani şi urmează să
părăsească sistemul de
protecţie

2 Centre de tranzit:10
tineri, din structura
DGASPC Mureș

-

-

2 servicii private cu 14
tineri

245.000

Buget de stat
prin DGASPC

Buget propriu

Fundația Domus
Fundația Timulazu
II.B. Victimele violenței în familie
2.

Informare
consiliere și
evaluare a
victimelor
violentei
domestice

295 victime/an ale
violenţei domestice
care solicita informare
și consiliere

Activități de informare
prin Compartimentul
violență în familie din
cadrul DGASPC Mureș: 40
sesizări/an

Buget de stat
prin DGASPC
Mureș

2 Centre de prevenire si
combatere a violentei
private :245 victime/an

Buget consiliu
local

Fundația Institutul Est
European de Sănătatte a
/24
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Reproducerii
Fundația Veritas
Sighișoara
3.

4.

Asigurarea
îngrijirii şi
asistenţei
victimelor
violenţei
domestice

167 victime /an ale
violenţei domestice
care beneficiază de
servicii rezidențiale :

Asigurarea
asistenței
agresorilor

48 agresori/an care au
solicitat servicii de
consiliere

Serviciu privat –Adăpost –
Centru de primire în
regim de urgenţă,
capacitate 10 locuri

-

10/beneficiar
/luna x 12
luni.

165.700,80
lei

-

-

-

Buget de stat
prin CJM

Fundația Institutul Est
European de Sănătatte a
Reproducerii
Serviciu privat: Centru de
asistență destinat
agresorilor:5 cazuri/lună
Fundația Institutul Est
European de Sănătatte a
Reproducerii
II.C. Persoane adulte cu dizabilități

1.

Asigurare
servicii sociale
în unităţi de

1088 persoane adulte
cu dizabilităţi care au
solicitat admiterea

5 Centre de îngrijire şi
asistenţă: Sighișoara,
Lunca Mureșului, Căpușu
de Câmpie, Glodeni,

-

54.662.000

/24

Bugetul de
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tip rezidenţial

Reghin
6 centre de recuperare şi
reabilitare
neuropsihiatrică la
Brâncovenești,
Călugăreni, luduș, Ceuașu
de Câmpie, Reghin
1 centru de integrare prin
terapie ocupaţionala
Căpușu de Câmpie
1 locuinţă
protejată,Căpușu de
Câmpie
aflate în structura
DGASPC Mureș
1 serviciu privat cu 12
beneficiari

Servicii
sociale cu
cazare
pentru 15
persoane cu
dizabilități

583.565,44

Buget de stat
prin CJ

II.D. Persoane vârstnice
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1.

Informare şi
asistenţă/consi
liere

1714 Persoane
vârstnice, cu vârsta
peste 65 ani, cu
diferite grade de
dependenţă

Compartimentul pentru
persoane vârstnice –din
cadrul DGASPC Mureș

-

-

10 Servicii sociale fără
cazare-Centru de zi-din
mediu privat 339
beneficiari/an

Buget de stat

Buget consiliu
local
Buget propriu

Organizația de utilitate
publică Caritas Alba Iulia
în zonele: Tg Mures,
Eremitu, Câmpul Cetății,
Sovata, Sg De Pădure,
Bezid, Fântânele,
Dumitreni, Sânpaul, Sg de
Mureș
2.

Creșterea
gradului de
integrare și
participare a
persoanelor
vârstnice

2800 Persoane
vârstnice, cu vârsta
peste 65 ani, cu
diferite grade de
dependenţă

4 Servicii de ingrijire la
domiciliu private

-

-

Buget local
Subvenții

Organizația de utilitate
publică Caritas Alba Iulia
în zonele:Gălești,
Hodoșa, Vărgata, Reghin,
Sânpaul, Șincai, Sg de
Pădure, Miercurea

Buget propriu
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Nirajului, Saschiz, Nadeș,
Viișoara, Zagăr, Vânători,
Bălăușeri, Bereni,
Eremitu, Fântânele,
Măgherani, Neaua, Sg de
Mureș, Sovata, Vețca,
Coroisânmărtin
Fundația Diakonia în
zona: Sărmaș, Mădăraș,
Reghin, Glodeni
AsociațiaCaritas
Mitropolitan Grecocatolic Blaj zona
Târnăveni
Asociația Microregională
Târnava Mică zona
Chibed, Sângeorgiu de
Pădure, Miercurea Niraj,
Fântânele
3.

Îngrijire şi
asistenţă în
unităţi de tip
rezidenţiale

499 persoane
vârstnice, cu vârsta
peste 65 ani, cu
diferite grade de
dependenţă care au

1 Cămin pentru persoane
vârstnice Ideciu de Jos :
67 beneficiari în
structura DGASPC Mureș

-

-

2.957.000

Buget de stat
prin CJ

3 Cămine pentru
/24
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solicitat admiterea
într-un centru
rezidenţial

persoane vârstnice
publice din subordinea
consiliilor locale TârguMureș, Măgherani,
Sărmașu : 138 beneficiari
12 Cămine pentru
persoane vârstnice în
mediu privat 294
beneficiari

Subvenții
Buget consiliu
local

-

-

-

Subvenții
Buget propriu

Fundația Lazarenum –Tg
Mureș
Asociația Amicus –
Câmpenița
Aociația Diakonos –
Păsăreni
Cămin pentru persoane
Vârstnice Valea
Izvoarelor
Cămin pentru persoane
Vârstnice Bolintineni
Cămin pentru persoane
Vârstnice Chirileu
Cămin pentru persoane
/24
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Vârstnice Casa Bunicilor
Cristești
Cămin pentru persoane
Vârstnice Solovăstru
Cămin pentru persoane
Vârstnice Menhart Sg de
Mureș
Organizația Caritas Valea
Izvoarelor
Casa Laura Senior Center
Reghin
Rezidența History Câmpul
Cetății
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În conformitate cu prevederile art.112 alin.(3) din Legea nr.292/2011 a asistenţei
sociale, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş prin
adresa nr.14.298/04.04.2017 a supus spre consultare draftul PLANULUI DE
ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE pe anul 2017 (document depus de DGASPC
Mureş cu adresa de înaintare nr. 14.217/04.04.2017 înregistrat la sediul Consiliului
Judeţean Mureş sub nr.6.935/04.04.2017 pe site-ul: www.dgaspcmures.ro,
aşteptănd propuneri, sugestii şi opinii în scris până la data de 10. aprilie 2017,
orele 16,00 pe adresa electronică: dgaspcmonitorizare@gmail.com, fax: 0265211.561 sau la sediul din Tg. Mureş, str. Trébely, nr.7.
Situaţia centralizată a propunerilor, sugestiilor şi opiniilor formulate la termenul
limită, se prezintă în felul următor:
Nr.
crt.
1.

Emitent

Fundaţia
Talentum

Nr.
înregistrare
la DGASPC
14.858 din
07.04.2017

nr.31/06.04.2017

Conţinut pe scurt

Propune contractarea
serviciilor de:
-consultanţă
profesională pentru
dezvoltarea
competenţelor
profesionale şi
prevenirea epuizării
profesionale ale
angajaţilor DGASPC
Mureş prin activităţi
de supervizare de
grup/individual şi
team building

Modul de tratare a
sugestiei
Conform
nomenclatorului
serviciilor sociale,
conform HG 867/2015,
serviciul de consultanţă
profesională nu
reprezintă un serviciu
social, iar serviciul de
consiliere şi sprijin
pentru copii şi tineri
cu o formă de protecție
socială nu este o
nevoie, fiind asigurat
de DGASPC Mureș

-de consiliere şi sprijin
pentru copii şi tineri
aflaţi în suferinţă care
beneficiază de o formă
de protecţie socială
din judeţul Mureş
2.

Asociaţia Pro
Christo et Ecclesia
Nr.9/10.04.2017

15.033 din
10.04.2017

Propune încheierea
unei convenţii de
colaborare pentru
asigurarea serviciilor
de tip CTF pentru un
număr de 7 copii şi
tineri cu suportarea
cotă parte de către
DGASPC Mureş a
cheltuielilor de

Conform Legii 98/2016,
privind achiziţiile
publice, serviciile
sociale fac obiectul
procedurii de
contractare, sumele
alocate sunt aprobate
prin HCJM nr.
31/30.03.2017
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funcţionare
3.

Fundaţia “Kiwi
Casa Bucuriei”

15.034 din
10.04.2017

Nr.
310/10.04.2017

4.

Fundaţia
Transilvană Alpha

Solicită sprijin DGASPC
Mureş în vederea
obţinerii normelor
metodologice de
acreditare a serviciului
de îngrijire de tip
familial

Caritas Alba Iulia
Nr.60/10.04.2017

6.

Institutul Est
European de
Sănătate a
Reproducerii

Tipurile de servicii
descrise se regăsesc în
planul de acţiuni, iar
solicitarea nu face
obiectul materialului
supus consultării

15.203 din
10.04.2017

Propune
reconsiderarea
planului de acţiuni şi
denunţă insuficienţa
fondurilor alocate
serviciilor destinate
persoanelor cu
dizabilităţi

Planul de acţiuni a fost
revizuit iar în ceea ce
priveşte sumele,
acestea au fost
aprobate prin HCJM nr.
31/30.03.2017

15.212 din
11.04.2017

Propun completarea
Planului, cu serviciile
furnizate de către
organizaţie

Tipurile de servicii
furnizate se regăsesc în
Plan

15.298 din
11.04.2017

Propune completarea
Planului cu acţiuni
specifice şi
modificarea textului în
consecinţă

Propunerea este
cuprinsă în planul
revizuit

Nr.671/10.04.2017

5.

Prezintă descrierea
serviciilor oferite

Nr.137/10.04.2017

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,

DIRECTOR GENERAL ADJ.

Dr. Stekbauer Andrea Melinda

Deak Elida Maria

Întocmit:
Consilier, Carmen Orășan CJ Mureș
consilier, Borsa Angela Csilla DGASPC Mureș
Inspector, Căliman Crima DGASPC Mureș
Șef Serviciu, Miklea Hajnal-Katalin DGASPC Mureș
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