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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SIMERIA 
Direcţia de Asistenţă Socială Simeria 

335900, Simeria, Piaţa Unirii Bl.5 Parter, tel. 0254262076, fax. 0354816562 
e-mail: spas.simeria@gmail.com, site: www.primariasimeria.ro 

 

 

APROBAT, 

 

 

FIŞĂ DE SERVICII  NR. .................../....................... 

 

Nume, prenume 
beneficiar:_____________________________/________________________________ 

 

I. TIPUL SERVICIILOR  ACORDATE: 
 

 
I.1.  Servicii pentru consiliere: 

Nr. 
crt 

Activitate Durata/ 
Perioada 

Instrumente/tehnici  de 
monitorizare 

Modalităţi de 
organizare a 

activităţii 
1.  Servicii de consiliere:  

 
 Informarea părinţilor în 
vederea acoperirii nevoilor 
copiilor; 
  
 

 
 
La nevoie 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidarea abilităţilor şi 
cunostinţelor părinţilor 
privind îngrijirea şi educarea 
copilului; 

 
 
La nevoie 

 
 

 Consilierea părinţilor pentru 
depăşirea unor situaţii de 
dificultate (divorţ, pierderea 
locului de muncă, conflicte 
intrafamiliale, boli cronice, 
decesul unuia dintre soţi 
etc.) care pun în pericol 
dezvoltarea copiilor sau care 

 
 
 
 
 
 
La nevoie  

 
 

mailto:spas.simeria@gmail.com
http://www.primariasimeria.ro/


2 
 

generează riscuri de separare 
a copiilor de mediul lor 
familial; 
 
Sprijinirea şi consilierea 
copiilor care au dificultăţi de 
dezvoltare şi/sau integrare în 
familie, şcoala, grupuri 
socio-profesionale; 
 

 
La nevoie  

 
 

  Activităţi de socializare, 
comunitare culturale ,etc 

 
Lunar, 
Săptămânal, 
La nevoie 
 

 
 

 
 

 

 

I.2. SERVICII DE INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ: 

Nr. 
crt 

Activitate Durata/ 
Perioada 

Instrumente/tehnici  
de monitorizare 

Modalităţi de 
organizare a 

activităţii 
1.  Inițierea și stabilirea de 

relații cu cei din jur pentru 
integrarea în plan social  

Permanent   Conform 
procedurilor 
interne 

2.  Participarea la situații de 
comunicare  și relaționare 
socială la nivel de 
comunitate/microgrup: ziua 
comunității, evenimente 
colective: ziua comunității, 
discuții /informări tematice, 
mobilitate corporală 
(transport), evaluarea 
gradului de satisfacție 
referitor la serviciile primite 
 

Lunar  
Săptămânal 
La nevoie  
Anual   

 Individual  
În grup  

3.  Integrare socio-culturală: 
vizite, excursii, drumeții, 
aniversări, serbări, 
socializare cu prilejul 
sărbătorilor oficiale și 
religioase , participare la 
evenimente cotidiene, 
educație informală, 
deprinderi de viață 
independentă, reabilitare 
funcțională  

La nevoie 
Lunar 

 Individual  
În  grup 
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4.  Consiliere (socială, juridică) La cerere  Individual/solitar 
 

 
 
 
 
 
 

II. OBIECTIVE GENERALE: 

I.1. Servicii pentru consiliere: 

 Sprijinirea şi consilierea copiilor care au dificultăţi de dezvoltare şi/sau integrare în familie, 
şcoala, grupuri socio-profesionale 

I.2. Servicii de integrare/reintegrare socială: 

 Inițierea și stabilirea de relații cu cei din jur pentru integrarea în plan social 

III. REZULTATE AȘTEPTATE: 

I.1. Servicii pentru consiliere: 

 

 

      I.2. Servicii de integrare/reintegrare socială:  

 

 

 

Prezenta Fișă de servicii este anexă la Contractul de furnizare servicii nr. 
................./....................... 

 

Am luat la cunoștință, 

Beneficiar de servicii sociale 
:................................................................................/............................ 

Reprezentant legal/Reprezentant 
convențional:........................................................./........................ 


