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Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al orașului Simeria 

 
Având în vedere: 

1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale aprobată prin HCL nr.93/2015, respectiv 
următoarele obiective operaţionale/direcţiile de acţiune: 

a) Centru de zi multifuncţional pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii 
b) Servicii sociale pentru persoane cu dizabilități (locuințe protejate, centru de zi) 
c) Servicii de sprijin pentru persoane vârstnice (centru de zi, îngrijiri la domiciliu) 
d) Servicii de sprijin pentru familii și persoane marginalizate, fără adăpost (Centrul Social de 

Urgență Simeria, Locuințe sociale pentru persoane aparținând unor grupuri vulnerabile 
2. Strategia judeţeană privind protecția și promovarea drepturilor copilului și adultului în 
dificultate 2014 - 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 65/2014 
3. Strategiile naţionale 
a) Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 

2014-2020,aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2014 
Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

1. Îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate 
2. Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii 

vulnerabile 
3. Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă 
4. Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc 

b) Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 
2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 

Obiective generale prevăzute în strategie sunt: 
1. Creşterea gradului de ocupare a persoanelor sărace şi vulnerabile prin programe 

ample de activare pe piaţa muncii;  
2. Creşterea sprijinului financiar pentru persoanele cu venituri reduse (VMI) şi 

introducerea stimulentelor pro-activare pentru beneficiarii programului de 
beneficii sociale; 

3. Promovarea incluziunii sociale a comunităţilor marginalizate printr-o abordare 
integrată, concentrată asupra copiilor; 

4. Îmbunătăţirea funcţionalităţii serviciilor sociale; 
5. Integrarea beneficiilor de asistenţă socială, a serviciilor sociale, a serviciilor de 

ocupare şi a altor servicii publice prin transformarea asistentului social într-
un ”integrator” cu o atribuţie solidă de management de caz; 

6. Investiţii într-un sistem solid de e-asistenţă socială; 
7. Creşterea rolului economiei sociale în reducerea excluziunii sociale; 
8. Consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare şi evaluare. 

 



c) Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor 
vârsnice 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2015 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

1. Prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice 
2. Promovarea participării sociale active şi demne a persoanelor vârstnice 
3. Obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă şi siguranţă pentru persoanele cu 

nevoi de îngrijire de lungă durată 
 

d) Strategia naţională ,,O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi,, 2016-
2020aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

1. Promovarea accesibilităţii în toate domeniile vieţii pentru asigurarea exercitării de 
către persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.  

2. Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii.  
3. Eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii pentru persoanele cu dizabilităţi.  
4. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la un mediu de lucru deschis, 

incluziv şi accesibil, atât în sectorul public cât şi în cel privat, concomitent cu 
asigurarea accesului lor efectiv la servicii de sprijin pentru creşterea ocupării pe 
piaţa muncii.  

5. Promovarea educaţiei şi formării profesionale favorabile incluziunii la toate 
nivelurile şi a învăţării de-a lungul vieţii pentru persoanele cu dizabilităţi.  

6. Promovarea și protecția dreptului persoanelor cu dizabilități la un standard adecvat 
de viață pentru îmbunătățirea continuă a calității vieții lor. 

7. Asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilităţi la servicii şi facilităţi de 
sănătate, de calitate, care acordă atenţie problemelor specifice de gen, la un cost 
rezonabil şi cât mai aproape posibil de comunităţile în care acestea trăiesc. 

8. Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilităţi pe baza informaţiilor şi 
datelor statistice şi de cercetare colectate din toate domeniile de activitate.  

 

e) Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-
2021,aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 365/2018 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

1. Consolidarea cadrului legislativ din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei 
domestice 

2. Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin şi protecţie pentru victime  
3. Prevenirea violenţei domestice şi a recidivei acesteia precum şi a violenţei sexuale 
4. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor întreprinse în vederea prevenirii şi 

combaterii violenţei domestice 
f) Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând 

minorității rome pentru perioada 2015-2020 aprobată prin HG 18/2015 
1. creşterea nivelului de incluziune educaţională a cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii rome, inclusiv al celor din comunităţile tradiţionale rome, la un nivel 
similar cu cel al restului populaţiei, inclusiv prin combaterea decalajelor sociale 
care cresc riscul de abandon şcolar şi analfabetism, prin măsuri afirmative şi 
asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al romilor la o educaţie de calitate; 

2. asigurarea accesului tuturor copiilor romi la o educaţie de calitate; 
3. creşterea nivelului de ocupare a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome şi 

combaterea decalajelor de participare pe piaţa muncii formală comparativ cu 
populaţia majoritară, inclusiv prin acordarea de sprijin persoanelor cu şanse 
reduse de acces la piaţa muncii formală (tineri, persoane cu educaţie scăzută, de 



gen feminin, în şomaj de lungă durată, din zonele în care oportunităţile de 
angajare sunt limitate, fără competenţe profesionale într-o meserie specifică cu 
cerere în zona de locuire, cu dizabilităţi etc.) şi persoanelor care au în întreţinere 
copii de vârstă şcolară, inclusiv prin măsuri proactive de ocupare precum 
consiliere, mediere şi formare profesională; 

4. îmbunătăţirea stării de sănătate a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome 
prin creşterea accesului la servicii de sănătate preventive şi curative; 

5. îmbunătăţirea condiţiilor de locuit în comunităţile locale defavorizate rome din 
punct de vedere economico-social, precum şi asigurarea accesului la servicii 
publice şi mica infrastructură; 

6. păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii culturale (limbă, obiceiuri, 
patrimoniu etc.) a romilor, în concordanţă cu respectarea drepturilor omului şi a 
legislaţiei în vigoare; 

7. îmbunătăţirea situaţiei sociale a categoriilor defavorizate rome, inclusiv a 
comunităţilor tradiţionale rome, în domeniile: dezvoltare comunitară, protecţia 
copilului, justiţie şi ordine publică; 

8. dezvoltarea unei abordări integrate a domeniilor prioritare şi corelarea tuturor 
măsurilor cuprinse în Strategie, în vederea sprijinirii cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii rome, pe tot parcursul vieţii, cu măsuri directe specifice problemelor 
fiecărei etape de viaţă. 

 
4. Programe de interes Național: 

a) Programul de interes naţional "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice 
dependente" şi a programului de interes naţional "Creşterea capacităţii serviciilor publice de 
asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale" aprobat prin HG nr. 427/2018 

b) Programul de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu 
dizabilități "Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu 
dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a 
persoanelor adulte cu dizabilități" aprobat prin HG nr. 193/2018 

c) Programul de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi 
locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii 
de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" 
aprobat prin HG 192/2018 (Modificarea HG 798/2016) 

5. Acordul de colaborare/parteneriat ^2 
5.1 Protocol de colaborare nr.11737/12.10.2018, în cadrul proiectului POCU/73/6/6/106572- 

cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
care urmărește, printr-un set de intervenții integrate pe durata a 28 de luni, îmbunătățirea 
calității și accesului echitabil la educație în comunitate 

5.2 Convenția de colaborare nr.12803/07.11.2018 încheiată în scopul derulării activităților din cadrul 
Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii – aflați în situație de risc. 

5.3 Convenţia partenerială între Oraşul Simeria, Asociaţia „Centrul de Voluntariat Simeria" (Volsim), 
Direcţia de Asistenţă Socială Simeria, Centrul Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria şi Colegiul 
Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” în vederea desfăşurării acţiunii caritabile „Nu sunteţi 
singuri”, aprobată prin HCL nr.128/2019 

6. Procesul verbal/minuta consultării în vederea elaborării Planului anual de acțiune privind serviciile 
sociale, organizată cu furnizorii publici și privați/asociații profesionale și organizații reprezentative ale 
beneficiarilor din data de28.11.2019, înregistrată la DAS Simeria sub nr. 14407/04.12.2019 
 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local cuprinde: 
1. Date privind administrarea, înfiinţarea si finanţarea serviciilor sociale - Capitolul I; 
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel 

local/judeţean - Capitolul II; 
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor 

sociale - Capitolul III. 



Capitolul I: Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale  
 
A. Serviciile sociale existente la nivel local ^3 
 

Nr. 
crt. 

Cod serviciu 
social, conform 

Nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea 
serviciului 

social 

Capacitate Grad de ocupare Bugetele estimate pe surse de finanţare, pentru serviciile sociale existente: 

Buget 
local 

Buget 
judeţean 

Buget 
de 

stat 

Contribuţii 
persoane 

beneficiare 

Alte surse 

1 8810ID-I Îngrijiri la domiciliu 30 20% 40.000 - - 10% ONG 

2 8899CZ-F-I Centrul de zi pentru consiliere şi 
sprijin pentru părinţi şi copii 

42 100% 109.200 - - - ONG 

Total     149.200     

 
 
 
B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate 
 

Denumire 
Serviciu 

social 
propus 

Cod 
serviciu 
social 

Categorie 
beneficiari 

Capacitate 
necesară Capacitat e 

clădire/ spaţiu 
necesar - mp - 

Resurse umane 
necesare (personal de 

specialitate, de 
îngrijire şi asistenţă; 
personal gospodărie, 
întreţinere- reparaţii, 

 

Bugetele estimate pe surse de finanţare, pentru serviciile sociale propuse 
pentru a fi înfiinţate: 

Justificare 

Nr. 
benef./zi Nr. locuri Buget 

local 
Buget 

judeţean Buget de stat Contribuţii 
persoane 

beneficiare 

Alte 
surse 

SERVICIUL DE 
ASISTENȚĂ 

COMUNITARĂ 
SIMERIA 

8899CZ-
PN-V 

alte persoane 
aflate în situaţii 

de nevoie  50 42.5 
psiholog,  

asistent social 
60.000 - - - ONG 

persoane în dificultate 
fără venit, fără locuință, 

stare de sănătate 
precară, fără asigurari 

de sănătate,  

Centrul rezidenţial de 
asistenţă şi reintegrare 
socială pentru persoane 

fără adăpost Simeria 

8790CR-
PFA-I 

persoane fără 
adăpost 

15 15  

consilier-psiholog, 
asistent social, 

îngrijitor/infirmier/ 
asistent medical 

248550   
contribuție la plata 

utilităților după 
posibilități 

ONG 

Sprijin pentru persoane 
fără adăpost în perioada 

sezonului rece și în 
situații de urgență 

Total       308.550      



 
C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii 
asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările si completările ulterioare, pentru realizarea obiectivului 
operaţional/direcţiei de acţiune prevăzută în ........................ ^4; 
Se aplică si în cazul programelor de finanţare nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza 
Legii nr.350/2005, cu modificările si completările ulterioare. 
 
Contractarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu se realizează conform art.115, alin (1), lit b), coroborat cu 
art.113 alin (1), cu art.112, alin (3), lit.p)-r), art. 114, alin. (1), lit.b), prin compartimentul responsabil de 
contractări/contractarea serviciilor sociale din cadrul aparatului de specialitate al primarului.  
Derularea contractului se realizează din bugetul Primăriei. 
 
D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor si cultelor recunoscute de lege, în baza Legii 
nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care 
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare: 
 

1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenţii de la bugetul local^5: 
a.   
b.   

2. Capitolele de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, pentru care se pot acorda 
subvenţii; 

3. Bugetul estimat al programului de subvenţionare _______________________ . 

Capitolul II - Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel 
local/judeţean în conformitate cu prev.art.6 din HG nr.797/2015 

1. Revizuirea/actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afişează la sediul 
DAS: 

a. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale este parte componentă a Strategiei 2015-2020 a 
orașului Simeria postată pe pagina web a primăriei: 
http://www.primariasimeria.ro/Documente/Primarie/SSDLP/SD%20Simeria%20cu%20anexe%2
0securizata%20minima.pdf   

b. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
local este postat pe pagina web a primăriei, sectiunea Directia de Asistenta Sociala, 
http://www.primariasimeria.ro/ConsiliulLocal/DirectiaAsistentaSociala.aspx ; 

c. Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în 
format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile 
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. - se actualizează cel puţin lunar, 
pe pagina web a primăriei, sectiunea Directia de Asistenta Sociala, 
http://www.primariasimeria.ro/ConsiliulLocal/DirectiaAsistentaSociala; 

d. Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi; 

Nr. 
crt. 

Informații 
despre 
serviciu 

Denumirea 
serviciului 

social 

Capacitate Grad de 
ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanţare, pentru serviciile sociale 
existente: 

Buget 
local 

Buget 
judeţean 

Buget 
de 

stat 

Contribuţii 
persoane 

beneficiare 

Alte surse 

1 Complex de 
servicii socio-
educaționale 
pentru copii cu 
dizabilități 

Centrul de Pedagogie 
Curativă Simeria 

150 90% - ISJ-HD - - ONG 

2 Centru de zi 
pentru persoane 
cu dizabilități 

Centrul cu Profil 
Ocupațional Simeria 30 100% - DGASPC-

HD 
-  - 

3 8810ID-I Îngrijiri la domiciliu 20 20% x - - x Contractare 
Caritas 

 
 



i. Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale 
acordate de aceştia - se actualizează lunar și este postată pe pagina web a primăriei, 
sectiunea Directia de Asistenta Sociala, 
http://www.primariasimeria.ro/ConsiliulLocal/DirectiaAsistentaSociala.aspx; 

ii. Serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă 
socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de 
serviciu, înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează anual și sunt prezentate în 
Raportul anual de activitate al DAS, publicat pe pagina web a primăriei, sectiunea 
Directia de Asistenta Sociala, http://www.primariasimeria.ro/DirectiaAsistentaSociala; 

e. Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente 
deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale ^6 - se actualizează cel puţin trimestrial; 

2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul 
procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării iniţiale, a anchetelor 
sociale, sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi: Se realizează prin publicarea pe pagina 
web a primăriei, sectiunea Directia de Asistenta Sociala, secțiunea Anunțuri 

3. Telefonul verde; 
4. Campanii de informare si sensibilizare a comunităţii, organizate de DAS sau în colaborare cu alte servicii 

publice de interes local etc.; 
a. Campanii de informare si sensibilizare a comunităţii cu privire la persoanele cu dizabilități 
a. Campanii de informare si sensibilizare a comunităţii cu privire la copii aflați în situații de risc 

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale SPAS; 
b. Campanii de promovare a serviciilor sociale de îngrijiri la domiciliu în colaborare cu organizația 

Caritas 
c. Campanii de evaluare a nevoilor de servicii sociale pentru diferite categorii de beneficiari 

6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale 
persoanelor beneficiare etc.; 

7. Organizarea de întâlniri cu reprezentanți ai organizației Caritas, Volsim, Asociația Hans Spalinger, 
Centrul de Pedagogie Curativă Simeria, Federația de Pedagogie Curativă din România etc. 

8. Activităţi de informare si consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: 
conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor 
sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială, etc.; 

9. Mesaje de interes public transmise prin presă. 
a. Comunicate de presă privind activitatea DAS 

 
Capitolul III - Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul 
serviciilor sociale 
1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului 
din structurile proprii/instruire, etc.: 
a) Cursuri de perfecţionare 
 Nr. persoane Buget estimat 
Personalul de specialitate 8 19.000 

b) Cursuri de calificare 
 Nr. persoane Buget estimat 
   

 
c) Sesiuni de instruire pentru: 

c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate;  
c.2. asistenţi personali;  
c.3. îngrijitori informali^7 
c.4. voluntari^8 

 Nr. persoane Buget estimat 

 50 11.000 
 
 



d)  Organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, 
comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară etc.; 
 
Teme de interes Nr. persoane Buget estimat 
   

e) Participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional ^9; 
f) Altele: ______________________ 
 
2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/revizuirea fişelor de post în vederea asigurării 
coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii 

a) Pentru asistenți sociali^10: nr.___________; buget estimat________________; 
b) Pentru psihologi: nr.___________; buget estimat________________; 
c) etc. 
d)   structura, misiunea şi activităţile organizaţiei-gazdă; 
e)   drepturile şi responsabilităţile voluntarului; 
f)   regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului. 

  ^1 După caz:  
  a) Consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru planurile anuale de acţiune ale municipiilor/oraşelor/comunelor/sectoarelor 
municipiului Bucureşti; 
  b) Comisia judeţeană de incluziune socială, pentru planurile anuale de acţiune ale judeţului. 

  ^2 În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2)-(4) 
, art. 112 alin. (3) lit. f) 
 şi art. 119 alin. (4) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, 
 cu modificările şi completările ulterioare. 
  ^3 Potrivit raportului anual transmis Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, în rezumat. 
  ^4 Sunt aplicabile prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 
 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale, cu următoarele precizări 
şi completări: 
  ^5 Enumerarea cuprinde obligatoriu codul serviciului social, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
867/2015 
, cu modificările şi completările ulterioare. 
  ^6 Spre exemplu, servicii de ocupare a forţei de muncă. 
  ^7 Potrivit standardelor minime de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu, personalul serviciului organizează periodic sesiuni de informare şi 
consiliere a membrilor de familie care locuiesc împreună cu beneficiarul sau au grijă de acesta în afara perioadelor în care activează îngrijitorii formali. De 
asemenea, potrivit prevederilor art. 31 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 448/2006 
 privind protecţia drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile publice au obligaţia să asigure 
instruirea în problematica specifică a persoanei cu handicap a personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul de protecţie a persoanelor cu handicap, 
inclusiv a asistenţilor personali şi a asistenţilor personali profesionişti. Potrivit prevederilor art. 114 alin. (4) din Legea nr. 272/2004 
 privind protecţia drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, structurile comunitare consultative vor beneficia de programe 
de formare în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului. 
  ^8 În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) 
 şi (4) din Legea nr. 78/2014 
 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, organizaţia-gazdă oferă instruire iniţială cu privire la: 
  ^9 Potrivit prevederilor art. 106 lit. i) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 
, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale iniţiază şi asigură participarea la programe de formare profesională a 
personalului cu atribuţii în domeniu, precum şi a personalului informal. 
  ^10 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (5) 
 şi art. 17 din Legea nr. 466/2004 
 privind Statutul asistentului social, cu modificările ulterioare, instituţiile şi organismele publice sau private, abilitate prin lege să desfăşoare activităţi de 
asistenţă socială, au obligaţia de a asigura realizarea activităţilor specifice asistentului social [prevăzute la alin. (3) al aceluiaşi articol 
] de către asistenţi sociali sau sub îndrumarea directă a acestora. În domeniul asistenţei sociale sunt implicaţi atât asistenţi sociali ca personal de specialitate, 
cât şi alte categorii de personal cu formare de nivel mediu a căror activitate este coordonată de către asistenţii sociali. 

Standarde de cost conform HG 978/2015 
2600/an/copil Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii Simeria 
16570/an/beneficiar – Centru rezidențial 
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	Organizarea de întâlniri cu reprezentanți ai organizației Caritas, Volsim, Asociația Hans Spalinger, Centrul de Pedagogie Curativă Simeria, Federația de Pedagogie Curativă din România etc.
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	Altele: ______________________
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