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Comisia de Incluziune Sociala 2
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Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate dire bugetul Consiliului Judeţean Ilfov
pentru anul 2059

Având în vedere:

1. Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov, ar. 168/19.12.2018 cu următoarele obiective 
operaţionale/direcţiile de acţiune:

Direcţia strategică 1 - Reducerea progresivă a numărului beneficiarilor structurilor rezidenţiale de capacitate mare şi restructurarea serviciilor 
rezidenţiale în servicii flexibile şi de bună calitate, cu capacitate îmbunătăţită de răspuns la nevoile de îngrijire şi asistenţă a beneficiarilor.
Direcţia strategică 2 - întărirea cooperării inîer-inslituţionale dintre DGASPC şi Direcţiile/Serviciile Publice de Asistenţă Socială de la nivelul 
localităţilor. în vederea unui acces mai bun a! cetăţenilor ia servicii sociale şi a unui răspuns eficient la nevoile de asistenţă ale acestora.
Direcţia strategică 3 - Dezvoltarea a patru poli de servicii sociale la nivelul judeţului, care să perauîă accesul eficient al cetăţenilor Ia servicii de 
prevenţie, de urgenţă, de îngrijire şi asistenţă de recuperare/reabilitare sau alte servicii specializate de bună calitate, cât mai aproape de domiciliu şi 
cu un cost rezonabil pentru beneficiari.
Direcţia strategică 4 - Investiţia în recrutarea şi formarea continuă/perfecţionarea personalului din sectorul serviciilor sociale, pentru ca acesta să 
intervină cu profesionalism şi motivaţie în orice tip de serviciu social de pe raza judeţului.
Direcţia strategică 5 -  Creşterea gradului de informare a cetăţenilor cu privire la activitatea de asistenţă socială din judeţul Ilfov precum şi la 
serviciile existente.

având la bază următoarele documente strategice şi reglementări legale:

- Hotărârea Guvernului Nr. î 113/2014 - privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014 - 
2C20 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014 - 2016;
- Hotărârea Guvernului Nr. 655/2016 - pentru aprobarea Strategiei naţionale "O societate rară bariere pentru persoanele cu dizabiiităţi" 2016 - 2020 şi a 
Pianului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabiiităţi" 2016 - 2020;
- Hotărârea Guvernului Nr. 383/2015 - pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015 - 2020 
şi a  Pianului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020;
- Hotărârea Guvernului Nr. 566/2055 - privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 
pentru perioada 2015 - 2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015 —2020, cu modificările si completările ulterioare,

2. Procesul-ver’oal/'Minuîa consultării în vederea elaborării Planului anual de acţiune privind serviciile sociale, organizată cu furnizori publici şi privaţi/asociaţii 
profesionale şi organizaţii reprezentative ale beneficiarilor.
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Se elaborează Plarnsî anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Ilfov care cuprinde:
1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul i:
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel iocal/judeţean - capitolul li:
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul 11!.

CAPITOLUL I
Administrarea, înfiinţarea şl finanţarea serviciilor sociale

A. Serviciile sociale existente la nivel judeţean

Nr.
Cri.

Cod serviciu 
social conform 
nomenclatorul 

»ii serviciilor 
sociaie

Denumirea
serviciului

social

Descriere
serviciu/

Beneficiari

Adresa/sedss Capsei 
ta te

j Grad de 
j ocupare
i
i

Bugete estimate pe surse fie finanţare, pentru serviciile 
sociale existente

Buget
local

Buget
Judeţean

Buget 
de stat

ContribuU 
i  persoane 
beneficiar 
e

Alte
surs
e

1. S790CR-C-1 Centru! de 
Plasament 
nr. 6
Voluntari -

i

Servicii de 
îngrijire şi 
asistenţă 
pentru 
copiii aflaţi 
în
dificultate 
pentru care 
s-a dispus 
măsura de 
protecţie 
specială

Oraş Voluntari,
B.dul Voluntari, nr. 94- 
96, Ilfov

50 85% 3.825.805
î

2.

_________ L

8790CR-C-I Centrul de 
Plasa jsîeat 
Peris nr. 5

Servicii de 
îngrijire şi 
asistenţă 
pentru 
copiii aflaţi 
m
dificultate 
pentru care 
s-a dispus 
măsura de 
protecţie j 
specială j

Com Periş , str. 
Principal nr. 582. jud. 
Ilfov

30

. - - \

100% 4.398.922

3. i
|

S790CR-C-l
[

Central de 
Ptesament

Servicii de | Com. Periş sîr. 
îngrijire ş: ; Principală nr. 582

30
1i

Centra 
propus pentru i

.. . i
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nr. î Peris asistenţă 
pentru 
copiii aflaţi 
în
dificultate 
pentru care 
s-a dispus 
măsura de 
protecţie 
specială

4. 8790SF-C Asistenţi
Maternal!
Profesicnis
ti
(AMP)

Servicii de 
îngrijire şi 
asistenţă, 
la
domiciliul 
asistenului. 
pentru 
copii ce au 
dispusa 
măsura de 
protecţie 
specială

In toate localităţile 
judeţului Ilfov

minim
128

5. 8790CR-C-1 Centra? de 
Piasament 
nr. 2 
Piticot

Servicii de 
ăngrijire, 
abilitare şi 
reablitare 
pentru 
copii cu 
dizabilitaîi 
grave
pentru care 
s-a dispus 
măsura d 
eproctecţie 
specială

Corn Periş str. Principlaă 
nr. 507 bis

25

6. 8730 CR-V-ÎI CaîEilE
pentru
persoasae
vârstnice

îngrijire şi
asistenţă
pentru
persoane
vârstnice
aflate in
dificultate

Com. Periş Str. 
Principala nr. 507. jud. 
Ilfov

50

/. 8790 CR-D-3 Central de 
îngrijire si
Asistenta
gentrss

îngrijire si 
asistenta 
pentru 
tineri cu

Com. Vidra jud. Ilfov 
(3 căsuţele de tip 
famiiiai)

25



r
desfiinţare, cu 
transferul 
copiilor către 
Centrului da 
plasament nr. 
5 Peris

89% 4.719.865

28% - Centra 
propus pentru 
desfiinţare, si 
transferul 
copiilor către 
Casa de lip 
familial Peris

100%

7G% 2377J  42

________ J
!

__|
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! Tineri

VIORA
HIV SIDA ! j

8. 8790 CR-D-1 Centrul de 
îngrijire si 
asistenta 
Ciolpani

îngrijire şi
asistenţă
pentru
personae
adulte cu
dizabilitati

Corn Ciolpani , jud. 
Ilfov

50 100% 4.159.S27

9. 8790 CR-D-il Central de 
afoilitare- 
reabiiitare 
Baiaceaaea

Servicii de
abilitare şi
reabilitare
pentru
personae
adulte eu
dizabilitati
neuropsihi
ce

Sat Bălaceanca corn. 
Cemica. jud. Ilfov

120 -
cap acit
ate
după
reorga
nizare
prin
noua
structu
ra

100%

i

12.153.116

10. 8790 CR-D-ÎI Centrai de 
abiliîare- 
reabiiiîare 
Tancafeesti

Servicii de 
abilitare şi 
reabilitare 
pentru 
tineri cu 
dizabilitati 
mintale si 
asociate

Tmcăbeşti, jud. Ilfov 42 92% 3.928.230

11. S790CR-MC-I Gen Ir sa! 
Materna!
Ss fîsca

i

Servicii de
asistenţă
temporară
pentru
cupluri
mama
copil (cu
vârste 0-3
azii) aflaţi
in
dificultate

Sat Săftica com. 
Baloteşti

36 35%, 1.225.831

1

12.

i
L_ . .

S790CR-C-n Ccatrsd de 
primire m 
regim de 
srgenîŞă 
(CFSU) 
Ssftica

Serviciu de
ingrijure şi
asistenţă
temporara
pentru
copii aflat:
in
dificultate, j 
pentru car i

Sat Săftica cont 
Baloteşti

10 98%

I
_L

i
1
!

923.192
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! ! es-a dispus 

! măsura de 
plasament 
în regim de 
urgenţă

1

13. S790CR-PFA-
!I

Centru de 
primire in 
regim de 
urgenţă 
(CPRU) 
“Acasa”

Centru 
destinat 
persoanelo 
r fara 
adapost

Oraş Voluntari, 
Bulevardul Voluntari, nr 
.94-96

30 nu
funcţia 
m asa 
ia data 
prezent
fi
datorit 
a lipsei 
de
person
al

14. 8790CR-VTP-1 Centrul de 
asistenta si 
protecţie a 
victimelor 
traficului 
de
persoane

Centru 
destinat 
persoanelo 
r victime 
ale
traficului
de
persoane

Oraş Voluntari, 
Bulevardul Voluntari, nr 
.94-96

12 nu
funcţia 
nectza 
Ia data 
prezent 
a
datorii 
a lipsei 
de ' 
persan 
al

TO TA L 38 .311 .629

3. Servicii sociale propose spre a fi înfiinţate

Nr.
C it

11
i

Cod 
servicii B3 
sods!! 

coaforii 
ISCffiLCilEcŞs

serviciilor 
soc aste

Denu satire 
serviciu social/ 

Adresa

Categorie
beneficiari

!

Capacitate
necesara ca

90qj
s  §55 SS
*5 -5
s  « 
« £
O ■§

*3

Resurse
Kssame

secesare
(persostsl

de
speciaiiîa

e,
lîmgrâjiire

eîc)

Bugete estimate pe surse de finanţare, pentru 
serviciile sociale propuse psEtru a fi înfiinţate

1 Justificare
!

j

*s3

3-s

N
r. 

Lo
cu

ri 
(in

 
I 

pa
tr

ur
i)

Bn
get
loc
sâ

Budget
judetemi

Bug 
et de 
stei

Cot-zîrib
persoane
beszef

Alte
ssewse

! i S790CR- Casa de tip Copii cu diza'oifitati 10 10 300 10 1.536.689 Strategia j
! r*-_T familial Perâş / grave pentru care s-a m2 de dezr.’. a j

j com Periş str. j dispus măsura funcţioneze serviciilor j
__ _ _ i . _L Principală nr.582 j protecţiei speciale tos ăstui 2919 sociale
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(Pitkoî+transf 
er Casa /etn ii) r

2018-2023.
Direcţia
strategica
1.

2 8891CZ-
C-IIÎ

CeatraS de zi 
Fen's / com Peris 
str. Principală nr.

copii cu dizabilitati 
neinstituţionalizaţi.

20 20J 2755
m2

6 448.852

funcţionare 
începând cu 
luna august 
2019

Strategia
de dezv. a
serviciilor
sociale
2018-2023,
direcţia
strategica 2

3 8790 CR- 
D-n

Centrul de 
abilitare- 
reabilitare 
V idra/com Vidra 
. sîr. Principală nr. 
(clădirea 
reabilitată)

Adulţi cu probleme 
de sanatate mintala si 
boli associate, 
(relocaţi din CRJRN 
Bălăceanca, cei cu 
probleme mai puţin 
afectate decât cei din 
Centrul Balaceanca)

50 50 2503 
m 2

50 922.089

funcţionare 
începând cu 
iama august 
2019

Strategia 
de dezv. a 
serviciilor 
sociale 
2018-2023, 
Direcţia 
strategica 
/.

4
8790 C-Î Casa de tip 

Familial - 
(eventual în Com. 
Clinceni)

Copii pentru care s-a 
dispus măsura de 
protecţie specială

12 12 96
m2

16 439.184

funcţionare 
începând cu 
luna august 
2019

Strategia 
de dezv. a 
serviciilor 
sociale 
2018-2023, 
Direcţia 
strategica 
1.
Transferul 
copiilor 
din CP5 
Periş,

3 8810ID-
m

i

il

Serviciu 
specializat de 
intervenţie la 
domiciliu, prin 
echipa m obilă, - 
ei cadrul 
Complexului de 
servicii sociale 
SUD
Adresa: se ya 
preciza ulterior

Persoane adulte cu 
dizabilităţi şi 
persoane vârstnice

750
4

i

353.621

jknctioim re 
începând cu 
luna august 
2019

Strategia
de dezv. a
serviciilor
sociale
2018-2023,
Direcţia
strategica
3.

6
______L

8899 CZ- 
D-Î

Centru de zi 
persoane adulte

Persoane adulte cu 
dizabilitati on i

i----------

i ____ 1_______
399.738

_________L
Strategia 
da dezv. a J
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cu dizabilităţă 
-în cadrul 
Complexului de 
servicii sociale 
SUD
Adresa: se va 
preciza ulterior

j funcţionare 
| începând cu 

luna august 
20I9

\ serviciilor
sociale
2018-2023,
Direcţia
strategica
3.

7 8891 CZ - 
C-I

Centru de zi copii 
în cadrul 
Complextiiass de 
servicii sociale 
SUB
Adresa: se va 
preciza ulterior

Copii aflaţi in situaţie 
de risc de separare de 
părinţi si abandon 
şcolar

3®

6

42&.53S

funcţionare 
începând cu 
luna august 
2019

Strategia j
de dezv. a
serviciilor
sociale
2018-2G23,
Direcţia
strategica 3

8 Consiliere, 
informare pe  
problem sociale, 
mediere 
comunitara, 
mediere 
ocupationala 
în cadrul 
Complexului de 
servicii sociale 
SUB
Adresa: se va 
preciza ulterior

Persoane care solicita 
informaţii pentru a 
devein beneficiari de 
servicii sociale

750

1

Strategia
de dezv. a
serviciilor
sociale
2018-2023,
Direcţia
strategica 3

TO TA L 4 ,5 2 0 .7 1 1

C. F regraaa! saoai de coatradare a serviciilor sociale dia foadarS pablics 

Acţiuni propuse:

-Transferul/' plasamentul copiilor pentru care s-a dispus măsura de protecţie socială din serviciile publice rezidenţiale de mare capacitate către structuri de tip familial 
(conform Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din judeţul Ilfov 2038-2023)

-Transferul/ instituîionalizarea persoanelor adulte pentru care s-a dispus măsura de protecţie din serviciile publice rezidenţiale de mare capacitate către structuri de tip 
familial (conform Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din jud. Ilfov 20 i 8-2023)

| Nr. Crî. Categorie /Număr beneficiari Structura nouă de îngrijire şi asistenţă Buget estimat
1. Copii 130 -ONG-uri licentiate, 7.9172390 lei
2. Adulţi cu dizabiiiiăţi 50 -GNG-uri licentiate 3.@d5.150 3ei i

j Total 16.962.540 Ici
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CAPITOLUL II

Rsssifsearea activităţilor de informare a publicului cm privire Sa serviciile scciaSe existente ia nivel locsi/Jiideţeas îs ecmiforîsutate era prevederile a r t. 6 din
Hotărârea Guvernului nr. 797/2017

N r.c rt 1 Acţiune Perioada 1 Buget
i. Crearea unei piatferase online cu funcţionalităţi multiple ( 

biblioteca virtuală, blog, informaţii legislative, de informare la 
distanţă), pt dialogul permanent, direct, transparent intre profesioniştii 
DGASPC si SPAS-uri

Ianuarie 20î9-iu!ie 2019 150.000’ei

2. Informarea publicului cu privire la creearea unei platforme ondine cu 
funcţionalităţi multiple ( biblioteca virtuală, blog, informaţii 
legislative, de informare Ia distanţă), pt dialogul permanent, direct , 
transparent intre profesioniştii DGASPC si SPAS-uri

Iul:e2019 - Septembrie 2019

3. Redesenarea site-ului DGASPC
Realizarea harţii interactive a serviciilor sociale din judeţ

Septembrie 2019 100.000 lei

4. Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de 
intemet/se afişează la sediul instituţiei

permanent ”

5. Campanii de presă privind informarea şi sensibilizarea a 
comunităţiilor privind nevoia de implicare în susţinerea serviciilor 
sociale

01.02.2019-31.12.2019; 30.000 iei

6. Publicarea de materiale informative despre rolul asistenţilor maternal: 
profesionişti şi a asistenţilor persoanli profesionistă în îngrijirea şi 
asistarea in comunitate a beneficiarilor de serrvicii sociale —

Iulie 2019 6000 lei

Totai 286.000 iei

CAPITOLUL III
Programai de formare şi îndrumare metodologică a personalului cere lucrează în dotnoniiisl serviciilor sociale, bazat pe a planificare riguroasa si o evaluare

aausla a nevoilor de formare.

1. Propaseri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprâi^BStraire etc.:

a )  cu rsu ri de p e rfe c ţio n a re
[ N r .  1 N u m ă r  d e  s p e c ia l iş t i  
j C i t  i

B u g e t  e s tâ m s ’i
i

3 . j 4 0 0 6 0 0 .0 0 0  le i j
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b) ciiTsuri de calificare
Nr.
O l

Categoric Sesiuni de 
înşiruire

Nr. de 
persoane

Buget estimat

1. Asistenţi personali profesionist! Aprilie 2019 20 24.000 Iei
2. asistenţi matemali profesionişti Aprilie 2019 20 24.000 lei

c) sesiuni de instruire pentru îngrijitorii informai! (cei ce activează ia domiciliu):
Nr.
Crt.

Categorie Sesiuni de 
instruire

Nr. de 
persoane

Buget estimat

1. Asistenţi personali profesionişti Aprilie 2019 - Nu este cazul
2. asistenţi matemali profesionişti Martie 20 i 9 80 64.000 lei

d) sesiuni de instruire pentru voluntari; - nu se planifică

e) Organizarea de îhtîLniri de tip per review, inclusive prin structurile asociative ale UAT-urilor, prin asociaţii profesionale , etc.
Nr.crt. Acţiune Perioada Buget

1 Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii 
sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor 
beneficiare

Februarie 2019 
Septembrie 2019

-nu este cazul

2 Organizarea a trei întâlniri intre reprezentanţii DGASPC 
şi SPAS, pentru discutarea aspectelor de interes comun 
legate de activitatea de asistenţă socială clin judeţ pe 
categorii de beneficiari 

Copii
Personane adulte cu dizabilităţi 
Personae vârsnice

Februarie 2019 
Iulie 2019 
Octombrie 2019

-nu este cazul

i) Participarea ia sesiunile de formare organizate prin programe de interes national - nu se planifică 

g) Altele - nu se planifică

2. iscfeeierea de coBtracîe de supervizare proîesionaEă/Eevizusrea făşeior de post îh vederea asigurări! coordonării profesionale sa® sscâeierea de 
contracte de supervizare îh servicii sociale:

Nr. Crt. Categoria Număr de persoane Buget estimat
I Psihologi r  i8 195.000 iei
2 Educatori 23
3 CocrdoEjaîori de servicii 

rezidenţiale sau de tip familial
13

T O T A L  C A P . IM - 907.008 ie i


