
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr.44  
din 30 martie 2022  

privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul judeţului, pentru anul 2022 

 
   
  

 Consiliul judeţean  Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;  
 Având în vedere: 

 - referatul de aprobare nr. 4356 din 16.03.2022 al preşedintelui Consiliului Judeţean 
Sălaj;             
- raportul de specialitate nr. 6707 din 16.03.2022 al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sălaj;         
- avizul consultativ nr. 2 din data de 03.03.2022 al Comisiei Județene Sălaj privind 
Incluziunea Socială;           
- prevederile Ordinului nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului 
anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  
- prevederile art.118 din Legea nr. 292/2011 Legea asistenței sociale, cu modificările și 
completările ulterioare;          
- prevederile art. 173 alin. (2) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu completările și modificările ulterioare; 

      În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu completările și modificările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă planul de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate 
din bugetul Judeţului Sălaj, pentru anul 2022, conform anexei, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj. 
 Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Direcţia  juridică şi administraţie locală; 
- Direcția economică; 
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj. 

 
 

PREŞEDINTE,                  Contrasemnează:                                        
SECRETARUL GENERAL AL  JUDEŢULUI,   

Dinu Iancu Sălăjanu        Cosmin-Radu Vlaicu 
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Anexa  
la  Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.44 din 30 martie 2022 
privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul judeţului, pentru anul 2022 
  

 

 PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE 

pentru Serviciile sociale din structura DGASPC Sălaj–anul 2022  

 

Având în vedere: prevederile Ordinului nr. 1086/2018, Avizul Comisiei de Incluziune Socială-Sălaj nr. 2 din 03.03.2022, conținutul 

notelor/adreselor întocmite de către: centrele/serviciile sociale din structura DGASPC Sălaj, ONG-uri, SPAS-uri și alți furnizori de servicii 

sociale, cu privire la propunerile necesare să fie cuprinse în planul de acţiune pentru anul 2022, informațiile din fișele de monitorizare periodice 

privind beneficiarii serviciilor sociale din structura DGASPC Sălaj si baza de date proprie a DGASPC Sălaj se elaborează -Planul de actiune 

pentru anul 2022. Acesta cuprinde informații privind administrarea, înfiinţarea, finanţarea si dezvoltarea serviciilor sociale/capacității resurselor 

umane din sistemul de asistenșă socială dupa cum urmeaza: 

A. Servicii sociale existente la nivel judetean;  

B. Servicii sociale propuse spre înfiinţare – începand cu anul 2022 si programe/proiecte de finantare aflate in implementare, perioada 

2019 - 2023; 

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011.  

D. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean.  

E. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale. 
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A.SERVICII SOCIALE EXISTENTE LA NIVEL JUDETEAN: perioada 2021-2022  

Nr. 
crt . 

Cod serviciu  
social conform 
ROF-ului  si 

Nomenclatorul
ui serviciilor 

sociale 

Denumire serviciu social –conform 
ROF ului 

Capacitate Grad de 
ocupare 

Bugetul estimat pe 2022 
( conform standardelor de cost) 

Buge
t 

local 

Buget 
judetean  - 

Buget de 
stat 

Contributi
i 

beneficiari 

Alte 
surse 

1. 
 

8790CR-C-I Centru de plasament–CSS Cehu 
Silvaniei  

50  64% - 3.191.940 - - - 

2. 8790CR-C-I Casa de tip familial nr. 1- CSS Cehu 
Silvaniei 

12 92%  508.920    

3. 
 

8790CR-C-I Casa de tip familial nr. 2- CSS Cehu 
Silvaniei 

11 82% - 466.510 - - - 

4. 8790CR-C-I Centru multifunctional - CSS Cehu 
Silvaniei 

15 87% - 797.985 - - - 

5. 8790CR-MC-I Centru maternal - CSS Cehu Silvaniei 10 60% - 543.760 - - - 
6. 8790CR-C-II Centru de primire in regim de urgenta - 

CSS Cehu Silvaniei 
20 10% - 1.156.220 - - - 

7. 8790CR-C-II Centru de primire in regim de urgenta 
– CSS 1 Zalau  

20 35% - 2.335.648 - - - 

8. 8790CZ-C-II  Centru de zi- CSS  1 Zalau 24 84% - 638.130 - - - 
9. 

 8790CR-C-I 
CTF  
Stârciu 

12 82%     -                                                                                                                             1.095.088  - -  

10. 8790-CR-C-I Centru de plasament pentru copiii cu 
dizabilitati –CSS Simleu Silvaniei  

56 86% - 3.819.930 - - - 

11. 8891CZ-CIII Centru de zi de recuperare pentru 
copiii cu dizabilitati  –CSS Simleu 
Silvaniei 

50 72% - 1.132.100 - - - 

12. 8891-CZ-CII Centru de zi pentru copiii aflati in risc 
de separare de parinti  –CSS Simleu 
Silvaniei 

25 36% - 415.780 - - - 

13. 8790-CRT-I Centrul multifunctioanl–CSS Simleu 
Silvaniei 

10 50% - 531.990 
 

- - - 
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14. 8790CR-C-I CTF Iaz 1–CSS Simleu Silvaniei 12 83% - 508.920 - - - 
15. 8790 -CR-D-I CTF Iaz 2-–CSS Simleu Silvaniei 12 100% - 508.920 - - - 
16. 8790 -CR-C-I Centrul de plasament Jibou –CSS 

Jibou  
80 42,5% - 1.808.766 - - - 

17. 8790-CR-C-I CTF Somes Odorhei –CSS Jibou 12 100% - 508.920 - - - 
18. 8790-CRT-I Centrul multifunctional –CSS Jibou 15 54% - 509.680 - - - 
19. 8790 -CR-C-I CTF Prichindel –CSS Zalau nr. 2 12 92% - 781.428 - - - 
20. 8790 -CR-C-I CTF Piticot- CSS Zalau nr. 2 8 88 % - 520.952 - - - 
21. 8790 -CR-C-I CTF Licurici - CSS Zalau nr. 2 8 88% - 520.952 - - - 
22. 8790 -CR-C-I CTF Dumbrava Minunata - CSS Zalau 

nr. 2 
8 88% - 520.952 - - - 

23. 8790 -CR-C-I CTF Floare de Colt - CSS Zalau nr. 2 8 100% - 520.952 - - - 
24. 8790 -CR-C-I CTF Fizes - CSS Zalau nr. 2 12 100% - 508.920 - - - 
25. 8790 -CR-C-I CTF Hereclean - CSS Zalau nr. 2  12 84% - 781.428 - - - 
26. 8891-CZ-CIII Centrul de  zi de recuperare pentru 

copii cu dizabilitati - CSS Zalau nr. 2 
100 100% - 2.264.200 0 - - 

27. 8710 CRMS-I Centrul de asistenta medico sociala 
Ileanda  

30 100% - 1.200.000 
 

800.000 - - 

28. 8790CR-D-II CABR Jibou-CSS nr. 2 Jibou   50 100%  - 3.396.000 - 312.325  
29. 8790CR-D-I CIA Jibou-CSS nr. 2 Jibou   48 100%  3.208.944  165.207  
30. 8790CR-D-I CIA Boghis  47 100% - 3.142.091 - 259.596 - 
31. 8790 CR-D -I CIA Nusfalau -CSS Badacin  50 100% - 3.341.650 - - - 
32. 8790 CR-D -II CaBR –CSS Badacin  50 98% - 3.396.000 - - - 
33. 8790 CR-D -I CIA Badacin  -CSS Badacin  31 100%  2.071.823 -   
34. 8790 CR-D -IV LP1- CSS Badacin 10 100% - 609.320 - 14100 - 
35. 8790 CR-D -IV LP2- CSS Badacin 10 90%% - 609.320 - - - 
36. 8899 CZ-D-I CENTRU DE ZI (infiintat prin HCJ 

82/30.06.2021, aviz nr. 4555/16.02.2021) 
22 87 % - 597.020 - -  

37. 8790 CR-D -I CIA 1- CSS Crasna  45 100% - 3.008.385 - 161.208 - 
38. 8790 CR-D -I CIA 2-CSS Crasna  50 100% - 3.342.650 - 261036 - 
39. DGASPC  -

SERV. AMP 
Copii aflati al AMP (76  AMP  pers.) 82 - - 4718310 -  1.020.000 
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40. DGASPC –
Serv. plasament 
familial  

 Plasament fam./pers ( 31.12.2021) 208 - - - - - - 

41. DGASPC 
/SPAS 

Copii cu părinti plecaţi în străinatate 
 ( 31.12.2021) 

565 - - - - - - 

42. DGASPC 
/SPAS 

Mame minore (1 ian.-31 dec. 2021) 109 - - - - - - 

43. DGASPC –CSS 
nr. 1 Zalau 

Compartimentul pentru sprjinirea 
victimelor infracțiunii 

0 - - 39.270 - - - 

44. 87900CR-VD-
III 

VENUS Locuinţa protejată pt. 
victimele violentei domestice  (31 dec. 
2021). 

4/mame 
+copil/ 
copii  

90% Buget 2022: 360.937,50 grad de ocupare 90%  
In perioada 2020-2023 se implementeaza Proiectul: VENUS -  
Împreună pentru o viață în siguranță în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014-2020” /axa prioritară 4, obiectivul 
specific 4.4, prioritatea de investitie 9II, 

45. DGASPC 
/SPAS 

Copii/Persoane cu dizabilităţi îngrijiţi 
în familie  ( 31.12.2021) 

953 - - - - - - 

46. DGASPC 
/SPAS 

Persoane adulte  cu dizabilitati îngrijiţi 
în familie (31.12.2021) 

13858 - - - - - - 

47. DGASPC 
/SPAS 

Copii abandonati în unităiţi medicale 
(1 ian.-31 dec. 2021) 

4 - - - - - - 

48. DGASPC SJ  Copii adoptaţi  (1 ian.-31 dec. 2021)  19 - - - - - - 
49. DGASPC SJ Persoane atestate în vederea adopţiei 

(1 ian.-31 dec. 2021)   
20 - - - 

- 
- - - 

50. DGASPC 
/SPAS 

Număr asistenţi personali pt. PD  
adulti /copii 

1046/197 - - - - - 

51. DGASPC 
/CJRAE 

Număr copii cu CES 2607 - - - - - - 

 

B.SERVICII SOCIALE PROPUSE SPRE INFIINTARE  perioada 2020-2023  

a) Servicii din structura DGASPC Salaj: Servicii  protectia copilului ;  Servicii persoane adulte: persoane cu dizabilitati;  persoane victime ale violentei 
in familie etc.    
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Nr. 
Crt. 

Denumire 
serviciu social 

–conform 
ROF ului 

 

Cod serviciu  
social 

conform 
ROF  si 

Nomenclato
rului 

serviciilor 
sociale 

Capacit
ate 
Necesar

a 
Nr. 

benefici
ari/patu

ri 

Capacit
ate 

cladire/
mp 

Resu
rse 

uma
ne 

Bugetul estimat pe 2022,  in lei 
( conform standardelor de cost) 

Justificare 
 

Buget local Buget judetean 
Buget de 
stat 

Contribu
tii 
beneficia
ri 

Alte surse 
(fonduri 
nerambursabile) 

1. 
CTF SOMES 
ODORHEI  

8790CR-C-I 12/12 
12/ 
343,05 
mp  

12 
Contributie in 
natura (cladire) 

77.746,54 
  

3.809.580,48 

In perioada 2020- 
2023, se vor   
inchide: 
-CP din CSS Simleu 
Silvaniei;CP din CSS 
Cehu Silvaniei si CP 
din CSS Jibou 
 si se vor infiinta 
servici alternative: 10 
CTF si 3 CZDDVI. 
-Sunt in faza 
implementare 5 
Proiecte POR-8.3.C 
Grup vulnerabil copii 
(Proprame de 
finantare). 
 

2. CTF INAU   8790CR-C-I 12/12 
12/314
mp  

12 Contributie in 
natura (cladire) 

- - 

3. CTF VAR 8790CR-C-I 12/12 
12/322 
mp  

12 Contributie in 
natura (cladire) 

116.354,74 

- - 

3.941,351,02 4. 
CTF 
MIRSIND  

8790CR-C-I 12/12 
12/350 
mp  

12 Contributie in 
natura (cladire) 

- - 

5. 
CZDDVI 
Jibou  

8891CZ-C-
VI 

25 /0 25/ mp  
14 Contributie in 

natura (cladire ) 
- - 

6. 

CTF 
MAGURA  
Simleu 
Silvaniei  

8790CR-C-I 12/12 
12/385,1
0 mp  

12 
Contributie in 
natura (cladire) 

74.965,57 

- - 

3.673.312,97 
7. 

CTF 
SILVANIA 
Simleu 
Silvaniei 

8790CR-C-I 12/12 
12/474,1
5 mp  

12 
Contributie in 
natura (cladire) 

  

8. 
CZDDVI  
Simleu 
Silvaniei  

8891CZ 20/0 
20/500 
mp  

14 Contributie in 
natura (cladire) 

- - 

9. 
CTF MARIA 
CRASNA  

8790CR-C-I 12/12 12/350 
12 Contributie in 

natura (cladire) 

1.809.944,96 

- - 

1.724,555.69 
10.

CTF 
CIRESARII  
Simleu 
Silvaniei 

8790CR-C-I 12/12 
12/356,7
2 mp  

12 
Contributie in 
natura (cladire) 

- - 

11.
CTF DALIA 
Cehu Silvaniei  

8790CR-C-I 12/12 
12/356,7
2 

12 Contributie in 
natura (cladire) 

71.812,66 

- - 

3.518.820,54 12.
CTF IRIS 
Cehu Silvaniei 

8790CR-C-I 12/12 
12/356,7
2 

12 Contributie in 
natura (cladire) 

- - 

13.
CZDDVI 
Cehu Silvaniei 

8790CR-C-I 25/0 12/350 16 Contributie in 
natura (cladire) 
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b) Programe de finantare aflate in derulare/servicii propuse spre înfințare/dezvoltare: 

Nr. 
crt. 

Tilu 
proiect 

Program de 
finantare 

Valoare proiect 
nerambursabila si 

contributie  
Scop/obiective proiect 

Rolul 
DGASPC 
in proiect 

Perioada 
implement
are/ Stadiu 

proiect 

1. 

TEAM-UP: Progres în calitatea 
îngrijirii alternative a copiilor; 
Cod proiect 
POCU/480/4/19/127169 

Axa prioritară 
4, Incluziunea 
sociala si 
combaterea 
saraciei.    

-Valoarea totală a 
cheltuielilor eligibile pentru 
DGASPC SALAJ,  este de: 
25.846.685,29 lei  . 
-Contribuție: 516.94, 29 lei 

-Dezvoltarea retelei judetene de asistenta 
maternala cu un numar de 60 Asistenti 
Maternali (AM) pana in anul 2023; 
-Cresterea capacitatii profesioanle pentru 
un numar de 139 Asistenti maternali         

-partener   
 

2019-2023,  
implementa
re  

Nr. 
Crt. 

Denumire 
serviciu 
social –
conform 
ROF ului  
 

Cod 
serviciu  
social 
conform 
ROF si 
Nomenclato
rului 
serviciilor 
sociale 

Capacitate 
Necesara 
Nr. 
beneficiari/
paturi    

Capaci
tate 
cladire/
mp  

Resu
rse 

uma
ne  

Bugetul estimat pe 2022  in lei  
(conform standardelor de cost) 

Justificare  
 Buget 

local  
Buget judetean  

Buget de 
stat  

Contrib
utii 
benefici
ari  

Alte surse  
(fonduri 
neramburs
abile) 

14. 
Centrul de 
criza/respiro  

- 
12-8/12-8 

minim 
120 mp 

 12 
- 

- - -  
Se intentioneaza 
accesarea de fonduri 
nerambursabile 

15. 

Dezvoltarea 
Serv.telefon
ul copilului 
numar unic 
la nivel 
national  119  
şi dezv. 
echipă de 
interveţie în 
regim de 
urgentă   

- 

nu este cu 
cazare 

minim  
8 mp 
(birou 
CSS nr. 
1 
Zalău) 

8 

- 

- - - - 

-Se intentioneaza 
accesarea de fonduri 
nerambursabile pentru 
dezvoltarea –Serviciul 
telefonul copiului care 
s-a infiintat prin 
programul national 
Din Grija pentru 
copii,  implementat de 
catre Guv. Romaniei  
și  ANDPDCA ( 
perioada   trim IV 
2021- trim I 2022).  
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( 2%). (participarea AM din judet la cursuri de 
formare/instruire ). 
-Reducerea numarului de copii ingrijiti in 
servicii institutionalizate si oferirea de 
servicii de tip familial.   

2. 

JIBOU1-Închiderea Centrului de 
Plasament Jibou și înființarea a 2 
Case de Tip Familial: CTF Mirșid 
și CTF Var și a unui Centru de Zi 
pentru Dezvoltarea Deprinderilor 
de Viață Independentă; 

 

POR - Axa 
prioritara 8.3. 
C Grup 
vulnerabil -
copii. 
 

-Valoare nerambursabila: 
3.941,351,02 lei. 
-Contributie: 116.354,74 lei  

-Inchiderea a 3 Centre de Plasament din 
judet si infiintarea de servicii de tip 
familial alternative institutionalizarii,. 
-Se vor inchide CP din CSS Şimleu 
Silvaniei; CP din CSS Cehu Silvaniei si 
CP din CSS Jibou ;  
-Prin cele 5 proiecte se vor infiinta 
servicii alternative dupa cum urmează:  
în total 10 Case de tip familial (CTF) cu o 
capacitate de 10-12 locuri fiecare CTF şi 
3 centre de Zi (CZ), cu o capacitate de 25 
de locuri fiecare. 

Aplicant 
principal 

2019-2023, 
implementa
re  

3. 

JIBOU 2-Închiderea Centrului de 
Plasament Jibou și înființarea a 2 
Case de Tip Familial: CTF Someș 
Odorhei nr. 2 și CTF Inău; 

POR- Axa 
prioritara 
8.3.C 
 Grup 
vulnerabil 
copii. 
 

-Valoare nerambursabila: 
3.809.580,48 lei. 
-Contributie: 77.746,54 lei. 

“” 
Aplicant 
principal 

2019-2023, 
implementa
re 

4. 

SIMLEU1 Inchiderea Centrului 
de plasament Șimleu Silvaniei și 
înființarea a două case de tip 
familial: Casa de tip familial 
SILVANIA și Casa de tip familial 
MĂGURA, precum și a unui 
Centru de zi pentru Dezvoltarea 
Deprinderilor de Viață 
Independentă. 

POR- Axa 
prioritara 
8.3.C 
 Grup 
vulnerabil 
copii. 

-Valoare nerambursabila: 
3.673.312,97 lei  
lei. 
-Contributie:  74.965,57 lei. 
 
 
 
 
 
 

“” 
Aplicant 
principal 

2019-2023, 
implementa
re 

5 ȘIMLEU 2-Inchiderea Centrului POR - Axa  “” Aplicant 2019-2023, 
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de Plasament Simleu Silvaniei și 
înființarea a două case de tip 
familial: Casa de tip familial 
CIREȘARII, în localitatea Șimleu 
Silvaniei și Casa de tip familial 
MARIA, în localitatea Crasna. 

prioritara 
8.3.C 
 Grup 
vulnerabil 
copii. 

 
 
 
Valoare nerambursabila: 
1.724,555.69lei  
-Contributie: 1.809.944,96 
lei. 
 

principal implementa
re 

6. 

Inchiderea Centrului de plasament 
Cehu Silvaniei și înființarea a 
două case de tip familial: Casa de 
tip familial IRIS și Casa de tip 
familial DALIA, precum și a unui 
Centru de Zi pentru Dezvoltarea 
Deprinderilor de Viață 
Independentă, în localitatea Cehu 
Silvaniei 

POR - Axa 
prioritara 
8.3.C 
 Grup 
vulnerabil 
copii. 
 

-Valoare nerambursabila: 
3.518.820,54 
lei. 
-Contributie: 71.812,66 lei. 

“” 
Aplicant 
principal 

2019-2023, 
implementa
re 

7. 
VENUS-  Împreună pentru o viață 
în siguranță,   
 

Programului 
Operațional 
Capital Uman 
2014-2020” 
/axa prioritară 
4, obiectivul 
specific 4.4, 
prioritatea de 
investitie 9II, 

Valoare nerambusabila: 
 1.137.174,76  lei . 

-Infiintarea si licentierea/functionarea  
unei Locuinţe Protejate (LP) pentru 
victimele violenţei în familie cu o 
capacitate de 6 locuri;  
-Derulare programe de  consiliere 
psihologică, consiliere juridică, asistență 
socială, consiliere vocațională, orientare și 
formare profesională, ocuparea forței de 
muncă și reintegrare socială, asistență 
medicală pentru victimele violenţei în 
familie (34 persoane/an). 

-partener  
2019-2022 
Implementa
re  

8. 

Restructurarea/modernizarea 
/dotarea/reavizarea/relicentierea  
serviciilor rezidentiale de tip 
clasic destinate protejarii 
persoanelor adulte cu dizabilitati  

- - 

-Infiintare si functionare/licentiere servicii 
sociale conform standardelor de calitate in 
domeniu: CIA  JIBOU/ 48 locuri , CAbR 
Jibou/50 locuri , CZ Badacin/20-25 locuri. 
-Infiintare servicii de tip locuinta maxim 
protejata  (2  LP cu o capacitate de 8-10 
locuri  ); 

-Infiintare/ 
functionare/re-licentiere, 
dezvoltare  prin resurse 
proprii a servciilor CIA 
Jibou si CabR  in  
perioada  2020-2022;  
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-Infiintare serviciu de tip : centru de 
respiro pt. persoanele adulte cu 
dizabilitati, cu o capacitate de 14-20 
locuri. 
 
 

 
-Scriere proiecte  si 
accesare fonduri 
nerambursabile . 

 

C) PROGRAMUL ANUAL DE CONTRACTARE A SERVICIILOR SOCIALE DIN FONDURI PUBLICE, în baza prevederilor Legii asistenţei 

sociale nr. 292/2011 (Se aplică şi în cazul programelor de finanţare nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din  fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare). 

Nr. 
crt 

Cod serviciu  
social –

contractat 

Denumire 
serviciu social /tip activitate 

Tip 
Beneficiari 

Nr. 
beneficiari 
/Perioada 

Bugetul estimat pe 2022 
( conform standardelor de cost -lei ) 

Buge 
local 

Buget 
judetean  

- 

Buget 
de stat 

Contributii 
beneficiari 

Alte 
surse 

1.  
 

 
8899 CZ-D-I 

Centrul de zi -serviciu de 
informare și consiliere pentru 
persoane cu deficiențe de auz 
/servicii de intrepretare LMG 

 -
persoane cu 
deficiente de 
auz 

 
3/12 luni  

-  - - 10.000 
Programe de 
finantare  

2.  8790 CR-D-II Centru de recuperare si 
reabilitare/servicii de 
recuperare 

-copii/ tineri 
cu boli rare  

3/12 luni  - - - - 67926 
programe de 
finantare  

3.   8710 
CRMS-II 

Centru de îngrijiri  
paliative/ servicii de ingrijire, 
gazduire 

- persoane cu 
dizabilităț,  
 vârstnice, 
bolnave 
cronic în fază 
terminală 

3/12 luni  - - - - 151.632 
programe de 
finantare 

4.  8710 CRMS-II Centru de ingrijire paliativa  
(HOSPICE Sibiu ) servicii de 
ingrijire/gazduire 

-copii cu boli 
grave / fază 
terminală 

3/12 luni - - - - 151.632 
programe de 
finantare 
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5.  87 90 CR-C-II Centrul de asistenta si 
protectie a victimelor traficului 
de persoane –DGASPC Cluj 
/servicii de gazduire, consiliere  

-copii 
victime ale 
traficului de 
persoane 

2/6 luni  - - - - 5.700 
programe de 
finantare 

6.  8899CZ-VD-III Centre de asistenta destinate 
agresorilor (violenta 
domestica) 

-agresori 
(violenta 
domestica) 

2/6 luni  - - - - 33.371 
programe de 
finantare 

7.  8790 CR-D-II Serviciu rezidential /de 
ingriire, găzduire pe perioadă 
nedeterminată, 
îngrijire personală, 
educare. 

-bolnavi cu 
HIV/SIDA 

1/12 luni   - - - 5700/luna 
programe de 
finantare 

 

D) PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE INFORMARE A PUBLICULUI CU PRIVIRE LA SERVICIILE SOCIALE EXISTENTE LA NIVEL 

LOCAL/JUDEŢEAN .  

Activităţile de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judetean in conformitate cu prevederile art.6 din HG 7897/2017 

sunt: 

1.Actualizarea periodică a informatiilor pe siteul propriu al  DGASPC Salaj , www dgaspcsj.ro si pe paginile social-media privind: 

-ROF al DGASPC si organigrama DGASPC Salaj; 

- Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale, perioada 2021-2028  (draft);  

- Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean SALAJ; 

-Serviciile aflate in structura/administrare; 

-Formulare/modele de cereri care se pot accesa/descarca online;  

-Programul institutiei/program audiente; standarde de cost pentru servciile sociale, ROF ale serviciilor etc.; 

-Lista furnizorilor de servicii sociale; 

-Situatii statistice (actualizate anual/semestrial/trimestrial);  

-Programe de finantare, proiecte in implementare, etc. 

-Posturi vacante/voluntariat; 
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-Comunicate/mesaje de interes public/campanii; 

-Documente aflate în etapa de consultare,  de adunare de date ( ex.chestionare) etc. 

2. Informatii privind modalitati de contact: postare privind programul de audiente, programul de lucru cu publicul, posibilitate de contactare prin email, 

telefonic, inclusiv Telefonul copilului (nr. unic la nivel national 119), posibilitate descarcare formulare de pe siteul DGASPC Salaj www.dgaspcsj.ro,, 

distribuire materiale informative in care sunt trecute datele de contact ale DGASP Salaj;  

3. Informatii privind Campaniile de promovare, informare si sensibilizare, derulate care abordeaza teme de tipul: Drepturile copilului cu accent pe dreptul la 

exprimare/opinie, drepturile  persoanelor cu dizabilitati (PD), prevenire violenta in familie,  a traficului de persoane, abuz, exploatarea copiilor prin munca, 

promovarea profesiei de AM, servicii alternative institutionalizarii personelor aflate in dificultate,  adoptia , parteneriatul public –privat, planuri de  prevenire 

si campanii de vaccinare impotriva Sars-Cov-2, programe de finantare specifice asistentei sociale  etc. 

5. Alte activităţi:  activităţi cu privire la asigurarea accesului cetatenilor la informatii de interes public conform Legii 544/2001 si preluarea documentatiei de 

incadrare in grad de dizabilitate, plasament, obtinere rovineta, recrutare/evaluare AM etc. in sistem electronic (posibilitatea trimiterii cererilor, 

documentatiilor, dosarului de incadrare prin email, documente obtinere alte drepturi la adrese de email puse la dispozitia publicului de catre DGASPC Salaj ); 

6.Alte activităţi de informare a publicului: promovarea serviciilor sociale; promovare măsuri de protecţie alternative institutionalizarii (asistenta maternala, 

ingrijirea PD prin asistent personal, servicii de zi /comunitare, locuinte protejate etc.); mesaje de interes public; organizare activitati de tip flashmob-uri, 

dezbateri, focus grupuri; activităţi de informare aferente proiectelor implementate prin finantari nerambursabile (planuri de informare/promovare/imagine 

specifice); editarea/diseminarea de materiale de informare: flyere, bannere, afise; actualizare a informatiilor postate pe avizierul institutiei, postari/anunturi  in 

mediul online ; organizarea/participarea la activitati in mass-media: emisiuni radio-Tv, spot-uri TV, conferinte de presa, activitati  și evenimente de tipul: -ziua 

portilor deschise,ziua internationala a persoanelor cu dizabilitati-3 decembrie; gala voluntariatului/ziua internationala a voluntarului-5 decembrie; ziua 

internationala privind eliminarea violentei impotriva femeilor-25 noiembrie; ziua mondiala impotriva abuzului copilului- 19 noiembrie; ziua vârstnicului-1 

octombrie; ziua internationala a familile -20 septembrie; ziua mondiala împotriva traficului de persoane-30 iulie; ziua nationala a adoptiei-2 iunie; ziua 

copilului-1 iunie; ziua nationala a psihologului – 27 mai ; ziua internationala a autismului-2 aprilie; gala asistenţei sociale/ziua mondiala a asistenţei sociale -

16 martie; evenimente lansare proiecte, inaugurare servicii sociale, etc. 
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Nr. 
crt. 

Tip activitate 
de 

informare/Ce
ntru 

Denumire 
activitate 

Nr. 
persoan

e 
benefici

are 
estimat

e 

Buget estimat Sursa de finanţare 

I. Campanie de informare 
1. CSS 

Simleu 
Silvaniei  

Campanie de promovare a serviciilor sociale din cadrul CSS 
 

1000 1500/0 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile propriu /sponsorizari 

Campanie de promovare a serviciilor de tip familial ( case de tip 
familial) si a serviciilor nerezidentiale  de tip centre de zi ,actuale si 
care urmeaza se  realizeze urma inchiderii CP. 

5000 0/5000 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile propriu /sponsorizari 

Campanie de dezvoltare a voluntariatului  100 500/5000 Buget propriu /sponsorizari 
2. CSS Jibou  Realizare de pliante brosuri , informatii privind servciile  oferite  100 1500/0 Buget propriu/ programe de finantare 

nerambursabile 
Campanie de promovare a serviciilor alternative a centrului de 
plasament  

2000 0/5000 Buget propriu / program de finantare 
nerambursabil/sponsorizari 

3. CSS Cehu 
Silvaniei  

Campanie de promovare a serviciilor sociale din cadrul CSS 
 

1000 1500/0 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile propriu /sponsorizari 

Campanie de promovare a serviciilor de tip familial ( case de tip 
familial) si a serviciilor nerezidentiale  de tip centre de zi. 

5000 0/5000 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile propriu /sponsorizari 

4. CSS nr. 2 
Zalau   

Ziua interantionala a pers cu dizabilitati  200 500 Buget propriu /sponsorizari 
Ziua interantionala a pers cu autism /boli rare  200 500 Buget propriu /sponsorizari 

 
Campanie antidiscrimuinare  200 500 Buget propriu /sponsorizari 
Campanie dezvoltare voluntariat  200 500 Buget propriu /sponsorizari 
Campanie de Promovare a serviciului: distribuire de pliante, fluturasi  
Ziua  portilor deschise   

4000 3500 Buget propriu 
Sponsorizari  

5. CCS 
nr.2 
Jibou  

Ziua portilor deschise  150 3000 Buget propriu /sponsorizari 
Targ de  produse hand made: martisoare, decoratiuni, artizanat.  150 Buget propriu /sponsorizari   

6. Serv. 
Adoptii  

Campanie de promovare a adoptiei  20000 0/10000 Buget propriu / programe de finantare 
nerambursabile propriu /sponsorizari 

7. Serv. Violenta Campanie de prevenire a violentei domestice/exploatarii prin 25000 0/15000 Buget propriu / programe de finantare 
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domestica  si 
serv. 
Delincventa  

munca/traficului de persoane / 
Campanie de prevenireaa  delincventei juvenile 

nerambursabile propriu /sponsorizari 

8. Serv. AMP 
Echipa locala 
de 
implementare 

Campanie de dezvoltare a retelei de AMP si  promovare a profesiei 
de AM 

32 -cheltuiala 
cuprins in 
bugetul 
proiectului 

Buget propriu (contributie 2%) /   
Programul Operaţional Capital Uman 
2014-2020  
Axa prioritară 4  Incluziunea sociala si 
combaterea saraciei 
Proiect TEAM-UP: Progres în calitatea 
îngrijirii alternative a copiilor 
Cod proiect POCU/480/4/19/127169   

II. Întâlniri tripartite 
 (furnizori servicii sociale, ONG, beneficiari , servicii de ocupare, formare etc.) 

1. CSS Simleu 
Silvaniei 

Schimb de experienta la alte  servicii/Centrul de zi de recuperare  7 7000  Buget propriu 

2. CSS Jibou Prezentarea unor alterantive pentru tinerii de peste 18 ani: 
-Centrul Daniel Cluj; VIS Juventus Baia Mare; Centrul 
multifunctionl Jibou; SOS Bambini Cluj etc.. 
 

25 2000 Buget propriu 
buget partener -ONG ,  
Ex. Asociatia Filantropia Porolissum 

3. CSS nr. 2 
Zalau  

Schimb de experienta la Centrul Noro Zalau, Fundatia Acasa Zalau, 
alte institutii de profil si centre din tara . 

100 2000 Buget propriu / 
 Fondur nerambursabile (parteneri in 
Proiectul POCU Servicii comunitare 
integrate pentru o viata de calitate CIVIC ) 

1. CCS nr.2 
Jibou  

Vizite/schimburi de experienta/participari evenimente . 250 2000 Buget propriu / 
 Fondur nerambursabile (parteneri in 
Proiectul POCU Servicii comunitare 
integrate pentru o viata de calitate CIVIC ) 

III. Mesaj de interes public transmis prin presa   
1.  CSS 

Jibou,  
Importanta serviciilor de tip familial-nivel judetean . 600 - buget partener -ONG  

Ex.Asociatia CERT Transilvania Cluj  
Asociatia Filantropia Porolissum  

2.  CSS  
nr. 2 

Procedura de acces in Centrul de recuperare Zalau –nivel judetean . 1000 - Buget propriu / 
 Fondur nerambursabile (parteneri in 
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Zalau Proiectul POCU Servicii comunitare 
integrate pentru o viata de calitate CIVIC ) 

IV.  
Întalniri de tip peer reviw (intalniri intre specialisti/dezbateri  in scopul evaluarii profesionale colegiale etc.)  

 
1. CSS  

Jibou  
  

- dezvoltare retea de colaborare  profesională cu alti  furnizori de servicii 
sociale / retele specialisti /grupuri de lucru ;  
-dezbateri privind calitatea serviciilor ; 
-organizare de dezbateri pe diverse teme , inclusiv online; 
-dezvoltarea  si utilizarea de platforme de lucru online, network-uri/forumuri 
de specialitate, helpdesk-uri, numere telefonice  unice de apelare (ex.  
violenta in familie, telefonul copilului ) 
-participarea la activitatile de dezvoltare personala a asociatiilor profesionale: 
Colegiul National al Asistentilor Sociali, Colegiul Psihologilor din Romania,  
etc. 
 

14 14000 Buget propriu / programe de 
finantare nerambursabile  
/sponsorizari 

2. CSS  nr. 2 Zalau  
 

- dezvoltare retea de colaborare  profesională cu alti  furnizori de servicii 
sociale / retele specialisti /grupuri de lucru ;  
-dezbateri privind calitatea serviciilor ; 
-organizare de dezbateri pe diverse teme , inclusiv online; 
-dezvoltarea  si utilizarea de platforme de lucru online, network-uri/forumuri 
de specialitate, helpdesk-uri, numere telefonice  unice de apelare (ex.  
violenta in familie, telefonul copilului ) 
-participarea la activitatile de dezvoltare personala din cadrul  asociatiilor 
profesionale: Colegiul National al Asistentilor Sociali, Colegiul Psihologilor 
din Romania, OAMGMAMR,   etc. 
 

12 8000 Buget propriu / programe de 
finantare nerambursabile 
/sponsorizari 

3. CSS 
 nr.1 Zalau  

- dezvoltare retea de colaborare  profesională cu alti  furnizori de servicii 
sociale / retele specialisti /grupuri de lucru ;  
-dezbateri privind calitatea serviciilor ; 
-organizare de dezbateri pe diverse teme , inclusiv online; 
-dezvoltarea  si utilizarea de platforme de lucru online, network-uri/forumuri 
de specialitate, helpdesk-uri, numere telefonice  unice de apelare (ex.  
violenta in familie, telefonul copilului ) 
-participarea la activitatile de dezvoltare personala a asociatiilor profesionale: 

14 14000 Buget propriu / programe de 
finantare nerambursabile  
/sponsorizari 
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Colegiul National al Asistentilor Sociali, Colegiul Psihologilor din Romania,  
etc. 

4. CSS Cehu 
Silvaniei  
 

- dezvoltare retea de colaborare  profesională cu alti  furnizori de servicii 
sociale / retele specialisti /grupuri de lucru ;  
-dezbateri privind calitatea serviciilor ; 
-organizare de dezbateri pe diverse teme , inclusiv online; 
-dezvoltarea  si utilizarea de platforme de lucru online, network-uri/forumuri 
de specialitate, helpdesk-uri, numere telefonice  unice de apelare (ex.  
violenta in familie, telefonul copilului ) 
-participarea la activitatile de dezvoltare personala a asociatiilor profesionale: 
Colegiul National al Asistentilor Sociali, Colegiul Psihologilor din Romania,  
etc. 

16 8000 Buget propriu / programe de 
finantare nerambursabile 
/sponsorizari 

5.  CCS 
 nr.2 Jibou   

- dezvoltare retea de colaborare  profesională cu alti  furnizori de servicii 
sociale / retele specialisti /grupuri de lucru ;  
-dezbateri privind calitatea serviciilor ; 
-organizare de dezbateri pe diverse teme , inclusiv online; 
-participarea la activitatile de dezvoltare personala a asociatiilor profesionale: 
Colegiul National al Asistentilor Sociali, Colegiul Psihologilor din Romania, 
OAMGMAMR  etc. 

8 8000 Buget propriu / programe de 
finantare 
nerambursabile/ponsorizari 

6. CSS Simleu 
Silvaniei- 

- dezvoltare retea de colaborare  profesională cu alti  furnizori de servicii 
sociale / retele specialisti /grupuri de lucru ;  
-dezbateri privind calitatea serviciilor ; 
-organizare de dezbateri pe diverse teme , inclusiv online; 
-dezvoltarea  si utilizarea de platforme de lucru online, network-uri/forumuri 
de specialitate, helpdesk-uri, numere telefonice  unice de apelare (ex.  
violenta in familie, telefonul copilului ) 
-participarea la activitatile de dezvoltare personala a asociatiilor profesionale: 
Colegiul National al Asistentilor Sociali, Colegiul Psihologilor din Romania,  
etc. 

60 6000 Buget propriu / programe de 
finantare nerambursabile 
/sponsorizari 

6. CSS Badacin  - dezvoltare retea de colaborare  profesională cu alti  furnizori de servicii 
sociale / retele specialisti /grupuri de lucru ;  
-dezbateri privind calitatea serviciilor ; 
-organizare de dezbateri pe diverse teme , inclusiv online; 
-dezvoltarea  si utilizarea de platforme de lucru online, network-uri/forumuri 
de specialitate, helpdesk-uri, numere telefonice  unice de apelare (ex.  

8 8000 Buget propriu / programe de 
finantare 
nerambursabile/sponsorizari 
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violenta in familie, telefonul copilului ) 
-participarea la activitatile de dezvoltare personala a asociatiilor profesionale: 
Colegiul National al Asistentilor Sociali, Colegiul Psihologilor din Romania, 
OAMGMAMR    etc. 

7. CIAPAH 
Boghis 

- dezvoltare retea de colaborare  profesională cu alti  furnizori de servicii 
sociale / retele specialisti /grupuri de lucru ;  
-dezbateri privind calitatea serviciilor ; 
-organizare de dezbateri pe diverse teme , inclusiv online; 
-participarea la activitatile de dezvoltare personala a asociatiilor profesionale: 
Colegiul National al Asistentilor Sociali, Colegiul Psihologilor din Romania, 
OAMGMAMR    etc. 

8 8000 Buget propriu / programe de 
finantare nerambursabile  
/sponsorizari 

8. CAMS Ileanda  - dezvoltare retea de colaborare  profesională cu alti  furnizori de servicii 
sociale / retele specialisti /grupuri de lucru ;  
-dezbateri privind calitatea serviciilor ; 
-organizare de dezbateri pe diverse teme , inclusiv online; 
-dezvoltarea  si utilizarea de platforme de lucru online, network-uri/forumuri 
de specialitate, helpdesk-uri, numere telefonice  unice de apelare ; 
-participarea la activitatile de dezvoltare personala a asociatiilor profesionale: 
Colegiul National al Asistentilor Sociali, Colegiul Psihologilor din Romania,  
OAMGMAMR  etc. 

8 8000 Buget propriu / programe de 
finantare nerambursabile propriu 
/sponsorizari 

9. CSS Crasna  - dezvoltare retea de colaborare  profesională cu alti  furnizori de servicii 
sociale / retele specialisti /grupuri de lucru ;  
-dezbateri privind calitatea serviciilor ; 
-organizare de dezbateri pe diverse teme , inclusiv online; 
-dezvoltarea  si utilizarea de platforme de lucru online, network-uri/forumuri 
de specialitate, helpdesk-uri, numere telefonice  unice de apelare ; 
-participarea la activitatile de dezvoltare personala a asociatiilor profesionale: 
Colegiul National al Asistentilor Sociali, Colegiul Psihologilor din Romania, 
OAMGMAMR  etc. 

8 8000 Buget propriu / programe de 
finantare 
nerambursabile/sponsorizari 

10. DGASPC- 
Serviciu  AMP  
/Plasament 
familial/Serviciul 
evaluare 

- dezvoltare retea de colaborare  profesională cu alti  furnizori de servicii 
sociale / retele specialisti /grupuri de lucru ;  
-dezbateri privind calitatea serviciilor ; 
-organizare de dezbateri pe diverse teme , inclusiv online; 
-dezvoltarea  si utilizarea de platforme de lucru online, network-uri/forumuri 

9 
specilisti 
serv. AM   
 
160 AM 

12000 Buget propriu / programe de 
finantare nerambursabile  
/sponsorizari. 
 
Buget proiect: 
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complexa per. cu 
dizabilitati alte 
servicii  

de specialitate, helpdesk-uri, numere telefonice  unice de apelare (ex.  
Violenta in familie, telefonul copilulu 119) 
-participarea la activitatile de dezvoltare personala  a asociatiilor 
profesionale: Colegiul National al Asistentilor Sociali, Colegiul Psihologilor 
din Romania, OAMGMAMR    etc. 
- managementul de caz . 

/specialist
i SPAS-
uri  

Proiect TEAM-UP- Progres în 
calitatea îngrijirii alternative a 
copiilor 
Cod proiect 
POCU/480/4/19/127169   

11. DGASPC-Serv. 
evaluare 
complexa copii , 
adulti)  

- dezvoltare retea de colaborare  profesională cu alti  furnizori de servicii 
sociale / retele specialisti /grupuri de lucru ;  
-dezbateri privind calitatea serviciilor ; 
-legislatie specifica, managementul de caz . 

15 1500/ 
8000 

Buget propriu / programe de 
finantare nerambursabile  
/sponsorizari 

 

 

 

E) PROGRAMUL DE FORMARE ŞI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A PERSONALULUI CARE LUCREAZĂ ÎN DOMENIUL 

SERVICIILOR SOCIALE 

 

ACTIVITATI DE FORMARE PLANFICATE IN 2022 

Nr. 
crt 

Denumire centru / denumire  activitate formare 
Nr. de 

persoane 
Buget 

estimat 

Sursa de finantare ( buget propriu, 
programe de finantare 

nerambursabile, PIN-uri etc.) 

I. I.Cursuri de perfectionare (personal de specialitate) 
Nr. de 

persoane 
Buget 

estimat 
- 

1. CSS Cehu Silvaniei 
-SES-economie sociala, managementul organizational, manager de inovare, manager de caz, 
managementul proiectelor, trafic/exploatare/abuz; 
-formare în adictii (interventii, legislatie, abordare terapeutica); 
-metode si tehnici de interventie in delicventa juvenila: controlul furiei, agresivitatii;  lucrul cu 
visele /cosmarurile & obiective/bariere ; 
-managementul schimbarii si managementul serviciilor sociale ; 

90 9500 Buget propriu/programe de finantare 
nerambursabile, sponsorizari 
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-legislatie/standarde de calitate/licentiere serviciu ; 
-egalitate de sanse, mangementul calitatii serviciilor sociale, confidentialitate/prelucrare date; 
-comunicare. 

2. CSS 1 Zalau 
-SES-economie sociala, managementul organizational, manager de inovare, manager de caz, 
trafic/exploatare/abuz; etc. 

- formare în adictii (interventii, legislatie, abordare terapeutica); 
-managementul schimbarii si managementul serviciilor sociale ;  
-egalitate de sanse, mangementul calitatii serviciilor sociale, confidentialitate/prelucrare date; 
-egalitate de sanse, mangementul calitatii serviciilor sociale, confidentialitate/prelucrare date; 
-legislatie/ standarde de calitate . 
 -comunicare/registratura-secretariat / relatii cu publicul. 

6 1500 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile. 

3. CSS Simleu Silvaniei  
- SES-economie sociala, managementul organizational, trafic/exploatare/abuz; manager de 
inovare, manager de caz; 
- formare în adictii (interventii, legislatie, abordare terapeutica); 
-curs managementul serviciilor sociale (coordonatori de specialitate si sef centru); 
-curs mangementul de caz in asistenta sociala ; 
-comunicare/registratura-secretariat / relatii cu publicul. 

3 4500 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile. 

-cursuri pentru asistentii sociali/psihologi/psihopedagogi/logopedi: tehnici  de interventie in 
protectia copiilor aflati in dificultate, hiperactivitatea cu deficit de atenție evaluare clinică și 
educațională, diagnostic diferențial și program de intervenție; 
-legislatie/ standarde de calitate; comunicare/baza de date. 

7 1500 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile. 

-curs pt. educatori , infirmieri: ingiena, cursuri de prim ajutor, nutriţie şi îngrijire 30 16000 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile. 

4. CSS Jibou  
- SES-economie sociala, managementul organizational, manager de inovare, 
trafic/exploatare/abuz;  
-manager de caz etc. 
- formare în adictii (interventii, legislatie, abordare terapeutica); 

50 6500 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile 
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-metode si tehnici de interventie in delicventa juvenila , controlul furiei, agresivitatii,  lucrul cu 
visle/cosmarurile & obiective/bariere; 
-curs privind hiperactivitatea cu deficit de atenție evaluare clinică și educațională, diagnostic 
diferențial și program de intervenție 
-managementul schimbarii si managementul serviciilor sociale; 
- legislatie/ standarde de calitate; 
-comunicare/registratura-secretariat /relatii cu publicul. 

5. CSS Zalau nr. 2 
- SES-economie sociala, managementul organizational, manager de inovare, manager de caz, 
managementul proiectelor, trafic/exploatare/abuz; 
-metode si tehnici de interventie in protectia persoanelor cu dizabilitati, controlul furiei, 
agresivitatii;  
- legislatie/standarde de calitate   si comunicare; 
-egalitate de sanse, mangementul calitatii serviciilor sociale, confidentialitate/prelucrare date; 
-comunicare/registratura-secretariat / relatii cu publicul. 
- managementul schimbarii si managementul serviciilor sociale.  

75 7500 Buget propriu/, programe de finantare 
nerambursabile, sponsorizari 

6 Centrul de asistenta medico soiala Ileanda 
- SES-economie sociala, managementul organizational, manager de inovare, manager de caz, 
managementul proiectelor,  prevenire trafic/exploatare/abuz; 
-metode si tehnici de interventie in protectia persoanelor cu risc de excluiziune sociala;   
-legislatie si comunicare; 
-egalitate de sanse, mangementul calitatii serviciilor sociale, confidentialitate/prelucrare date; 
-comunicare/registratura-secretariat / relatii cu publicul; 
- managementul schimbarii si managementul serviciilor sociale.  

2 1200 Buget propriu/, programe de finantare 
nerambursabile, sponsorizari 

7. CSS Cehu Silvaniei 
- SES-economie sociala, managementul organizational, manager de inovare, manager de caz, 
managementul proiectelor, trafic/exploatare/abuz; 
-metode si tehnici de interventie in delicventa juvenila , controlul furiei, agresivitatii,  lucrul cu 
visele /cosmarurile & obiective/bariere, prevenire abuz/trafic de persoane; 
-egalitate de sanse, mangementul calitatii serviciilor sociale, confidentialitate/prelucrare date; 
-managementul schimbarii si managementul serviciilor sociale; 

6 800 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile 
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-legislatie/standarde de calitate.  

8. Centru de ingrijire si asistenta pentru persone adulte cu handicp Boghis 
- SES-economie sociala, managementul organizational, manager de inovare, manager de caz, 
managementul proiectelor, trafic/exploatare/abuz asupra PD; 
-metode si tehnici de interventie in protectia persoanelor cu dizabilitati: controlul furiei, 
agresivitatii;  
-egalitate de sanse, mangementul calitatii serviciilor sociale, confidentialitate/prelucrare date; 
 
-legislatie  /standarde de calitate ;  
-comunicare; 
- managementul schimbarii si managementul serviciilor sociale.  

15 7000 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile 

9. CSS Badacin 
- SES-economie sociala, managementul organizational, manager de inovare, manager de caz, 
managementul proiectelor, , trafic/exploatare/abuz asupra PD; 
- metode si tehnici de interventie in protectia persoanelor cu dizabilitati, controlul furiei, 
agresivitatii;  
-legislatie/ standarde de calitate; 
 - comunicare; 
-egalitate de sanse, mangementul calitatii serviciilor sociale, confidentialitate/prelucrare date; 
- managementul schimbarii si managementul serviciilor sociale.  

15 9300 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile 

10. CSS Crasna 
- metode şi tehnici de interventie in protectia persoanelor cu dizabilitati, controlul furiei, 
agresivitatii, trafic/exploatare/abuz asupra APD;  
-legislatie/ standarde de calitate si comunicare; 
-egalitate de sanse, mangementul calitatii serviciilor sociale, confidentialitate/prelucrare date; 
- managementul schimbarii si managementul serviciilor sociale.  

10 8700 Buget propriu/, programe de finantare 
nerambursabile 

11. SERVICIUL AMP 
-instruire AMP ( 2 module/40 ore). 
-instruire/formare  personal AMP : comunicare/registratura-secretariat / relatii cu publicul; SES-
economie sociala, managementul organizational, manager de inovare, manager de caz, 

100 buget 
proiect 

Programul Operaţional Capital Uman 
2014-2020  
Axa prioritară 4  Incluziunea sociala si 
combaterea saraciei 
Proiect TEAM-UP: Progres în calitatea 
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managementul proiectelor, competenţe digitale etc.; 
-egalitate de sanse, mangementul calitatii serviciilor sociale, confidentialitate/prelucrare date,  
trafic/exploatare/abuz asupra copiilor ; 
 

îngrijirii alternative a copiilor 
Cod proiect POCU/480/4/19/127169 

12. Total  409 74.000 - 

II. Cursuri de instruire/calificare personal formal si informal     
1. CSS Cehu Silvaniei 

-igiena/prim ajutor; 
-egalitate de sanse, mangementul calitatii serviciilor sociale, confidentialitate/prelucrare datem, 
competenţe digitale ; 
- diverse cursuri de calificare/specializare: facilitator  dezv.comunitara, consilier vocational, 
manager proiect, responsabil protectia datelor cu caracter  personal etc. 

91 3000/0 Buget propriu/programe de finantare 
nerambursabile 

2. CSS 1 Zalau 
-igiena/prim ajutor ; 
-egalitate de sanse, mangementul calitatii serviciilor sociale, confidentialitate/prelucrare date ; 
- competenţe digitale;  
-diverse cursuri de calificare/specializare: facilitator  dezv.comunitara, consilier vocational, 
manager proiect,  AS adictii,  etc. 

8 2000/0 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile 

3. CSS Simleu Silvaniei  
-igiena//prim ajutor; 
-egalitate de sanse, mangementul calitatii serviciilor sociale, confidentialitate/prelucrare date; 
-diverse cursuri de calificare/specializare:facilitator  dezv.comunitara, consilier vocational, 
manager proiect, responsabil protectia datelor cu caracter  personal etc. 

5 800/0 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile 

4. CSS Jibou  
-igiena/prim ajutor; 
-egalitate de sanse, mangementul calitatii serviciilor sociale, confidentialitate/prelucrare date; 
- competenţe digitale;  
-diverse cursuri de calificare/specializare: facilitator  dezv.comunitara, consilier vocational, 
manager proiect, responsabil protectia datelor cu caracter  personal, lucrator social  etc. 

20 5000/0 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile 
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5. CSS Zalau nr. 2 
-diverse cursuri de calificare/specializare:facilitator  dezv.comunitara, consilier vocational, 
manager proiect, responsabil protectia datelor cu caracter  personal etc. 
-egalitate de sanse, mangementul calitatii serviciilor sociale, confidentialitate/prelucrare date; 
-igiena/prim ajutor. 

4 0/300 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile 

6. Centrul de asistenta medico soiala Ileanda 
-igiena/prim ajutor; 
-egalitate de sanse, mangementul calitatii serviciilor sociale, confidentialitate/prelucrare date./ 
 

4 300/0 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile 

7. CSS CRASNA 
 -igiena/prim ajutor; 
-egalitate de sanse, mangementul calitatii serviciilor sociale, confidentialitate/prelucrare date; 
- diverse cursuri de calificare/specializare: facilitator  dezv.comunitara, consilier vocational, 
manager proiect, responsabil protectia datelor cu caracter  personal etc. 

4 300/0 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile 

8. CIA Boghis 
- igiena/prim ajutor; 
- egalitate de sanse, mangementul calitatii serviciilor sociale, confidentialitate/prelucrare date; 
- diverse cursuri de calificare/specializare: facilitator  dezv.comunitara, consilier vocational, 
manager proiect, responsabil protectia datelor cu caracter  personal etc. 

4 300/0 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile 

9. CSS Badacin 
- igiena/prim ajutor, 
- egalitate de sanse, mangementul calitatii serviciilor sociale, confidentialitate/prelucrare date; 
- diverse cursuri de calificare/specializare: facilitator  dezv.comunitara, consilier vocational, 
manager proiect, responsabil protectia datelor cu caracter  personal etc. 

4 300/0 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile 

10. CCS nr.2 Jibou  
- igiena/prim ajutor, 
-egalitate de sanse, mangementul calitatii serviciilor sociale, confidentialitate/prelucrare date; 
-legislatie/standarde serv. sociale . 

6 380/0 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile 
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11. SERVICIUL AMP 
-Calificare /Atestare AMP –Cod COR 531201; 
-instruire AM (retea veche+nou angajati) : 2 module/80 ore  
-egalitate de sanse, mangementul calitatii serviciilor sociale, confidentialitate/prelucrare date, 
competenţe digitale ;  
 
 

39 
 
118 
 
 

0 Programul Operaţional Capital Uman 
2014-2020  
Axa prioritară 4  Incluziunea sociala si 
combaterea saraciei 
Proiect TEAM-UP: Progres în calitatea 
îngrijirii alternative a copiilor 
Cod proiect POCU/480/4/19/127169 

12. Serv.mangement de caz pt. adulti /monitorizare servicii sociale si asistenta per. Varstnice  
-calificare/atestare asistent personal pt. pers cu handicap grav , cod COR 532203, 
-egalitate de sanse, mangementul calitatii serviciilor sociale, confidentialitate/prelucrare date; 
- competenţe digitale; 
-stagii de  instruire/pracatică  specifice IBD , infirmierilor, asistemtilor  etc..  
 

18 0/18000 Program de finantare  nermbursabil 

13. Voluntari  
-structura serviciului social (serviciul gazda); 
-drepturile si responsabilitatile voluntarului ; 
-egalitate de sanse/prevenirea discriminarii; 
-ROF-servicii sociale si standarde, interveţia si mangementul de caz in asistenta sociala 

20 0/2000 Buget propriu/, programe de finantare 
nerambursabile 

14. Specialisti/ Echipe de implementare proiecte:  
-introducere prelucrare date, platforma MYSMIS, 
-procedura /documentatii  achizitii; 
- intocmire rapoarte: progres, durabilitate, monitorizare etc., 
-promovare proiecte/manual de identitate vizuala program POR; 
-evenimente de lansare programe de finantare: ghiduri, conditii de elegibiltatae etc.  

30  Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile 

15. Personal DGASPC (centre, AM , persoanl propriu DGASPC ): 
- dezvolatare competente digitale/utilizare platforme/aplicatii online/offline(MYSMIS  SICAP, 
D-SMART-aplicaţie pentru  persoanele cu diazbilităţi, ); 
-egalitate de sanse, managementul calitatii serviciilor sociale, PR/confidentialitate/prelucrare 
date, managementul de caz, trafic /abuz/exploatare . 

400 40000 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile 

III. Supervizare psihologi     
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1. CSS Jibou  
  

1 1000/1000 Buget propriu/, programe de finantare 
nerambursabil 

2. CSS  nr. 2 Zalau  
 

1 1000/1000 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile 

3 CSS nr.1 Zalau  1 1000/1000 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile 

4. CSS Cehu Silvaniei  2 1000/1000 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile 

5.  CSS nr. 2 Jibou   1 1000/1000 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile 

6. CSS Simleu Silvaniei 1 1000/1000 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile 

7. CSS Badacin  1 1000/1000 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile 

8. CIAPAH Boghis 1 1200/1000 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile 

9. CAMS Ileanda  1 1000/1000 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile 

10 CSS Crasna  1 1000/1000 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile 

11. SERVICIU AMP/alte servicii  (plasament, mang.de caz, violenta in familie, SEC copii si adulti 
, adoptii  etc.) 

4 8000 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile, ponsorizari 

12.  Total psihologi 11 -  
IV VI. Supervizare alti specialisti: asistenti sociali , etc.     
1 CSS Jibou  

 -Asitent Social; (1);alti specialisti (3) 
4 4000/0 Buget propriu/ programe de finantare 

nerambursabile, sponsorizari 

2. CSS Simleu Silvaniei  
-asistenti sociali ( 3); alti specialisti (4) 

7 7000/0 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile, ponsorizari 

3. CSS Simleu Silvaniei  
-asistenti sociali ( 2);alti specialisti (5) 

7 7000/0 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile, ponsorizari 

4. CSS Simleu Silvaniei  
-asistenti sociali ( 2);alti specialisti (5) 

7 7000/0 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile, 
sponsorizariponsorizari 
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5. CSS Cehu Silvaniei  
-Asistenti sociali (2); Alti specialisti (9) 

11 1100/0 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile, sponsorizari 

6. CSS Badacin  
-AS, alti specialisti (6) 

6 6000/0 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile, ponsorizari, 
sponsorizari 

7. CIAPAH Boghis  
-AS, alti speciali sti(6) 

6 6000/0 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile, ponsorizari 

8. CAMS Ileanda  
-AS, alti speciali sti(6) 

6 6000/0 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile, ponsorizari 

9. CCS nr.2 Jibou  
-AS, alti specialisti(4) 

4 0/4000 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile, ponsorizari 

10. CSS Crasna,  
-alti specialisti  (2) 

2 2000/0 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile, sponsorizari 

11. SERVICIU AMP/alte servicii  (plasament, mang.de caz, adoptie ) 
-AS, psiholog; -Alti specialisti. 

18 0/18000 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile, sponsorizari 

12. Alte servicii /personal: financiar contabil, programe strategii, IT, juridic, monitorizare  personal 
medical  etc. 

44 0/44000 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile, sponsorizari 

13. Personal de conducere/ coordonatori servicii /manageri de caz/sef serviciu etc . 48 0/48000 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile 

14. Serv. SEC copii/adulti, CPC , alte grupuri de lucru/comisii;  
-AS, psiholog, psihopedagog; -Alti specialisti. 

28 0/30000 Buget propriu/ programe de finantare 
nerambursabile, sponsorizari 

15 Total alti specialisti 198 - - 

  


