PROIECT
Nr. 31 din 17.02.2020

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, administrate și finanțate de
Consiliul Județean Botoșani pentru anul 2020
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de _________2020,
urmare a adresei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani nr.
4216 din 11.02.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani cu nr. 2095 din 12.02.2020,
analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Botoşani, nr. 2269
din 17.02.2020, prin care se propune aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, administrate și
finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru anul 2020,
având în vedere: - Raportul de specialitate comun al Direcţiei Juridică, Administraţie
Publică Locală și Direcției Buget – Finanțe nr. 2270 din 17.02.2020,
- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului
public și privat al județului, servicii publice și agricultură,
- Avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte,
activități social-culturale, sportive, tineret și de agreement,
- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare și parteneriate,
- Avizul Comisiei Județene privind Incluziunea Socială Botoșani nr. 1569/ 10.02.2020,
în conformitate cu prevederile art. 118 alin. (4) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011,
cu modificările ulterioare, art. 3 alin. (3) lit. b) și art. 5 alin. (5) din anexa 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 797 din 2017 pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare
ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) și art.196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
h o t ă r ă ş t e:
Art. 1 Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, administrate și finanțate de
Consiliul Județean Botoșani pentru anul 2020, conform anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din aparatul de specialitate,
și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE,
Costică Macaleți

Botoşani,
Nr. ______ din _______ 2020

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel – Stelică Bejenariu

Anexă
la Hotărârea nr. ____ din _______2020
( 20 pagini)

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Botoșani, administrate și finanțate
de Consiliul Județean Botoșani pentru anul 2020

PREŞEDINTE,
Costică Macaleți

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel – Stelică Bejenariu

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
str. Maxim Gorki nr. 4

Operator de date cu caracter personal 5721
Telefon: 0231-537993 Botoşani
e-mail: dgaspcbt@yahoo.com

Fax: 0231-511047

Compartiment:Biroul Programe, Strategii, Monitorizare, Parteneriate și coordonare APL
Nr. 2636 din 29 ianuarie 2020
Aprobat,
Director Executiv,
Dan Constantin ȘLINCU

Avizat,
Director Executiv Adjunct,
Simona Oana DEDIU

Director Executiv Adjunct,
Doina NACU - MANOLE

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale
din cadrul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Botoșani, administrate și
finanțate de Consiliul Județean Botoșani
pentru anul 2020

Având în vedere:
1. Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale – pentru perioada 2019 -2024,
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoșani nr. 190 din 19.12.2018 - structurată pe 4
domenii de intervenție:
 Protecția și promovarea drepturilor copilului
 Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități
 Protecția persoanelor vârstnice
 Prevenirea și combaterea violenței domestice
care îşi propune să contureze arhitectura unui sistem de servicii sociale unitar, coerent, care să
asigure incluziunea socială a unora dintre cele mai vulnerabile categorii de populație din judeţul
Botoșani: copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice , victime ale violenței în familie.
cu următoarele direcții de acțiune și principii:
Direcții de acțiune:
 Reforma sistemului de servicii sociale prin transformarea acestuia dintr-un sistem
pasiv în unul proactiv;
 Schimbarea accentului de pe asistența acordată individului pe construirea măsurilor
de protecție socială în jurul familiei, prin creșterea gradului de securitate socială dar

și al responsabilității individuale printr-o politică socială centrată pe copil și familie,
care să încurajeze o îmbătrânire demnă și bazată pe un sistem integrat de servicii și
prestații sociale pentru grupurile vulnerabile;
 Promovarea responsabilității sociale;
 Utilizarea fondurilor europene pentru reformarea sistemului de asistență socială,
sprijinirea incluziunii sociale și combaterea discriminării;
 Consolidarea cooperării dintre sectorul public și organizații neguvernamentale.
Principii:
 Solidaritatea socială
 Universalitatea
 Subsidiaritatea
 Respectarea demnității umane
 Abordarea individuală
 Respectarea dreptului la autodeterminare
 Dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii
 Egalitatea de șanse și nediscriminarea în accesul la servicii sociale și în furnizarea
serviciilor sociale
 Concurență și competitivitate în furnizarea serviciilor sociale
 Confidențialitatea
 Parteneriat între părțile implicate în procesul de furnizare a serviciilor sociale și
beneficiarii acestora
2. Strategiile naționale:
 Strategia naţională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016 –
2020 precum și Planul operaţional privind implementarea Strategiei naţionale „O societate
fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016 – 2020, aprobată prin HG nr.
655/14.09.2016 ;
 Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2020,
precum şi Planul operaţional de implementare pentru perioada 2014-2016, aprobată prin
HG nr. 1113/12.12.2014 ;
 Strategia naţională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și
prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și Planul
operațional privind implementarea strategiei naţionale privind promovarea egalității de
șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterii violenței domestice 2018-2021,
aprobată prin HG nr. 365/24.05.2018, ;
 Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor
vârstnice 2015–2020, aprobată prin HG nr. 566/15.07.2015

3. Programul de interes naţional PIN 2018 – sesiunea 4 „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 nr. 193/2018

4. Acordurile de parteneriat:
 Acord de parteneriat încheiat între DGASPC Botoșani și Agenția Națională pentru
Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați din data de 07.11.2018 (DGASPC Botoșani este
partenerul nr. 8 ) în cadrul Proiectului privind combaterea violenței împotriva femeilor și
a violenței domestice – ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, cu finanțare din
POCU, AXA 4, obiectiv specific 4.4 care vizează crearea și dezvoltarea rețelei naționale
inovative integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice;
 Acordul de parteneriat încheiat între DGASPC Botoșani și Autoritatea Națională pentru
Protecția Copilului și Adopție nr. 25360 din 01.11.2018 prin care DGASPC și-a exprimat
acordul de asociere în vederea implementării proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea
îngrijirii alternative a copiilor”,cod 127169 depus de către ANPDCA în parteneriat cu cele
47 de DGASPC-uri în cadrul apelului non - competitiv . Reducerea numărului de copii și
tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali” – AP 4/ PI 9.iv/
OS 4.5 & 4.14.
 Convenția de asociere nr.7737/29.03.2018 încheiată între Consiliul Județean Botoșani,
DGASPC Botoșani și Fundația Hope and Homes for Children Baia Mare, județul Maramureș
cu privire la închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” din localitatea
Pomârla, jud. Botoșani și înființarea a două case de tip familial;
 Convenția de finanțare nerambursabilă, încheiată între DGASPC Botoșani și Autoritatea
Națională pentru Persoane cu Dizabilități nr. 30.929 din 23.12.2019. Obiectul Convenției îl
constituie finanțarea acordată beneficiarului – DGASPC Botoșani - de la bugetul de stat,
prin bugetul alocat Autorității finanțatoare, în cadrul programului de interes național
”Inființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe
protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de
tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”
– pentru punerea in aplicare a proiectului ”Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani”
Notă:
1. În prezent DGASPC este în perioada de elaborare si semnare a unei Convenții de
asociere cu privire la înființarea unui Centru de tranzit pentru tinerii care părăsesc
sistemul de protecție a copilului, Convenția de asociere va fi încheiată între Consiliul
Județean Botoșani, DGASPC Botoșani și Fundația Hope and Homes for Children Baia
Mare, județul Maramureș.
2. În anul 2019, DGASPC Botoșani a agreat împreună cu Instituția Prefectului Botoșani și 9
alte instituții de interes județean / local – Protocolul de colaborare interinstituțională la
nivelul județului Botoșani (nr. 24355/16.10.2019) pentru implementarea Proiectului
”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei
și excluziunii sociale” –cod SMIS 2014+ :122607 finanțare din POCU, aplicat de către
Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

5. Minuta consultării în vederea elaborării Planului anual de acţiune privind serviciile sociale,
organizată cu următorii/următoarele furnizori publici şi privaţi/asociaţii profesionale şi
organizaţii reprezentative ale beneficiarilor :
În data de 26 noiembrie 2019, a fost organizată la DGASPC Botoșani o Întâlnire de consultare, la
care au fost invitate să participe 12 organizații reprezentative ale beneficiarilor și asociații
profesionale (au fost prezente 10 persoane din 6 organizații) si furnizorii de servicii sociale (publici
si privați - conform Registrului național al furnizorilor de servicii sociale) din județul Botoșani (au
fost prezente 26 de persoane și au fost transmise peste 100 de invitații). Întâlnirea de consultare

s-a desfășurat într-un mediu participativ, constructiv, s-au prezentat obiective in scopul colaborării
atât intre furnizorii publici cât și in parteneriat furnizori publici și privați de servicii sociale.
Moderarea activității a fost realizată de către un reprezentant din cadrul DGASPC Botoșani iar în
acest context s-a scris Minuta întâlnirii înregistrată cu nr 4811 din 26.11.2019. În cadrul acestor
activități s-a prezentat și Harta serviciilor sociale – Județul Botoșani ( actualizată la luna august
2019 ).
Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul Consiliului
Județean Botoșani, prin Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Botoșani,
cuprinde:
1. Date privind administrarea, înființarea si finanțarea serviciilor sociale – capitolul I.
2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente –
capitolul II.
3. Programul de formare si îndrumare metodologica a personalului care lucrează in domeniul
serviciilor sociale pentru protecția si promovarea drepturilor copilului – capitolul III.

CAPITOLUL I Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
A. Serviciile sociale existente la nivel local/judeţean3
3
Potrivit raportului anual transmis Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în rezumat
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Buget de stat;
B - Contribuţii persoane beneficiare;
C - Alte surse.

Nr.
crt

Cod serviciu
social, conform
Nomenclatorului
serviciilor
sociale

1

8790CR-C-I

2.

8790CR-C-I

2

8790CR-C-I

3

8790CR-C-I

Denumirea
serviciului social

Capacitate

Grad de ocupare
31.12.2019

Centrul de
plasament
”Prietenia”
Botoșani
(licențiat)

50

50 beneficiari
100 %

Casa de tip
familial
”Lizuca”
Botoșani
( fără licență)
Centrul de
plasament
”Dumbrava
Minunata”
Pomârla (fără
licență)
Centrul de
plasament
”Sf.Nicolae”
Trușești (fără
licență)

8

0
0%

40

50

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile
sociale existente:
Buget local
Buget
Buget
Contribuții Alte
Județean de stat
persoane
surse
beneficiare

1070

1440

-

343

207

26 beneficiari
65 %

1050

750

-

-

35
beneficiari
70 %

1288

1010

-

-

4

8790CR-C-I

Casa de tip
familial
”Fluturele
Speranței”
Pomârla (fără
licență)
Casa de tip
familial
”Porțile
Speranței”
Pomârla (fără
licență)
Casa de tip
familial
”Primăvara
Speranței”
Pomârla
Casa de tip
familial ”Julia
și Lorena”
Pomârla
Complexul de
apartamente
”Cireșarii”
Botoșani- ap.
1

12

12 beneficiari
100 %

490

310

-

-

5

8790CR-C-I

12

11 beneficiari
91,66 %

490

310

-

-

6

8790CR-C-I

6

6 beneficiari
100 %

395

155

-

7

8790CR-C-I

6

6
100 %

395

155

-

-

8

8790CR-C-I

6

6 beneficiari
100%

395

155

-

-

9

8790CR-C-I

Complexul de
apartamente
”Cireșarii”
Botoșani- ap.
2

6

6 beneficiari
100%

395

155

-

-

10 8790CR-C-I

Complexul de
apartamente
”Cireșarii”
Botoșani- ap.
3
Complex de
case de tip
familial ”Sf.
Mina”
Botoșani –
casa 1

6

6 beneficiari
100 %

395

155

-

-

12

10 beneficiari
83,33 %

540

410

-

-

Complex de
case de tip
familial ”Sf.
Mina”
Botoșani –
casa 2

12

11 beneficiari
91,66 %

540

410

-

-

11 8790CR-C-I

12 8790CR-C-I

13 8790CR-C-I

Complex de
case de tip
familial ”Sf.
Mina”
Botoșani –
casa 3

12

11 beneficiari
91,66 %

540

410

-

-

14 8790CR-C-I

Complex de
case de tip
familial ”Sf.
Mina”
Botoșani –
casa A

12

11 beneficiari
91,66 %

540

410

-

-

15 8790CR-C-I

Complex de
case de tip
familial ”Sf.
Mina”
Botoșani –
casa B

12

11 beneficiari
91,66 %

540

410

-

-

16 8790CR-C-I

Complex de
case de tip
familial ”Sf.
Mina”
Botoșani –
casa C
Complexul de
apartamente
”Amicii”
Dorohoi- ap. 1
Complexul de
apartamente
”Amicii”
Dorohoi- ap.2
Complexul de
apartamente
”Amicii”
Dorohoi- ap. 5
Complexul de
apartamente
”Amicii”
Dorohoi- ap. 6
Complexul de
apartamente
”Amicii”
Dorohoi- ap.7
Complexul de
apartamente
”Amicii”
Dorohoi- ap. 8
Complexul de
apartamente

12

10 beneficiari
83,33%

540

410

-

-

6

6 beneficiari
100%

395

155

-

-

6

5 beneficiari
83,33 %

395

155

-

-

6

5 beneficiari
83,33 %

395

155

-

-

6

5 beneficiari
83,33 %

395

155

-

-

6

6 beneficiari
100%

395

155

-

-

6

5 beneficiari
83,33 %

395

155

-

-

6

6 beneficiari
100%

395

155

-

-

17 8790CR-C-I

18 8790CR-C-I

19 8790CR-C-I

20 8790CR-C-I

21 8790CR-C-I

22 8790CR-C-I

23 8790CR-C-I

24 8790CR-C-I

25 8790CR-C-I

26 8790CR-C-I

27 8790CR-C-I

28 8790CR-C-I

29 8790CR-C-I

30 8790CR-C-I

31 8790CR-C-I

32 8790CR-C-I

33 8790CR-C-I

34 8790CR-C-I

35 8790CR-C-I

”Amicii”
Dorohoi- ap. 9
Complexul de
apartamente
”Amicii”
Dorohoi- ap.
10
Complexul de
apartamente
”Casa mea”
Dorohoi- ap. 1
Complexul de
apartamente
”Casa mea”
Dorohoi- ap. 2
Complexul de
apartamente
”Casa mea”
Dorohoi- ap. 3
( fara licență)
Complexul de
apartamente
”Casa mea”
Dorohoi- ap. 4
Complexul de
apartamente
”Casa mea”
Dorohoi- ap. 5
Complexul de
apartamente
”Casa mea”
Dorohoi- ap. 6
Complexul de
apartamente
”Casa mea”
Dorohoi- ap. 7
Complexul de
apartamente
”Casa mea”
Dorohoi- ap. 8
Complexul de
apartamente
”Floare de
Colț” Dorohoiap. 1
Complexul de
apartamente
”Floare de
Colț” Dorohoiap. 2
Complexul de
apartamente
”Floare de

6

6 beneficiari
100%

395

155

-

-

6

4 beneficiari
66,66 %

395

155

-

-

6

5 beneficiari
83,33 %

395

155

-

-

-

0

-

-

6

5 beneficiari
83,33 %

395

155

-

-

6

5 beneficiari
83,33 %

395

155

-

-

6

6 beneficiari
100%

395

155

-

6

5 beneficiari
83,33 %

395

155

-

-

6

6 beneficiari
100%

395

155

-

-

6

6 beneficiari
100 %

395

155

-

-

6

6 beneficiari
100%

395

155

-

-

6

6 beneficiari
100%

395

155

-

-

-

36 8790CR-C-I

37 8790CR-C-I

37 8790CR-C-I

38 8790CR-C-I

39 8790CR-C-I

40 8790CR-C-II

Colț” Dorohoiap. 3
Complexul de
apartamente
”Floare de
Colț” Dorohoiap. 4
Complexul de
apartamente
”Floare de
Colț” Dorohoiap. 5
Complexul de
apartamente
”Floare de
Colț” Dorohoiap. 6
Complexul de
apartamente
”Floare de
Colț” Dorohoiap. 8
Complexul de
apartamente
”Floare de
Colț” Dorohoiap. 9
Centrul de
primire a
copilului în
regim de
urgență
Botoșani

41 8790CR-MCI

Centrul
Maternal
Botoșani

42 8891CZ-C III

Centrul de zi
pentru copii
cu nevoi
speciale
”Șansa mea”
Botoșani

43 8891CZ-C III
Centrul de
recuperare
SERA Botoșani
44 8891CZ-C III

Centrul de
asistenta

6

6 beneficiari
100%

395

155

-

-

6

6 beneficiari
100%

395

155

-

-

6

6 beneficiari
100%

395

155

-

-

6

6 beneficiari
100 %

395

155

-

-

6

6 beneficiari
100%

395

155

-

-

18

3 beneficiari
16,66 %

440

360

-

-

( în anul 2019
a
fost
o
medie de 9
beneficiari/lu
nă)
12
cupluri
mamă
copil
32

20 copii si 10
mame
100 %

1000

450

-

-

32 beneficiari
100%

840

360

-

-

15
copii/zi
33
copii/să
pt
20
copii/zi

15 copii/zi
100%

485

215

-

-

20 copii /zi
100%

260

140

-

-

specializata
pentru copilul
cu TSA
Botoșani
45 8790SF-C

48
copii/să
pt
457

457
beneficiari si
245 asistenți
maternali
profesioniști
angajați (la
31.12.2019)
31 beneficiari
96,87%

9300

-

-

1249

846

125

90

88 beneficiari
97,77 %

1840

2970

50

75

60 beneficiari
80 %

2390

2030

180

Birou
asistență
maternală

48 8790CR-D-III

49 8790CR-D-I

50 8790CR-D-I

51 8790CR-D-I

52 8790CR-D-I

53 8790CR-D-II

54 8790CR-D-II

55 8790CR-D-II

Centrul de
abilitare și
reabilitare
pentru
persoane
adulte cu
dizabilități
”Lucie
Lecomte”
Botoșani
Centrul de
îngrijire și
asistență
Adășeni
Centrul de
îngrijire și
asistență
Leorda
Centrul de
îngrijire și
asistență ”Sf
Ioan” Bucecea

32

18

17 beneficiari
94,44 %

677

575

58

Centrul de
îngrijire și
asistență
Dorohoi
Centrul de
îngrijire și
asistență
pentru
persoane
adulte cu
dizabilități
Dersca
Centrul de
recuperare și
reabilitare
Ionășeni –
Casa Ionaș (
fără licență)
Centrul de

55

50 beneficiari
90,90 %

1934

1690

135

26

28 beneficiari
107, 69 %

1490

980

12

11 beneficiari
91,66 %

380

380

56

56 beneficiari

2310

1530

8

-

56 8790CR-D-II

57 8899CZ-D-II

58 8730CR-V-I

recuperare și
reabilitare
Ionășeni –
Casa Rosetti
Centrul de
îngrijire și
asistență
pentru
persoane
adulte cu
dizabilități
Stăuceni
Centrul de
servicii de
recuperare
neuromotorie
de tip
ambulatoriu (
fără licență)
Căminul
pentru
persoane
vârstnice
Trușești

100 %

50

50 beneficiari

1617

1690

100 %

8
benefici
ari/lună

8
beneficiari/lu
nă
100 %

265

85

60

28 beneficiari
46,66 %

1602

143

293

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire şi asistenţă; personal
gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire);
B - Justificare;
C - Buget local;
D - Buget judeţean;
E - Buget de stat;
F - Contribuţii persoane beneficiare;
G - Alte surse;
H - Nr. locuri (în paturi).

Denumire
serviciu
social
propus

Cod
serviciu
social

Categorie
beneficiar
i

Capacitat
e
necesară

Capaci
tate
clădir
e/
spațiu
neces
ar
-mp -

Resurse
umane
necesare
(personal
de
specialitat
e, de
îngrijire și
asistență;
personal
gospodări
e,
întreținer
e,
reparații,
deservire)

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile
sociale propuse pentru a fi înființate
Buget
Buget
Buget
Contrib
Alte surse
local
județean
de stat
uții
persoan
e
benefici
are

Just
ifica
re

Nr
.
be
ne
f./
zi

Nr.
locu
ri
(în
patu
ri)

Locuință 8790CR victime
protejată -VD-III ale
violenț
ei
în
familie

6
benefic
iari
/
6
locuri

8790C Persoa
R-D-I
ne
adulte
cu
dizabilit
ăți
8790
Persoa
CR-D- ne
VII
adulte
cu
dizabilit
ăți
Locuință 8790
Persoa
Protejată CR-D- ne
Botoșani VII
adulte
cu
dizabilit
ăți
8899
Centru
Persoa
CZ-D-I ne
de zi
Botoșani
adulte
cu
dizabilit
ăți
Casă de
Copii in
tip
dificult
familial – 8790
ate
CR-C-I separaț
CASA 1

30
benefic
iari
/
30
locuri

Centru
de
îngrijire
și
asistență
Botoșani
Locuință
Protejată
Botoșani

Apro
v.
100
mp

Confor m HG
care
aprobă
Standar
de cost
și
standar
dele de
person
al ( cu
respect
area
procent
ului de
60% person
al
de
speciali
tate)
1131 -IImp

23 mii 154
lei
mii lei

-

960 mii lei

*

1.489,3
mii -lei

-

-

**

10
205,
benefic 10
iari
mp
/
10
locuri

-II-

-

-

815
mii lei

-

-

**
*

10
205,
benefic 10
iari
mp
/
10
locuri

-II-

-

-

815
mii lei

-

-

**
*

30
286,
benefic 63
iari
mp
/
30
locuri

-II-

-

-

537
mii lei

-

-

**
*

-II-

-

-

-

1100 mii lei

**
**

12
benefic
iari/12
locuri

272
mp

Pomârla

i
de
familie
Casă de 8790
Copii in
CR-C-I dificult
tip
familial ate
CASA 2
separaț
Pomârla
i de
familie
Casă de
Copii in
tip
dificult
8790
familial
ate
CR-C-I separaț
Trușești
i de
familie
Casă de
Copii in
tip
dificult
8790
familial
ate
CR-C-I separaț
Trușești
i de
familie
8891C Copii și
Centru
de
zi Z-C-VI tineri
pentru
cu
deprinde
măsură
ri
de
de
viață
protecți
indepen
e
dentă
special
Trușești
ă

12
benefic
iari/12
locuri

272
mp

-II-

-

-

-

-

1200 mii lei

12
benefic
iari/12
locuri

264,
3 mp -II-

-

-

-

-

956,55 mii **
lei
**
*

12
benefic
iari/12
locuri

264, -II3 mp

-

-

-

-

956,55 mii **
lei
**
*

30
benefic
iari/30
locuri

210, -II3 mp

-

-

-

-

722,79 mii **
lei
**
*

* Acord de parteneriat încheiat între DGASPC Botoșani și Agenția Națională pentru Egalitate
de Șanse între Femei și Bărbați din data de 07.11.2018 ( DGASPC Botoșani este partenerul
nr. 8 ) în cadrul Proiectului privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței
domestice – VENUS, cu finanțare din POCU, AXA 4, obiectiv specific 4.4 care vizează crearea și
dezvoltarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate destinate victimelor
violenței domestice;
Se vor crea 3 servicii noi: locuință protejată, grup de suport și cabinet de consiliere vocațională.
Obiectiv: crearea și dezvoltarea serviciilor destinate victimelor violenței domestice, obiectiv
asumat prin Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale – pentru perioada 2019 2024

**
**

** Plan de restructurare a Centrului de îngrijire și asistență Adășeni, județul Botoșani în
scopul respectării prevederilor art.51 din Ordonanța de urgență nr.69/2018 pentru
modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, respectiv, capacitatea centrelor rezidențiale pentru persoane adulte
cu handicap nu poate fi mai mare de 50 de locuri
Obiectiv: crearea unei instituții noi – de tip rezidențial, adresată persoanelor adulte cu
dizabilități care să corespundă standardelor de calitate în domeniu

*** Programul de interes naţional PIN 2018 – sesiunea 4 „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 nr. 193/2018
Înființarea a două locuințe protejate și a unui centru de zi în cadrul proiectului "Dezvoltarea
serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Botoșani" (PIN)
Obiectiv : restructurarea sistemului rezidențial de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități
**** Convenția de asociere nr.7737/29.03.2018 încheiată între Consiliul Județean Botoșani,
DGASPC Botoșani și Fundația Hope and Homes for Children Baia Mare, județul Maramureș cu
privire la închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” din localitatea Pomârla,
jud. Botoșani și înființarea a două case de tip familial. La această convenție s-a încheiat Actul
adițional nr 1 (nr. 30834/23.12.2019) care prevede extinderea obiectivelor până la 31.12.2020.
Obiectiv : reformarea sistemului de protecție a copilului
***** Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani a achiziționat in
anul 2018 Studiu de fezabilitate/DALI „Închidere Centrul de Plasament Sf. Nicolae Trușești prin
construirea/reabilitarea și modernizarea unor imobile și transformarea lor in centru de zi/casa
de tip familial/apartamente copii”. În iunie 2019 a aplicat la un nou apel din POR
2017/8/8.1/8.3/C cu scopul de a realiza procesul de dezinstituționalizare la Centrul de Plasament
”Sf Nicolae” Trușești (care presupune identificarea celor mai adecvate soluții pentru cei 42
copii/tineri cu măsură de protecție în această instituție iar pentru copiii care nu pot reveni în
familia naturală ne propunem să construim case de tip familial și să reabilităm apartamente
sociale, astfel încât să creștem calitatea serviciilor oferite).
Urmare evaluării psiho-socio-familiale, estimăm următoarele:
 - un număr de aproximativ 24 de copii vor fi potenţiali beneficiari pentru 2
Case de tip familial pe care ne propunem să le construim/dotăm în comuna
Trușești – prin proiect;
 - un număr de aproximativ 15 copii vor fi transferați în 3 apartamente sociale
aflate în structura DGASPC, în municipiul Dorohoi (dezafectate în prezent) pe
care le vom reabilita/dota - prin proiect;
 De asemenea, prin acest proiect ne propunem reabilitarea/modernizarea și
dotarea corespunzătoare a unui imobil ( care a aparținut infrastructurii școlare
din comuna Trușești) cu scopul dezvoltării unui Centru de zi pentru deprinderi
de viață independentă, de serviciile căruia vor beneficia atât copiii/tinerii din
cele doua case de tip familial cât și alți copii cu măsură de protecție aflați pe
teritoriul comunei Trușești și în imediata proximitate
(În luna mai 2019, DGASPC Botoșani a transmis Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor
Copilului și Adopție un Plan de închidere pentru Centrul de Plasament ”Sf. Nicolae” Trușești – în
scopul îndeplinirii obiectivelor din Strategia națională pentru protecția și promovarea
drepturilor copilului (2014 - 2020) aprobată prin Hotărârea de Guvern 1113 /12.12,2014 care
notează ca rezultat al reformei în domeniu –”Închiderea tuturor instituţiilor clasice destinate
copiilor separaţi temporar sau definitiv de familie”. Planul de închidere a primit din partea
ANPDCA – AVIZ PENTRU CONFORMITATEA PROIECTULUI ”INCHIDEREA CENTRULUI DE
PLASAMENT ”SF.NICOLAE” TRUȘEȘTI
Acest proiect se află în prezent în etapa de evaluare tehnico –economică .

Observații:
1.Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani – va extinde in anul 2020,
rețeaua de asistenți maternali profesioniști (cu 30 persoane) - în vederea
implementării proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod
127169 depus de către ANPDCA în parteneriat cu cele 47 de DGASPC-uri, in cadrul– AP 4/ PI 9.iv/
OS 4.5 & 4.14.
2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani își propune pentru anul
2020, crearea unei rețele alcătuite din 5 asistenți personali profesioniști pentru persoane adulte cu
dizabilități
3. În scopul realizării procesului de închidere a instituțiilor de tip vechi și continuarea reformei în
domeniul protecției copilului, DGASPC Botoșani a propus în Lista obiectivelor de investiții – pentru
anul 2020, achiziționarea a 3 studii de fezabilitate aferente unui nr de 3 case de tip familial (cu
maxim 12 locuri/casă) – în județul Botoșani, ceea ce ar facilita închiderea Centrului de Plasament
”Prietenia” Botoșani și dezvoltarea unor alternative de tip familial – în care beneficiarii vor avea o
îngrijire/protecție adecvată cu noile standarde de calitate . In prezent DGASPC se află în proces de
identificare a terenurilor necesare acestor 3 construcții.
C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor
Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare
Pentru anul 2020, DGASPC Botoșani nu își propune contractarea de servicii sociale
D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi 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
Nu este cazul.

CAPITOLUL II Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale
existente la nivelul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Botoșani
1. Revizuirea / actualizarea permanentă a informațiilor care se publica pe pagina proprie de
internet a DGASPC Botoșani (www.dgaspcbt.ro):
a) Postarea pe pagina de internet DGASPC Botoșani a documentului de revizuire a Strategiei
Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din județul Botoșani (2019 -2024) dacă este
cazul). Termen: anul 2020.
b) Postarea pe pagina de internet DGASPC Botoșani a Planului anual de acțiune privind
serviciile sociale din cadrul DGASPC Botoșani; Termen: februarie 2020
c) Postarea pe pagina de internet DGASPC Botoșani a Raportului de activitate pentru anul
2019 și de asemenea, publicarea costurilor serviciilor sociale acordate, pentru fiecare
serviciu acordat ; Termen: februarie 2020
d) Postarea pe pagina de internet DGASPC Botoșani a informaţiilor privind serviciile sociale
disponibile la nivelul județului Botoșani - acordate de furnizori publici ori privaţi.
Termen: anul 2020
e) Postarea pe pagina de internet DGASPC Botoșani a situațiilor statistice lunare care privesc
serviciile sociale acordate la nivelul județului
Termen: anul 2020

f) Publicarea pagina de internet DGASPC Botoșani a altor informații de interes public (
exemplu: campanii publice, proiecte în derulare, comunicate de presă, etc)
Termen: anul 2020

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:
- Informare, sensibilizare si conștientizare a populației cu ocazia zilelor:
- 02 Aprilie, Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului;
- 01 Iunie , Ziua Internațională a Copilului
- 05 Iunie, Ziua împotriva violentei asupra copilului
- 12 Iunie, Ziua internațională împotriva exploatării copilului prin muncă
- 10 Octombrie Ziua Internațională a persoanelor vârstnice
- 20 Noiembrie, Ziua Internațională a drepturilor copilului
- 25 Noiembrie, Ziua Internațională pentru eliminarea violenței asupra femeii
- 3 Decembrie, Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități.
- Campanie de sensibilizare a comunității cu privire la drepturile copiilor și tinerilor cu dizabilități și
importanța integrării acestora în comunitate.
Activităţi de informare a publicului:
I. Organizatorii activității: Compartimentul de intervenţie specializată în regim de urgență în
domeniul protecției copilului
Titlul activității: ”Prevenirea sarcinilor nedorite în rândul adolescenților”
a. informarea și consilierea adolescenților cu privire la riscurile începerii vieții sexuale
precoce (sarcini nedorite, B.T.S., HIV, folosirea metodelor contraceptive, riscuri în
cazul avortului), promovarea importanței planificării familiale;
b. Promovarea unor acţiuni comunitare pentru conştientizare de către copii şi părinţii
acestora cu privire la asigurarea unui mod de viaţă sănătos, o igienă personală
adecvată; realizarea şi distribuirea unor materiale informative
II. Organizatorii activității: Compartimentul de evaluare inițială, consiliere pentru părinți și copii
Titlul activității: ”Dezvoltarea de măsuri specifice şi servicii de suport pentru copiii cu
părinţi plecaţi la muncă în străinătate/ divorţ/separare”
a. Consiliere psiho-socială adresată părinţilor plecați la muncă in străinătate /aflaţi în
divorţ/care au divorţat cu privire la rolurile parentale și importanța comunicării
adecvate părinți-copii
Tema “Şcoala Părinţilor” : Efectele psihologice ale divorţului asupra copiilor
Titlul activității: ”Creşterea gradului de cunoaştere şi de conştientizare de către copii şi
familiile acestora a drepturilor şi responsabilităţilor lor şi a serviciilor pe care aceştia le
pot accesa”
a. Activități de informare/ îndrumare/ consiliere destinate facilitării accesului
familiilor aflate în situație de risc la servicii primare și de specialitate acreditate din
cadrul autorităților administrativ teritoriale în care domiciliază
Titlul activității: ”Creşterea calităţii serviciilor sociale destinate copiilor”
a. Ateliere de lucru/ dezbateri pe tema „Consolidarea rețelelor comunitare pentru
aplicarea unitară a Legii 272 / 2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului, republicată 2016, cu modificările și completările ulterioare” – proceduri de
lucru

III. Organizatorii activității: Compartimentul de intervenţie specializată în situații de abuz,
neglijare, trafic, migraţie și repatrieri copii
Titlul activității: ”Promovarea valorilor non – violenței și implementarea unor acțiuni de
sensibilizare”
a. activități de informare şi consiliere a părinţilor/ membrilor familiei cu privire la
consecinţele psiho – sociale generate de abuzul asupra copilului și promovarea educației
pozitive
Tema: ”PLUS armonie, MINUS violență” – Puterea exemplului parental
b. întâlniri de lucru cu reprezentanții IPJ / Șefi de Post pe tema „Intervenția în echipă
multidisciplinară în situațiile de violență asupra copilului / violență în familie ”
Titlul activității: ”Creşterea gradului de cunoaştere şi conştientizare de către copii,
părinţi, profesionişti şi populaţia în general, în vederea prevenirii şi semnalării / sesizării
cazurilor de abuz, neglijare, trafic de copii, migraţie ilegală, violenţă în familie şi alte
forme de violenţă asupra copilului”
a. Colaborarea în domeniul prevenirii abuzului, neglijării, exploatării şi a oricărei forme de
violenţă asupra copiilor, cu actorii sociali locali/şi alţi furnizori de servicii.
Întâlnire de lucru ”Rolul EIL în domeniul problematicii violenței asupra copiilor”
b. Realizarea de protocoale de colaborare cu instituţii în domeniu şi implementarea
mecanismului de semnalare, intervenţie şi monitorizare a cazurilor de violenţă, indiferent
de locul de producere (familie, şcoală, comunitate, instituţii).
IV. Organizatorii activității: Compartimentul Violență în familie
Titlul activității: ”Conștientizarea și informarea populaţiei, precum şi a instituţiilor cu
privire la modificarea atitudinii comunităţii faţă de violenţa în familie şi determinarea
unei implicări mai active atât în prevenirea, cât şi în combaterea fenomenului violenţei”
a. Activități de informare în scopul prevenirii violenței în familia în colaborare cu instituții
și autorități publice locale pe tema:,,Fenomenele violenţei în familie”
V. Organizatorii activității: Biroul adopție și postadopție
- Realizarea unei campanii de promovare a adopției copiilor;
- Informarea opiniei publice, prin intermediul mass-media cu privire la modificările legislative în
domeniul adopției și situația adopțiilor la nivelul județului Botoșani.
3.Telefonul Copilului (LA NIVEL JUDEȚEAN – numărul 983), a cărui misiune este sa primească
sesizările cu privire la situații de abuz, neglijare si exploatare a copilului, sa asigure informare
telefonică si sa intervină de urgență prin intermediul serviciului de specialitate. Promovarea pe
site-ul instituției a Telefonului 116111 – Telefonul Copilului (LA NIVEL NAȚIONAL prin Asociația
Telefonul Copilului)
Termen: anul 2020
4. Mesaje de interes public transmise prin presă:
Informare permanentă a opiniei publice:
- Emisiuni radio/TV, articole de presă, comunicate de presă campanii de presă, organizarea
de întâlniri profesionale/dezbateri la care sunt invitați să participe și reprezentanți din
cadrul presei locale ; realizarea şi difuzarea de materiale publicitare (broşuri, pliante, afişe,
postere); organizarea de evenimente (Conferințe de lansare a activității, Conferințe de
diseminare rezultate) în cadrul proiectelor ce vor fi implementate
- Mesaje de interes public transmise prin presa cu ocazia diferitelor zile naționale /
internaționale: Ziua internațională a copilului; Ziua internațională a drepturilor copilului;
Ziua mondială al luptei împotriva exploatării sexuale; Ziua mondială a Sindromului Down;

Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului; Ziua împotriva violentei asupra
copilului, Ziua internațională a luptei împotriva exploatării copilului prin muncă; Ziua
internațională a persoanelor cu dizabilități; Ziua Internațională a persoanelor vârstnice.
- Activităţi de informare/comunicare cu privire la consecintele violentei in mass-media si
mediul on –line
5. Actualizarea permanentă a paginii de facebook a instituției cu postări care conțin atât
informații/anunțuri/comunicate referitoare la proiectele în implementare cât și
mesaje/fotografii/opinii referitoare a activitățile/acțiunile beneficiarilor.

CAPITOLUL III Programul de formare si îndrumare metodologica a personalului care lucrează in
cadrul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Botoșani
1. Propuneri de activități de formare profesionala continua, in vederea creșterii performantei
personalului / instruire etc. :
a) cursuri de perfecționare

Nr.
Crt.

PERSONAL
DE SPECIALITATE

1

Manageri /responsabili de
caz/asistenți
sociali/psihologi/psihopedagogi
/kinetoterapeuți/logopezi

2
3

3

NUMAR
DE
PERSOANE

Directori/Sefi de
birou/serviciu/centru
Instructor de educație/Asistent
medical/pedagogi de
recuperare/instructori de
ergoterapie
Alți specialiști ( funcționari
publici/personal contractual)
Total

BUGET
ESTIMAT/
LEI

50

45000

35

35000

45

36000

20

16000

150

132.000 lei

b) cursuri de calificare
Nr.
Crt.
1

Număr de persoane
Curs de instruire privind însușirea
noțiunilor fundamentale de igienă –
370 persoane (muncitori calificați –
bucătari, infirmiere, îngrijitori)

Buget
estimat/lei
350.000 lei

c) sesiuni de instruire pentru:
c.1 personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate ( aceste sesiuni de
instruire vor fi susținute de către specialiști DGASPC care sunt formatori și dețin experiența
și expertiza necesară susținerii unor activități de instruire de personal)
c.2.asistenți personali – nu este cazul

c.3 îngrijitori informali – nu este cazul
c.4 voluntari
a) structura, misiunea și activitățile organizației – gazdă; această activitate va fi
realizată de către șefii de centre/servicii/birouri în cadrul cărora își desfășoară activitatea
voluntarii
b) drepturile și responsabilitățile voluntarului;
c) regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului
(aceste activități vor fi realizate de către șefii de centre/servicii/birouri în cadrul cărora își
desfășoară activitatea voluntarii)
d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale
municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de
dezvoltare intercomunitară, etc
Teme de interes
- Planul anual de acțiune al
DGASPC/2020 ( inclusiv proiectele în
implementare)
- Harta serviciilor sociale în județul
Botoșani - actualizată

Promovarea Planurilor de
restructurare a centrelor
rezidențiale pentru persoane adulte
cu dizabilități și a Planurilor de
restructurare
Facilitarea schimbului de experiență,
a modelelor de bune practici și
identificarea celor mai oportune
modalități de intervenție în practica
socială.

Promovarea activității instituției în
domeniul persoanelor adulte

Nr. de persoane
3 întâlniri cu câte 20
de persoane

1 întâlnire a
Comitetului ( 10
persoane)

2 întâlniri cu
furnizori publici și
privați de servicii
sociale/educaționale

Buget estimat
*întâlnire la sediul DGASPC
organizată de către Biroul
Programe, Strategii, Monitorizare,
Parteneriate și coordonare APL cu
asistenți/referenți sociali din
cadrul autorităților locale, din
cadrul altor instituții publice si
private cu care DGASPC Botoșani
colaborează sau organizații
profesionale / ale beneficiarilor
( nu este nevoie de un buget)
*întâlnire la sediul DGASPC a
Comitetului de analiză a
problemelor persoanelor cu
handicap din județul Botoșani
( nu este nevoie de un buget)
* întâlnire la sediul DGASPC cu
furnizori de servicii sociale

2 schimburi de
experiență intre
specialiștii DGASPC
Botoșani și
specialiști din alte
doua DGASPC –uri
din țară

* schimburile de experiență vor
avea loc in cadrul serviciilor
DGASPC

4 întâlniri (
trimestrial) ale
Comitetului de

* întâlniri organizate de
secretariatul Comitetului de
analiza a problemelor

analiza a
problemelor
persoanelor cu
handicap
Dezbaterea rezultatelor acțiunilor de 2 întâlniri ale
informare/campaniilor referitoare la Echipei
abuz și violență în familie
Intersectoriale
locale
Planificarea activității pentru anul
2020

1 întâlnire de
consultare cu
organizațiile
profesionale și cu
organizațiile
beneficiarilor

persoanelor cu handicap – la
sediul DGASPC

* întâlniri organizate de
specialiștii Serviciului comunitar
specializat destinat protecției
copilului – la sediul DGASPC (
str. I.C Brătianu nr. 59)
*întâlnire la sediul DGASPC
organizată de către Biroul
Programe, Strategii, Monitorizare,
Parteneriate și coordonare APL –
conform HG 797/2017

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programele de interes național
În luna decembrie 2019, DGASPC a semnat Convenția de finanțare nerambursabilă în
cadrul PIN 2018 – sesiunea 4 „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”. Prin această aplicație se propune dezvoltarea serviciilor
sociale prin înființarea a două locuințe protejate în municipiul Botoșani și a unui centru
de zi – servicii destinate persoanelor adulte cu dizabilități. Echipa de implementare a
proiectului va participa la sesiunile de instruire care se vor organiza.
2.Încheierea de contracte de supervizare profesională/revizuirea fișelor de post în
vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în
servicii sociale
Conducerea DGASPC Botoșani va dispune – în funcție de nevoi – revizuirea fișelor de post a
specialiștilor care vor fi desemnați (având în vedere experiența și expertiza profesională)
pentru a realiza activități de coordonare profesională.

Șef Birou Programe, Strategii, Monitorizare,
Parteneriate și coordonare APL,
Lăcrămioara Radu

Direcţia Juridică,
Administraţie Publică Locală
Nr. _____ din _________2020

Direcța Buget-Finanțe

Vizat
VICEPREȘEDINTE,
Liviu-Constantin TOMA

RAPORT DE SPECIALITATE
Prin adresa nr. 4216 din 11.02.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani cu nr. 2095
din 12.02.2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani solicită
aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean, Planul anual de acțiune privind serviciile sociale,
conform art. 5 alin. (5) din anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 797 din 2017 pentru aprobarea
Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistență socială și a
structurii orientative de personal.
Potrivit art. 3 alin. (3) lit. b) din anexa 1 la Hotărârea Guvernului menționată, Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani elaborează planurile anuale de
acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul judeţean şi le propune spre
aprobare Consiliului Judeţean.
Planul anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Botoșani, administrate și finanțate de Consiliul Județean Botoșani,
cuprinde:
1. date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale;
2. planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale
existente;
3. programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în
domeniul serviciilor sociale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului.
Pentru fundamentarea și elaborarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru anul 2020, au fost
solicitate tuturor structurilor de la nivelul D.G.A.S.P.C. Botoșani, cât și unităților din domeniul
asistenței medico – sociale existente la nivelul județului, date privind numărul și categoriile de
beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de
contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare.
Pe baza datelor colectate, D.G.A.S.P.C. Botoșani a elaborat proiectul Planului anual de
acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Botoșani, administrate și finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru anul 2020.
În urma dezbaterii proiectului menționat mai sus, Comisia Județeană privind Incluziunea
Socială Botoșani a acordat aviz favorabil în scopul aprobării prin Hotărâre a Consiliului Județean,
conform art. 118 alin. (4) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011.
Având în vedere aspectele menționate, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru
promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a proiectului de
hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECUTIV,

Amalia Marian

Magda Didii

Nr. 2269 din 17.02.2020

REFERAT DE APROBARE
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Supun atenţiei dumneavoastră Planul anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, administrate și finanțate
de Consiliul Județean Botoșani pentru anul 2020.
Planul anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Botoșani, administrate și finanțate de Consiliul Județean Botoșani,
cuprinde:
1. date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale;
2. planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale
existente;
3. programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în
domeniul serviciilor sociale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului.
Prin adresa nr. 4216 din 11.02.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani cu nr. 2095
din 12.02.2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani solicită
aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale,
conform art. 5 alin. (5) din anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 797 din 2017 pentru aprobarea
Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistență socială și a
structurii orientative de personal.
În conformitate cu art. 3 alin. (3) lit. b) din anexa 1 la Hotărârea Guvernului menționată,
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani elaborează planurile anuale
de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul judeţean şi le propune spre
aprobare Consiliului Judeţean.
Comisia Județeană privind Incluziunea socială Botoșani, constituită în baza Hotărârii
Guvernului 1217/2006, în urma dezbaterii proiectului Planului anual de acțiune privind serviciile
sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani,
administrate și finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru anul 2020, a acordat aviz favorabil
în scopul aprobării prin hotărâre a Consiliului Județean, conform art. 118 alin. (4) din Legea
asistenței sociale nr. 292/2011.
Faţă de cele prezentate, supun spre analiză şi adoptare proiectul de hotărâre iniţiat în acest
scop.

PREŞEDINTE,
COSTICĂ MACALEȚI

