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Planul anual de acţiune privind serviciile sociale, administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local  Hateg, pentru anul 2023 
 
 
         1. Strategia judeţeană privind protecția și promovarea drepturilor copilului și adultului în dificultate, aflata in procedura de dezbatere si 
urmeaza sa fie supusa aprobarii. Se va tine cont de cresterea calitatii tuturor serviciilor furnizate, cresterea calitatii resurselor umane din 
serviciile sociale precum si de respectarea drepturilor si promovarea incluziunii sociale a persoanelor aflate in dificultate prin asigurarea 
accesului pe baza de egalitate la toate resursele comunitatii. 

   2. Strategia de dezvoltare locala a orasului Hateg, judetul Hunedoara, pentru perioada 2021-2027, aprobata prin H.C.L.Hateg, 
nr.21/2022. 
        Strategia de Dezvoltare Locală a orașului Hațeg este un document de planificare strategică pentru perioada 2021 – 2027, conceput în 
corelație cu principiile dezvoltării durabile și reprezintă documentul fundamental al planului de dezvoltare a orașului Hațeg cu rol în 
orientarea dezvoltării economico – sociale și în accesarea fondurilor structurale și de coeziune ale Uniunii Europene.  
         Scop: Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală reprezintă o acțiune decisivă care susține procesul de dezvoltare locală, întrucât un 
SDL are ca scop stabilirea priorităților pe termen mediu și lung spre care se orientează efortul de dezvoltare în viitor, astfel încât aceasta să 
poată susține nevoile de investiții în următorii ani și accesarea de finanțări pentru implementarea de proiecte de dezvoltare.  
          Motivație: Strategia doreşte să furnizeze toate elementele necesare luării unor decizii locale corecte şi coerente, să reprezinte un ghid 
de regenerare şi dezvoltare a imaginii orașului (prestigiul, istoria, contribuțiile la nivel regional, național, internațional, mediul natural și 
patrimoniul construit, calitatea vieții, atractivitatea, transparența proceselor, comunitatea deschisa), toate acestea în deplin acord cu voinţa 
cetăţenilor.  
         Misiunea: Strategiei de Dezvoltare Locală este de a cuprinde toate resursele umane, materiale și financiare disponibile la nivel local 
sau atrase din alte surse pentru implementarea tuturor proiectelor de dezvoltare propuse. Pentru îndeplinirea acestei misiuni, trebuie avut în 
vedere un proces de colaborare între autoritatea publică si comunitate, o planificare inteligentă și o capacitate de organizare și coordonare 
susținute.  
         Prin asumarea acestor misiuni se conturează o dezvoltare socio-economică durabilă și competitivă, precum și o infrastructură modernă 
și accesibilă tuturor locuitorilor din orașul Hațeg.  
        Viziune :Viitorul comunității din orașul Hațeg este conturat pe traiectoria europeană de dezvoltare, dorind creșterea calității vieții pentru 
toți locuitorii, prin măsuri sociale, economice, tehnice și măsuri legate de mediu. Acestea, printr-un efort conjugat și orientat către susținerea 
viziunii, pot contribui la atingerea ei.  
        Obiectivul general al Strategiei îl constituie determinarea situației actuale a orașului și stabilirea direcțiilor de dezvoltare pentru atingerea 
unui grad optim de satisfacție în rândul cetățenilor cu privire la dotările edilitare și situația socio-economică.    

 
         3. Strategiile naţionale: 
             Strategia pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2022-2027 “Copii protejați, România sigură”- proiect. 
               Principiile de bază ce au stat la baza procesului de elaborare a prezentei strategii naționale sunt: 
 1. Promovarea unui model de societate a bunăstării centrată pe asigurarea celei mai bune vieți pentru copii, care să sprijine creșterea și 
dezvoltarea copiilor la nivelul întregului lor potențial, asigurarea unui nivel ridicat de bunăstare și calitate a vieții copiilor, precum și dezvoltarea 
de servicii de suport proiectate ca o investiție colectivă, nu ca un cost social.  



2. Asigurarea incluziunii și coeziunii sociale, astfel încât copiii să aibă oportunități egale pentru a-și alege drumul în viață și a-și realiza drepturile, 
indiferent de mediul de proveniență, nivelul de bunăstare, etnie, naționalitate, prezența unei dizabilități sau a oricărui alt factor de diferențiere. 
Nici un copil nu trebuie să fie lăsat în urmă.  
3. Promovarea şi respectarea interesului superior al copilului, ca principiu de fundamentare a oricărei decizii de politică publică, atât în etapa 
elaborării cât și a implementării acesteia, în toate domeniile guvernării.  
4. Nediscriminarea ca și condiție necesară a asigurării cadrului național necesar promovării și respectării drepturilor tuturor copiilor în condiții 
de egalitate, care obligă autoritățile, organizațiile neguvernamentale, societatea civilă și orice altă persoană să ofere tuturor copiilor aflaţi într-o 
situaţie similară acelaşi tratament.  
5. Primordialitatea responsabilităţii părinţilor în creşterea şi îngrijirea copiilor şi caracterul subsidiar, dar responsabil, al intervenţiilor 
autorităţilor statului. Prezenta strategie îşi propune continuarea măsurilor privind acompanierea şi conştientizarea părinţilor cu privire la 
responsabilitatea primară ce le revine în tot ceea ce înseamnă creşterea, îngrijirea, educarea și asigurarea bunăstării copiilor, prevenirea separării 
și alocarea unor resurse publice doar în mod complementar și atunci când nevoile copiilor nu sunt satisfăcute pe deplin.  
6. Promovarea parteneriatului interinstituțional, cu societatea civilă și cu beneficiarii. În continuarea demersurilor inițiate de strategia anterioară, 
orientate spre întărirea acțiunii integrate și a participării tuturor factorilor implicați și interesați, parteneriatele trebuie să funcționeze la toate 
nivelurile, de la cel strategic, la cel al intervenției în comunitate, prin rețele de sprijin.  
7. Participarea şi consultarea copiilor în elaborarea, implementarea și monitorizarea deciziilor care îi privesc. Acesta este un principiu care 
trebuie internalizat în familie, școală, comunitate, cât și la nivelul administrației publice locale și centrale, ținând cont de vârsta și gradul de 
maturitate ale copiilor, în condiții de accesibilitate, inclusiv pentru copiii cu dizabilități.  
8. Echitatea şi transparența alocărilor financiare destinate copiilor, realizată prin alocarea constantă, echitabilă, transparentă și judicioasă a 
fondurilor pentru măsurile destinate bunăstării copiilor și prin identificarea modurilor concrete de utilizare a bugetelor în vederea protecției 
adecvate a copiilor şi respectării efective a drepturilor lor.  
9. Utilizarea evidențelor acumulate și a dovezilor în cadrul procesului de dezvoltare și planificare a implementării, monitorizării și raportării 
referitoare la politicile pentru promovarea drepturilor copiilor.  
 10. Monitorizarea, evaluarea și , după caz, revizuirea măsurilor destinate protecției și promovării drepturilor copilului. Managementul bazat 
pe rezultate implică o abordare care depășește simpla raportare a activităților, și care conduce la o cultură de monitorizare a ceea ce se schimbă 
în termeni de capacități și performanță, și, în cele din urmă, a impactului asupra bunăstării copiilor. 
       Scopul general al Strategiei “Copii protejați, România sigură” este de a asigura, cu implicarea copiilor, realizarea efectivă a drepturilor 
tuturor copiilor, inclusiv a celor mai vulnerabili, în toate domeniile vieții, prin asigurarea deplină a accesului la servicii publice de calitate. 
 
             Strategia naţională privind prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități și accelerarea procesului de 
dezinstituționalizare, 2022-2030, aprobată prin Hotararea de Guvern nr.1543/2022. 

Strategia dezinstituționalizării aduce schimbări majore prin 6 direcții de acțiune cu impact asupra sistemului de protecție a persoanelor cu 
dizabilități, având în vedere că furnizarea serviciilor sociale se va orienta spre comunitate și nu spre instituții rezidențiale: 
1. coordonarea procesului de dezinstituționalizare la nivel național, județean și local și de integrare în comunitate a persoanelor adulte cu 
dizabilități; 
2. asigurarea abordării centrate pe persoană a tranziției la viața independentă și integrare în comunitate; 
3. dezvoltarea serviciilor în comunitate pentru viața independentă a persoanelor adulte cu dizabilități, inclusiv pentru prevenirea 
instituționalizării; 
4. pregătirea și motivarea personalului care lucrează cu și pentru aceste persoane; 
5. asigurarea suportului pentru familie în vederea susținerii vieții independente în comunitate; 
6. conștientizarea societății în vederea susținerii vieții independente în comunitate a persoanelor cu dizabilități. 



 
 
        Strategia nationala  in domeniul drogurilor 2022-2026,  aprobata prin Hotararea de Guvern nr.344/2022. 
        I. Reducerea cererii de droguri 
  Domeniul prioritar PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI 
   
         Obiectiv general 1: Consolidarea sistemului național de prevenire ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor şi intervenţiilor de 
prevenire (contextuală, universală, selectivă și indicată) adresate populaţiei generale, şcolare şi grupurilor vulnerabile, în baza evidenţelor 
ştiinţifice. 

Obiective specifice: 
1.1. Dezvoltarea intervenţiilor şi strategiilor contextuale și universale de prevenire adresate populaţiei generale. 
1.2. Dezvoltarea intervenţiilor şi strategiilor pentru întârzierea vârstei de debut în consumul de droguri în rândul categoriilor de vârstă la 

risc şi grupurilor vulnerabile. 
1.3. Facilitarea accesului categoriilor de persoane aflate la debutul consumului la măsuri de intervenție timpurie, în vederea evitării 

transformării consumului experimental/ocazional de droguri în consum regulat. 
1.4. Consolidarea parteneriatului cu societatea civilă. 

 
Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă“ 2022-2027, aprobata prin Hotararea de Guvern 
nr.490/2022 
 

     Strategia 2022-2027 continuă și dezvoltă demersul de implementare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în 
vederea asigurării cadrului pentru exercitarea deplină și în condiții de egalitate a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului 
de către toate persoanele cu dizabilități. 
     OBIECTIV GENERAL al Strategiei 2022-2027 este: Asigurarea participării depline și efective a persoanelor cu dizabilități, bazată pe 
libertatea de decizie, în toate domeniile vieții și într-un mediu accesibil și rezilient. 
     Strategia 2022-2027 evidențiază ca prioritare: 

(i) elaborarea, modificarea și adoptarea măsurilor adecvate legislative, administrative și de altă natură pentru implementarea 
drepturilor recunoscute prin Convenție; 

(ii) promovarea exercitării depline a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu dizabilități, 
fără nici un fel de discriminare pe criterii de dizabilitate; 

(iii) furnizarea de informații persoanelor cu dizabilități, în forme și formate accesibile, despre tehnologii de acces și dispozitive asistive, 
despre tipuri de servicii, inclusiv cele necesare pentru viață independentă, drepturi și facilități, sesizarea încălcării de drepturi și 
altele; 

(iv) promovarea și încurajarea formării în domeniul drepturilor recunoscute de Convenție, a profesioniștilor și a personalului care 
lucrează cu persoane cu dizabilități, în vederea îmbunătățirii furnizării asistenței și serviciilor; 

(v) capacitarea resurselor necesare la nivel local, regional, național, european, internațional; 
(vi) consultarea și implicarea persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă în dezvoltarea și implementarea legislației 

și a politicilor de implementare a Convenției, precum și în procesele de luare a deciziilor referitoare la problemele privind 
persoanele cu dizabilități.Rezultatele politicii publice includ schimbări în ariile majore ale vieții persoanelor cu dizabilități, printre 
care: 

(vii) asigurarea dreptului la muncă prin modificarea legislației; 



(viii) creșterea calității vieții și schimbarea statutului persoanelor cu dizabilități din persoane inactive în persoane ocupate prin 
introducerea unor noi tipuri de servicii de sprijin (angajare asistată, pregătire pentru muncă, adaptarea locului de muncă); 

(ix) reducerea nivelului de sărăcie a persoanelor cu dizabilități prin acordarea cheltuielilor suplimentare legate de dizabilitate, pe baza 
analizei nevoilor individuale; și 

(x) asigurarea unei vieți independente prin creșterea numărului și diversificarea tipologiei de servicii sociale pentru persoanele cu 
dizabilități. 

 
                Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027, 
aprobata prin  Hotărârea de Guvern nr. 560/2022. 
Obiective: 

 îmbunătățirea condițiilor de locuire și a infrastructurii în comunitățile vulnerabile cu romi; 
 asigurarea accesului cetățenilor români de etnie romă la educație inclusivă de calitate; 
 impulsionarea gradului de ocupare a romilor în concordanță cu cerințele pieții, astfel încât să se evite segmentarea competențelor și a 

oportunităților și să se permită evoluția profesională a acestora; 
 îmbunătățirea stării de sănătate a membrilor comunităților vulnerabile de romi; 
 susținerea cercetării, conservării și promovării patrimoniului cultural rom și al identității rome. 

 
                 Strategia națională privind incluziunea socială a persoanelor fără adăpost pentru perioada 2022-2027, aprobata prin Hotararea 
de Guvern 1491/2022.    

      Obiectiv general creșterea gradului de incluziune socială a persoanelor fără adăpost prin asigurarea unei protecții sociale adecvate nevoilor 
lor, pe baza analizelor efectuate fiind definite și patru obiective specifice, fiecare dintre acestea cu direcții de acțiune pentru care au fost dezvoltate 
măsuri și acțiuni, care acoperă trei paliere: prevenție, intervenție și post-intervenție. 
        Obiective specifice sunt:  
prevenirea accentuării fenomenului la nivel național;  
asigurarea intervenției adecvate, multidisciplinare și integrate în vederea incluziunii sociale a acestor persoane;  
prevenirea recăderilor post-intervenție și îmbunătățirea coordonării politicilor în plan național/local cu privire la grupul țintă. 
          Perspective: 
                (1) Perspectiva privind asistența treptată pentru integrare, începând cu asistență medicală de urgență și adăpost, continuând cu cazare 
tranzitorie și diverse servicii și culminând cu furnizarea de locuințe și piața muncii / integrarea social.  
                (2) Perspectiva care promovează modelul schimbării bruște și accesul imediat al persoanelor fără adăpost la o soluție rezidențială 
permanentă.  
           Strategia națională privind îngrijirea de lungă durată și îmbătrânirea activă pentru perioada 2023-2030, aprobata prin Hotararea de 
Guvern nr.1492/2022. 
        Strategia are ca obiective consolidarea managementului serviciilor ÎLD pentru persoanele vârstnice și a continuumului acestor servicii, 
asigurarea finanțării durabile și îmbunătățirea calității acestor servicii, consolidarea forței de muncă pentru ÎLD pentru persoanele vârstnice și 
promovarea participării sociale active și demne a acestor persoane. 
         De asemenea, strategia pune accent pe implementarea măsurilor de prevenție, ceea ce va conduce, pe termen lung, la eficientizarea 
cheltuielilor pentru măsurile de asistență socială și va avea un impact pozitiv asupra calității asistenței sociale a persoanelor vârstnice. 



        Principiile generale ale strategiei vizează îngrijirea centrată pe persoană, ceea ce presupune acordarea serviciilor în baza unui plan 
individualizat de asistență și îngrijire, cu respectarea demnității, autonomiei și a dreptului la alegere informată, prevenția declinului funcțional, 
precum și susținerea cu prioritate a îngrijirii la domiciliu și în comunitate, inclusiv sprijinul pentru îngrijitorii informali. 
             
Strategia naționala pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale "SINERGIE" 2021-2030, aprobata prin Hotărârea de Guvern  nr. 
592/2021. 
 
            Fiecare măsură cuprinsă în prezenta strategie și în planul de acțiune se circumscrie următoarelor principii: 
a) principiul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului - toate activitățile desfășurate de instituțiile statului, organizațiile 
neguvernamentale și alte structuri ale societății civile pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale se desfășoară cu respectarea prevederilor 
convențiilor și tratatelor internaționale privind drepturile și libertățile fundamentale ale omului, la care România este parte; 
b) principiul respectării și promovării cu prioritate a interesului superior al copilului - interesul superior al copilului va prevala în toate 
demersurile și deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritățile publice și organismele implicate în realizarea obiectivelor prezentei strategii; 
c) principiul nediscriminării și egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați - impune actorilor care gestionează cazurile de violență 
sexuală adoptarea unui comportament corect, imparțial și nediscriminatoriu, fără deosebire de rasă, sex, religie, naționalitate, apartenență politică, 
avere sau origine socială, față de toți cetățenii; 
d) principiul intervenției imediate și al celerității în instrumentarea cazurilor de violență sexuală; 
e) principiul prevenirii săvârșirii actelor de violență sexuală, atât în ceea ce privește primul act de violență sexuală, cât și, în special, recidiva 
(caracterul repetabil); 
f) principiul securizării și protecției victimei - garantează intervenția, în limita cadrului legal, prin acțiuni care să asigure inclusiv protecția fizică 
a victimei și centrarea pe nevoile sale și implicarea activă a acesteia în toate deciziile ce o privesc; 
g) principiul responsabilizării agresorului pentru propria reabilitare și reinserție socială în vederea promovării unor relații sociale pozitive bazate 
pe comportament nonviolent și acceptarea diversității; 
h) principiul subsidiarității, potrivit căruia în situația în care persoana sau familia nu își poate asigura integral nevoile sociale trebuie să intervină 
colectivitatea locală și structurile ei asociative și, doar în mod complementar, statul; 
i) principiul proximității, potrivit căruia serviciile sunt organizate cât mai aproape de victimă/agresor, pentru facilitarea accesului și menținerea 
beneficiarului cât mai mult posibil în propriul mediu de viață; 
j) principiul prevenirii revictimizării, prin limitarea interviurilor repetate solicitate de către autoritățile competente, care pot genera pentru victimă 
retrăirea traumei și dezechilibru emoțional; 
k) principiul finanțării adecvate și utilizării responsabile a resurselor financiare alocate pentru implementarea măsurilor identificate pentru 
atingerea obiectivelor de reducere a violenței sexuale; 
l) principiul abordării integrate - presupune coordonarea și cooperarea între toate instituțiile implicate; practicile și procedurile în domeniul 
prevenirii, monitorizării și combaterii violenței sexuale, precum și cele de implementare a măsurilor de asistență socială vor avea la bază o 
viziune și o concepție unitară, cu accent pe parteneriat și colaborarea în rețea; 
m) principiul parteneriatului public-privat, care recunoaște importanța implicării societății civile în activitățile concrete de implementare a 
măsurilor de prevenire și combatere a violenței sexuale și încurajarea autorităților publice locale în cooptarea serviciilor de asistență și sprijin 
acordate de organizații neguvernamentale; 
n) principiul responsabilității - presupune obligația instituțiilor responsabile cu îndeplinirea activităților subsumate realizării obiectivelor 
prevăzute de strategie, precum și a instituțiilor partenere de a îndeplini în cea mai bună manieră posibilă sarcinile stabilite; 
o) principiul confidențialității - activitățile proprii vor fi date publicității numai în condițiile prevăzute de lege, astfel încât să nu pericliteze bunul 
mers și finalitatea acestora și nici drepturile și libertățile persoanelor implicate. 



                        Strategia  naţionala privind promovarea egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea 
violenţei domestice pentru perioada 2022 – 2027, aprobata prin Hotararea de Guvern nr.1547/2022. 

                În domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, documentul vizează, în principal, eliminarea stereotipurilor și prejudecăților 
privind rolurile și responsabilitățile femeilor și bărbaților în familie și în societate. Vor fi introduse în programele școlare noțiuni legate de 
egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. De asemenea, la nivel național, va fi dezvoltat un program prin care femeile din grupuri 
vulnerabile vor primi un ajutor înainte și după naștere. Pentru femeile din comunități marginalizate va fi organizată „Caravana medicală” pentru 
informare și servicii de îngrijire pre și post natale. 

                În ceea ce privește domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, în perioada 2022 – 2027, va fi dezvoltat un sistem unitar 
de servicii sociale destinate protecției efective a victimelor violenței domestice și violenței împotriva femeilor, precum și a drepturilor acestora. 
Acest sistem unitar se referă la crearea de locuințe protejate, acordarea asistenței psihologice și juridice, decontarea certificatelor medico-legale, 
facilitatea accesului la justiție sau chiar sprijin material pentru victime. Pentru a preveni cazurile de violență domestică, strategia națională 
prevede, printre altele, modificarea legislației naționale și campanii de conștientizare și informare a fenomenului violenței în grupurile 
vulnerabile.     

       Strategia nationala împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018 2022, aprobata prin Hotărârea de Guvern nr. 861/2018. 

          Obiective generale 
    1. Consolidarea şi diversificarea demersurilor de prevenire a traficului de persoane 
    2. Îmbunătăţirea calităţii protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului de persoane în vederea reintegrării sociale  
    3. Dezvoltarea capacităţii de investigare a infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori 
    4. Creşterea calităţii informaţiilor diseminate privind fenomenul traficului de persoane 
    5. Dezvoltarea şi extinderea procesului de cooperare între actorii relevanţi, naţionali şi internaţionali, implicaţi în lupta împotriva traficului 
de persoane, precum şi dinamizarea eforturilor de acţiune diplomatică de prevenire şi combatere a traficului de persoane şi de protejare a 
cetăţenilor români în ţările de destinaţie. 
 
      Strategia naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022—2027, aprobata prin Hotararea de Guvern 
nr.440/2022. 
         Scopul final este reducerea ponderii populației aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială. 
       Obiectivele și măsurile specifice au în vedere următoarele categorii:  
       Persoanele aflate în risc de sărăcie (AROP)/sărăcie relativă – venituri care se situează sub pragul de 60% din venitul median, exprimat per 
adult echivalent.  
      Obiectivul este ca până în anul 2027 să se obțină reducerea numărului acestor persoane cu minim 7% față de valoarea de referință aferentă 
anului 2020.  
        Persoane care sunt considerate ca aparținând unor grupuri vulnerabile: copii și tineri aflați în perioada de pregătire a reintegrării în societate 
după o perioadă de protecție specială (inclusiv lipsiți de sprijin parental); persoane vârstnice (singure sau dependente și/sau cu nevoi de îngrijire 
de lungă durată); persoane cu dizabilități (copii și adulți); persoane cu un nivel scăzut de școlaritate; persoane care locuiesc în zone urbane sau 
rurale marginalizate; șomeri de lungă durată; persoane de etnie romă care sunt victime directe sau indirecte ale unor discriminari pe criterii 
etnice; persoane fără adăpost; persoane lipsite de libertate; persoane liberate, aflate în perioada de reintegrare socială; imigranți aflați în situație 
de vulnerabilitate, inclusiv solicitanți de azil și străini care au dobândit o formă de protecție intenațională în România; persoane victime ale 
traficului de ființe umane; persoane consumatoare de droguri etc. 



 
          4. Programele de interes naţional aprobat prin: 
               - Hotărârea Guvernului nr. 435/2022 privind aprobarea unor programe de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru 
persoanele vârstnice; 
 Hotărârea nr. 1581/2022 privind aprobarea Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a 
consumatorilor de droguri, pentru perioada 2023-2026; 
              Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi ,, Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială 
a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”; 

Hotărârea Guvernului nr. 427/2018 privind aprobarea programului de interes naţional ,, Servicii comunitare la domiciliu pentru 
persoanele vârstnice dependente” şi a programului de interes naţional ,,Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele 
unităţi administrativ-teritoriale. 
         5. Acordurile/Convențiile/Protocoalele de cooperare/parteneriat. 
 Conventie de colaborare NR 44228 intre  D.G.A.S.P.C Hunedoara și Directia  de Asistență Socială - are ca obiect colaborarea între cele 

două părţi în vederea aplicării în mod unitar și cu celeritate a dispozițiilor legale care reglementează activitatea de prevenire a separării 
copilului de părinții săi, de respectare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, persoane vârstnice și a altor persoane adulte aflate în situații 
de dificultate, precum și de prevenire a instituționalizării acestora; 

 Convenţia de colaborare nr. 31969/06.10.2020 între D.G.A.S.P.C Hunedoara și – are ca obiect realizarea unor activități potrivit 
competențelor legale destinate îmbunătățirii vieții copiilor cu nevoi speciale de pe raza orasului Hateg, care necesită programe de 
recuperare. 
 

         6. Procesul verbal nr.22804, din data de 29.11.2022,  încheiat în urma consultării în vederea elaborării Planului anual de acțiune privind 
serviciile sociale organizată de către Direcţia de Asistenţă Socială Hateg, cu Asociatia Evanghelistica si de caritate Isus Speranta Romaniei, cu 
Centrul rezidential pentru persoane varstnice ,,Betania” si Locuinta protejata pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,Betania”(în curs de 
acreditare) cu sediul în Hateg, str. Progresului nr 35A, jud.Hunedoara, in calitate de furnizori privaţi de servicii sociale acreditați pe raza unității 
administrativ-teritorială a orasului Hateg. 
 

     Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Hateg, cuprinde: 
 
 Capitolul I- Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale; 
Capitolul II- Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judetean; 

 
      Capitolul III- Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale. 
 

                     CAPITOLUL I 
                      ADMINISTRAREA, ÎNFIINŢAREA 

                    ŞI FINANŢAREA SERVICIILOR  SOCIALE 
       A. Serviciile sociale existente la nivel local. 

Din perspectivă funcţională acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca un sistem de acţiuni specifice, care trebuie să 
asigure realizarea obiectivului său major, respectiv asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau 
socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială. 



Planificarea este un proces sistematic, prin care Direcţia de Asistenţă Socială Hateg  îşi defineşte anumite priorităţi pentru 
îndeplinirea misiunii ei.  

Rolul planificării este de a ajuta Direcţia de Asistenţă Socială Hateg să: 
a) definească obiectivele şi orientările; 
b) definească priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le va întreprinde; 
c) identifice măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei; 
d) clarifice resursele pe care le poate folosi şi să identifice ce acţiuni trebuie să întreprindă.  

Planul Anual de Acţiune pentru anul 2023, privind serviciile sociale la nivelul Direcției de Asistență Socială Hateg, se elaborează în 
conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 
1086/2018 privind aprobarea modelului –cadru al Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate din bugetul consiliului 
judetean/Consiliului Local și Anexa 2 din Hotărârea Guvernului nr.797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și 
funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.  
         În întocmirea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pentru anul 2023, s-a ţinut cont, în primul rând de scopul Direcţiei de 
Asistenţă Socială Hateg şi anume asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.  
          Planul anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2023 se întemeiază pe întregul ansamblu de principii și valori care 
guvernează întregul sistem național de asistență socială.  
          Totodată, s-a reorganizat si  Direcţia de Asistenţă Socială, fără personalitate juridică, subordonată Consiliului Local Hateg, conform 
HCL nr. 14/31.01.2019.  

La stabilirea bugetelor estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente s-au avut în vedere standardele minime de cost 
pentru serviciile sociale, conform legislației în vigoare. 
 

 
Nr. Crt. Cod serviciu 

social, conform 
Nomenclatorului 
serviciilor 
sociale 

Denumirea 
serviciului 
social 

Capacitate Grad de 
ocupare 

Bugete estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente 

Buget 
local 

Buget județean Buget de 
stat 

Contribuții 
personae 
beneficiare 

Alte surse 
    

Servicii pentru copii 
1. 8899 CPDH-I Cantina de 

Asistenta 
Sociala 

50 70% 500000     

          
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Servicii pentru persoane adulte 

1.          
 



 
B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate. 
 
 
 
 

Denumir
e serviciu 

social 
propus 

Cod 
servici

u 
social 

Categorie 
beneficiar

i 

Capacitate necesară Capacitate 
clădire/spați
u necesar - 

mp 

Resurse 
umane 
necesar

e 

Buget estimat Justificar
e 

Nr. 
beneficiar/z

i 

Nr. 
locuri 

(în 
paturi

) 

Buge
t 

local 

Buget 
județea

n 

Buge
t de 
stat 

Contributii 
ale 

beneficiarilo
r 

Alte 
surs

e 

 

- - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - 



    1.Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în 
cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, 
a anchetelor sociale, sau a activității de consiliere în cadrul Directiei de Asistenta Sociala, se 
realizează prin publicarea pe pagina web a Primăriei, secțiunea Direcția de Asistenta Sociala, 
secțiunea Anunțuri. 

Organizarea de întâlniri: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații 
ale persoanelor beneficiare, voluntari etc.; 

             Activități de informare si consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum 
ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 
drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc. 
            Mesaje de interes public sunt transmise pe site www.primariehateg.ro si pe pagina de 
facebook  Primaria orasului Hateg.  
 
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 
realizarea obiectivului operaţional/direcţiei de acţiune. 
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. 
 
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, cu completările 
ulterioare: 
1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenţii de la bugetul local în anul 2021:  
2. Capitolele de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, pentru care se 
pot acorda subvenţii; 

a) cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv 
personal de specialitate şi auxiliar; 
b) cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate; 
c) cheltuieli pentru carburanţii necesari funcţionării mijloacelor de transport pentru centrele 
de zi, unităţile de îngrijiri la domiciliu şi cantinele sociale; 

       d) cheltuieli de întreţinere şi gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poştă, 
telefon şi internet. 

         e) cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate;  
       f) cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de utilizare şi 
echipament pentru persoanele asistate; 

         g) cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor; 
         h) cheltuieli cu materiale sanitare şi de curăţenie. 
 
3. Bugetul estimat al programului de subvenţionare. 
a) codul CPV este însoţit de codul serviciului social din Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) estimarea valorii contractului se realizează pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale 
care fac obiectul contractării, aprobate la nivel naţional prin hotărâre a Guvernului; 
c) bugetul estimat al programului de contractare 
 

CAP. II 
Planificarea activităţilor de informare a publicului, cu privire la serviciile sociale existente 
la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017. 

 
1.Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina de internet a Primăriei orasului 
Hateg, la sectiunea destinată Directiei de Asistentă Socială. 



a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale este publicată pe pagina de internet a Primăriei 
orasului Hateg, la sectiunea destinată Directiei de Asistentă Socială, se emite o hotărâre a 
Consiliului Local si se publică pe pagina de internet; 
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale finanţate din bugetul consiliului local – se 
aprobă prin hotărâre a Consiliului Local, se publică pe pagina de internet a Primăriei Orasului 
Hateg la sectiunea destinată Directiei de Asistentă Socială si se afisează la sediul Primariei. Se 
actualizează ori de câte ori este nevoie; 
c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri, 
programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor sociale 
acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. – sunt publicate pe pagina de internet a Primăriei 
Orasului Hateg, la sectiunea destinată Directiei de Asistentă Socială si afisate la sediul Primariei 
orasului Hateg.  
       Se actualizează de câte ori apar modificări. Anual, se întocmeste Raportul de activitate al DAS, 
care se publică pe pagina de internet a Primăriei Orasului Hateg si este disponibil la DAS. 
d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale  
acordate de furnizori publici ori privaţi este afișată la sediul D.A.S.  și actualizată ori de câte ori 
este nevoie: 
(e) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate 
de aceştia - se actualizează lunar; 
(f)serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea Directiei de Asistenţă Socială se 
actualizeza annual; 
(g) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul orasului Hateg 
- se actualizează anual. 
e) Informaţii privind alte servicii de interes public, care nu au organizate compartimente 
deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale – (Agenția Județeană pentru Ocuparea 
Forței de Muncă, punct de lucru Hateg, str Libertatii nr 5, jud.Hunedoara, care ofera mediere 
consiliere, formare profesionala, stabilire somaj) se actualizeaza trimestrial.  
       Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la 
nivel local, în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017. 
    2. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de Direcția Publică de 
Asistenţă Socială sau în colaborare cu alţi furnizori de servicii sociale, instituţii : 
  - prin compartimentele D.A.S: informarea persoanelor care au în grijă copii ai căror părinţi 
sunt plecaţi la muncă în străinătate, prevenirea şi combaterea violenţei în familie, combaterea 
fenomenului bullying în şcoli, campanii de prevenire a abandonului şcolar, informare privind bursa 
locurilor de muncă pentru romi, informare cu privire la locurile speciale pentru romi în şcolile 
profesionale, licee şi universităţi, informare privind drepturi fundamentale ale omului; 

 - prin compartimentul asistent medical  comunitar: campanie impotriva infectarii si a 
transmiterii comunitare a virusului, campanie de consiliere pentru vaccinare, campanie de 
informare privind sănătatea orală, campanii de informare, campanie cu privire la alimentația 
sănătoasă, campanie cu privire la sănătatea reproducerii, campanie de investigare gratuită pentru 
cancer de col uterin, campanile de informare anti alcool și fumat, campanie de  vaccinare 
Antigripal, ”Ziua Mondială a Tuberculozei – 24 Martie”, ”Ziua Mondială a inimii – 20 septembrie 
”, ”Ziua Mondială a Sănătății – 7 septembrie”, ”Ziua mondială a Hepatitei – 28 iulie”;  
     3. Campanii de promovare a prestaţiilor şi serviciilor sociale ale Direcției de Asistenţă 
Socială – anual. 
                  Campanie de promovare a serviciului social furnizat în comunitate pentru persoane 
aflate în dificultate (datorita pandemiei). 
  4. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de 
voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare, etc.: 
 - Direcția de Asistenţă Socială va organiza întâlniri cu furnizorii de servicii sociale, cu alte 
instituţii şi reprezentanţi ai cultelor cu scopul colaborării în vederea îmbunătăţirii calităţii şi 
dezvoltării serviciilor sociale oferite.  



    5. Activităţi de informare şi consiliere cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului 
privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de 
asistenţă socială, mediere socială etc.: 
 -  identificarea în cadrul comunității a persoanelor și a grupurilor vulnerabile din punct de 
vedere medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora și 
evaluarea, determinarea nevoilor de servicii sociale sau de sănătate ale acestora; 

-  furnizarea de servicii către membrii comunității, în special către persoanele aparținând 
grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social; 

-  desfășurarea de programe și acțiuni destinate reducerii riscului de excluziune socială, 
protejării și promovării sănătății, acces la servicii sociale și de sănătate; 

-  efectuarea de vizite la domiciliu pentru consiliere socială şi medicală a persoanei aflate 
în risc de marginalizare datorată stării de sănătate, vârstei, condițiilor de locuit sau situației 
materiale.  
    8. Mesaje de interes public transmise pe site de socializare: 
 - informare privind ajutoarele pentru încălzirea locuinței; 
 - informare privind distribuirea stimulentului educațional; 
 - informare privind monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate; 
 - informare privind serviciile destinate victimelor violenței domestice; 
 - informare privind serviciile destinate persoanelor vârstnice;  
 - informare privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi; 

- informare privind serviciile sociale existente  
 - orice modificare legislativă de interes public. 

a. Campanii de informare si sensibilizare a comunității cu privire la persoanele cu 
dizabilități; 

b.  Campanii de informare si sensibilizare a comunității cu privire la copii aflați în 
situații de risc, copiii cu parinti plecati la munca in strainatate; 

            Campanii de promovare a serviciilor sociale ale DAS; 
                        Campanii de evaluare a nevoilor de servicii sociale pentru diferite categorii de 
beneficiari; 
                 

CAP. III 
Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în 

domeniul serviciilor sociale. 
 
1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei 
personalului din structurile proprii/instruire etc: 
a) cursuri de perfecţionare. 
 

 Nr. de persoane Buget estimat 
Personalul de specialitate 7 10 000 
   
   
   

 
b) cursuri de calificare 
 

 Nr. de persoane Buget estimat 
- - - 
   
   

 
 



c) sesiuni de instruire pentru: 
c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate; 
c.2. asistenţi personali; 
c.3. îngrijitori informali ; 
c.4. voluntari ; 
 

 Nr. de persoane Buget estimat 
   
Asistenţi personali          49     15000 

 
   
   

  
 
SERVICII SOCIALE ASIGURATE DE CĂTRE FURNIZORI PUBLICI ŞI PRIVAŢI LA 

NIVEL LOCAL 
  

Nr. 
crt. 

Furnizor 
servicii sociale 

Cod serviciu 
social, conform 
Nomenclatorului 
serviciilor 
sociale 

Denumirea 
serviciului social 

Date de contact serviciu 
social (adresa, tel., fax, e-
mail) 

Persoana  
de contact  
(nume prenume, 
funcție, tel.) 

1.  Asociatia 
Evanghelistica 
si de caritate 
Isus Speranta 
Romaniei 

8730 CR-V-I Centrul rezidential 
pentru persoane 
varstnice 
,,Betania”. 

Hateg, str Progresului nr 35 A, 
isrbetania@yahoo.com 

Valean Octavia 
Tel.0723975840. 

 
DIRECȚIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ:  
 

Nr. 
crt. 

Furnizor 
servicii sociale 

Cod serviciu 
social, conform 
Nomenclatorului 
serviciilor 
sociale 

Denumirea 
serviciului social 

Date de contact serviciu 
social (adresa, tel., fax, e-
mail). 

Persoana  
de contact  
(nume prenume, 
funcție, tel.) 

1 Primăria oras 
Hateg  
Direcția de 
Asistenţă 
Socială 
 

8899 CPDH-I Cantina Socială Hateg, Str. Horea, nr.3, 
jud.Hunedoara. 

Turc Nicoleta 
Sef cantina 
0721721527. 

            
             PRIMAR                                                                    DIRECTOR  EXECUTIV DAS, 
PUSCAS ADRIAN EMILIAN                                              DABUCEAN OANA CLAUDIA 
 

Haţeg,  20 ianuarie 2023  
INIŢIATOR, 

Primar, 
Adrian Emilian PUŞCAŞ 


