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HOTĂRÂRE
-PROIECTcu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și
finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2022

Având în vedere :
referatul de aprobare nr.2935/17.03.2022 al Președintelui Consiliului Județean Olt;
- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
nr.16816/15.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.2899/16.03.2022;
- raportul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
nr.16545/15.03.2022 cu privire la propunerea de aprobare a Planului anual de acțiune
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru
anul 2022;
- Avizul nr.1/15.03.2022 al Comisiei Județene Olt privind Incluziunea Socială;
- Hotărârea Comisiei Județene Olt privind Incluziunea Socială nr.1/15.03.2022;
- Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Olt nr.04/28.02.2022 cu privire la eliberare aviz consultativ pentru Planul anual de acțiune
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru
anul 2022;
- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.112 alin.(3) lit.b), art.113 alin.(1) și (2) și art.118 alin.(1),
(2) și (4) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.2 lit.a), art.3 alin.(2) lit.b), art.5 alin.(1)-(3) și (5), art.6 alin.(1) lit.b), art.12
pct.13 și art.33 alin.(3) lit.d) din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost modificat și înlocuit cu
Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018, cu
modificările ulterioare;
- prevederile modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General
al Municipiului București, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale
nr.1086/2018,
În temeiul art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.b), art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu
art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e.
Art.1. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din
bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2022, prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse
Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Olt, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în vederea aducerii la
îndeplinire, Comisiei Județene Olt privind Incluziunea Socială, Președintelui Consiliului Județean Olt
precum și Instituției Prefectului – Județul Olt.

INIŢIATOR,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
Marius OPRESCU

AVIZAT,
Secretar General al Județului
Marinela Elena ILIE

Anexă la Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Olt
nr.47/17.03.2022

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA
COPILULUI

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt
- anul 2022 -
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Obiectivul general al prezentului plan îl constituie identificarea şi planificarea acţiunilor de furnizare
și dezvoltare a serviciilor sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean pentru
anul 2022.
Planul reprezintă un instrument util în managementul general al instituției precum şi în procesul de
accesare a fondurilor nerambursabile. Documentul a fost elaborat având în vedere:
-

art.118 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-

Hotărârea Guvernului nr.797/2018 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și
funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

-

Proiectul Strategiei naţionale pentru incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru
perioada 2021 - 2027 şi Planului de acțiune pentru implementarea strategiei naționale de
incluziune și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027

-

Proiectul Strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 și a
Planului operațional privind implementarea strategiei naţionale privind drepturile persoanelor
cu dizabilități 2021-2027

-

Raportul nr. 1047/07.01.2022 privind consultarea beneficiarilor și furnizorilor de servicii
sociale în vederea fundamentării și elaborării Planului anual de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean pentru anul 2022

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului
Judeţean Olt cuprinde:
1.

Date privind administrarea, înființarea și finanţarea serviciilor sociale – Capitolul I;

2.

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel
județean – Capitolul II;

3.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CAPITOLUL I
Date privind administrarea, înfiinţarea și finanţarea serviciilor sociale
A. Serviciile sociale existente la nivel județean

Centrul de îngrijire şi asistenţă Slatina
12 locuri

110 locuri

100%

100%

100%

522.000

250.000

264.000

1.345.000

3.539.000

1.999.000

0

786.000

6.213.000

12.000

120.000

145.000

0

0

490.000

Grad de
ocupare

8790 CR-D-I
Centrul de abilitare și reabilitare Slatina

6 locuri

100%

1.060.000

3.370.000

101.000

Capacitate

8790 CR-DII
Locuință protejată nr.1 Slatina (maxim
protejată) pentru persoane adulte cu dizabilități

80 locuri

100%

1.112.000

956.000

Denumirea
serviciului social

8790 CR-DVII

Centrul de îngrijire şi asistenţă Spineni

50 locuri

100%

218.000

Bugetele estimate pe surse de finanţare,
pentru serviciile sociale existente:
Buget
Buget
Contribuţii
Judeţean
de stat
persoane
(lei)
(lei)
beneficiare
(lei)

8790 CR-D-I

Centrul de îngrijire şi asistenţă Şopârliţa

50 locuri

100%

13.000

Buget
Local
(lei)

8790 CR-D-I

Centrul de îngrijire şi asistenţă Corabia

15 locuri

3.195.000

Cod serviciu
social,
conform
Nomenclator
ului
serviciilor
sociale

8790 CR-D-I

Centrul de îngrijire şi asistenţă Băbiciu

1.053.000

8790 CR-D-I

7.

100%

Centrul de abilitare şi reabilitare Caracal

50 locuri

8790 CR-DII

108.000

8.

3.919.000
50 locuri

1.199.000

Centrul de abilitare şi reabilitare Cezieni

100%

8790 CR-DII

13.000

9.

2.067.000
100%

676.000
40 locuri

0

Centrul de abilitare și reabilitare
Drăgăneşti Olt

310.000

8790 CR-DIII

103.000

10.

100%

nu e cazul

11.

Centrul de servicii de recuperare
neuromotorie de tip ambulatoriu Slatina

0

8899 CZ-D-II

295.000

nu e cazul

99.000

Centrul de servicii de recuperare
neuromotorie de tip ambulatoriu Corabia

100%

8899 CZ-D-II

12.

Alte surse
(lei)

300.000
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13.

14.
15.

8899 CZ-D-I

8730 CR-V-I
8730 CR-V-I

20.

19.

18.

17.

8790 CR-C-I

8790 CR-C-I

8790 CR-C-I

8790 CR-C-I

8790 CR-C-I

8899 CZPN-III

21.
8790 CR-C-I

16.

22.
8790 CR-C-I

Centrul de zi pentru persoane adulte cu
dizabilităţi din cadrul Complexului servicii
pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi
alte persoane aflate în situaţii de nevoie
Slatina
Căminul pentru persoane vârstnice
Slatina
Căminul pentru persoane vârstnice
Fălcoiu
Centrul de zi de consiliere şi informare
pentru alte persoane aflate în situaţii de
nevoie din cadrul Complexului servicii
pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi
alte pers aflate în situaţii de nevoie Slatina

8790 CR-CII

Centrul de primire în regim de urgenţă
pentru copii

Complexul servicii de tip rezidențial pentru
copii ”Luminița” Slatina
Complexul servicii de tip rezidențial pentru
copii ”Mugurel” Slatina
Complexul servicii de tip rezidențial pentru
copii ”Sf. Andrei” Slatina
Complexul servicii de tip rezidențial pentru
copii ”Sf. Valentin” Slatina
Complexul servicii de tip rezidențial pentru
copii ”Sf. Mihail” Caracal
Complexul servicii de tip rezidențial pentru
copii ”Sf. Nicolae” Caracal
Complexul servicii de tip rezidențial pentru
copii ”Sf. Maria” Balș
Complexul servicii de tip rezidențial pentru
copii ”Sf. Elena” Corabia

8790 CRVD-I
8790 CRVD-III

Centrul de primire în regim de urgenţă
pentru victimele violenţei în familie
Locuință protejată pentru victimele
violenței în familie

8790 CR-C-I

23.
24.
25.
26.
27.

50 locuri

40 locuri

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

578.000

1.169.000

1.577.000

1.106.000

1.791.000

1.183.000

1.214.000

1.350.000

1.128.000

140.000

2.087.000

1.435.000

140.000

264.000

1.031.000

2.084.000

2.812.000

1.973.000

3.195.000

2.110.000

2.166.000

2.409.000

2.013.000

0

119.000

119.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250.000

390.000

0

9 locuri

16 locuri

40 locuri

32 locuri

36 locuri

30 locuri

42 locuri

41 locuri

30 locuri

16 locuri

40 locuri

50 locuri

100%

148.000

0
100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

6 locuri

295.000

4

28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.

8790 CRMC-I
8790 CRMC-I
8891 CZ-C-II

8891 CZ-C-II

8891 CZ-C-II

8899 CZ-F-I

8899 CZ-F-I

8899 CZ-F-I

8891 CZ-CVI
8891CZ-C III

40.

39.

8790 SF-C

8790 SF-C

8790 SF-C

8891CZ-C III

41.
8899 CZPN-VI

38.

42.

Centrul maternal Corabia

Centrul maternal Adelina

20 locuri

20 locuri

5 locuri

4 locuri

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

82.000

48.000

276.000

175.000

168.000

171.000

199.000

146.000

85.000

492.000

311.000

299.000

306.000

354.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

572.000

134.000

320.000

0

75.000

100%

486.000

50 locuri

272.000

50 locuri

100%

100%
nu e cazul

100%

0
0

nu e cazul

6.615.000
0

100%

100%

3.708.000
300.000

nu e cazul
nu e cazul

nu e cazul

nu e cazul

nu e cazul

nu e cazul

30 locuri

Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie
de risc de separare de părinţi din cadrul
Complexul servicii Slatina
Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie
de risc de separare de părinţi din cadrul
Complexului servicii „Amicii”
Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie
de risc de separare de părinţi din cadrul
Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia
Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin
pentru părinţi şi copii din cadrul
Complexului servicii Slatina
Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin
pentru părinţi şi copii din cadrul
Complexului servicii „Amicii”
Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin
pentru părinţi şi copii din cadrul
Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia
Centru de zi pentru dezvoltarea
deprinderilor de viaţă independentă
Centrul de zi de recuperare pentru copii
cu dizabilităţi Slatina
Centrul de zi de recuperare pentru copii
cu dizabilităţi Caracal
Plasament familial la rude/ alte persoane
Plasament familial la asistenți maternali
profesioniști
Retea AMP proiect ANPDCA
Serviciul pentru victimele infracțiunilor din
cadrul Complexului servicii pentru
persoane adulte cu dizabilităţi şi alte
persoane aflate în situaţii de nevoie
Slatina

1.000.000

* Bugetul din această secțiune este calculat pentru un grad de ocupare de 100% Pentru centrele aflate în proces de restructurare se acoperă doar perioada
estimată pentru funcționare în actuala structură și se completează cu bugetul estimat pentru centrele noi (vezi secțiunea B „Servicii sociale propuse spre
a fi înființate”), înființate în cadrul procesului de restructurare, conform OUG nr.69/2018 .
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80.000 lei

1.000.000 lei

125.000

Bugetele estimate pe surse de finanţare,
pentru serviciile sociale propuse spre a fi reabilitate/modernizate:
Buget
Buget
Buget
Contribuţii
Alte surse
local
judeţean
de stat
persoane
beneficiare

Necesare pentru derularea
corespunzătoare a activităților.

Îmbunătățirea condițiilor de
locuire.

Clădirea este deteriorată

Justificare investiție

Alte investiții/ finanțări pentru infrastructura serviciilor sociale existente
În sumele menționate în tabelul anterior sunt cuprinse cheltuielile curente de funcționare. Pe lângă acestea, se au în vedere și
următoarele investiții necesare pentru îmbunătățirea infrastructurii acestor servicii:
Denumire investiție

Realizare DALI pentru CAbR Cezieni

Lucrări servicii sociale (grupuri sanitare la CSPA
Slatina, grupuri sanitare la CAbR Caracal, împrejmuire
curte pentru locațiile din Mircea Vodă nr. 108 și Mircea
Vodă nr. 82 Caracal, și alei pentru locațiile din Cezar
Boliac nr. 86 și C Vodă nr. 115 Corabia.
Dotări servicii sociale: cazan centrala termică >150
KW
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Cod
serviciu
social

8790 CRD-I

8790 CRD-II

8790 CRD-I

8790 CRD-VII

Categorie
beneficiari

Persoane
adulte cu
dizabilități

Persoane
adulte cu
dizabilități

Persoane
adulte cu
dizabilități

Persoane
adulte cu
dizabilități

Nr.
locuri

Capacitate
necesară

Nr.ben
ef/zi

50

6

50

30

NA

NA

NA

NA

582 mp

1366
mp

37 de posturi/
persoane din care 10
posturi comune cu
CIA Spineni (24 personal specialitate,
îngrijire și asistență)

53 de posturi
/persoane din care
10 posturi comune cu
CAbR Spineni (35 personal specialitate,
îngrijire și asistență)

9 persoane (din care
9 personal
specialitate, îngrijire
și asistență)

50 de persoane (din
care minim 30 personal specialitate,
îngrijire și asistență)

Cca.
100 mp

Cca.
700 mp

Capacitate
Resurse umane
clădire/
necesare (pers. de
spațiu
specialitate,
necesar de îngrijire și asistență;
- mp*
pers.l
gospodărie, întreţinerereparaţii, deservire

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate
Denumire
Serviciu
social
propus

Centrul de
îngrijire şi
asistenţă
Spineni

Centrul de
abilitare și
reabilitare
Spineni

CIA Fălcoiu

Locuință
protejată
(maxim
protejată)
pentru
persoane
adulte cu
dizabilități

*Sunt menționate suprafețele aferente construcțiilor (fără teren).

Buget
Judeţean
(lei)

Buget
de stat
(lei)

Contribuţii
persoane
beneficiare
(lei)

Alte
surse
(lei)

Bugetele estimate pe surse de finanţare,
pentru serviciile sociale propuse spre a fi înființate:
Buget
Local
(lei)

90.000

Justificare

Se va înființa în cadrul
procesului de restructurare
a CIA Spineni, conform
cerințelor OUG 69/2018
(funcționare din trim.III
2022)
1.250.000

55.000

326.000

196.000

Se va înființa în cadrul
procesului de restructurare
a CIA Spineni, conform
cerințelor OUG 69/2018
(funcționare din trim.III
2022)

90.000

749.000

8.000.000
(construcție)

Ca urmare a evaluării
nevoilor în cadrul
procesului de restructurare
a CIA Slatina, este necesar
un nou serviciu de acest
tip. Ținând cont de
resursele de patrimoniu
existente, s-a stabilit
construcția unei clădiri cu
această destinație pe
terenul existent la Fălcoiu.

10.000

Se va înființa ca serviciu
alternativ pentru persoane
adulte cu dizabilități –
trimestrul III și IV
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C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr.
292/2011, cu modificările și completările ulterioare
În anul 2022 nu sunt prevăzute acțiuni de contractare a serviciilor către furnizori privați.

D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege în baza Legii nr.34/1998 privind
acordarea unor subvenţii asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de
asistență socială, cu completările ulterioare
În anul 2022 nu sunt prevăzute programe de subvenționare.
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CAPITOLUL II
Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale
existente la nivel județean
1. Revizuirea/actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de
internet/se afișează la sediul DGASPC Olt
Categorie informații

Modalitatea în care se asigură
informarea și frecvența cu care se
actualizează
a. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale
Este
publicată
pe
site-ul
www.dgaspc-olt.ro
b. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale Este publicat pe site-ul www.dgaspcadministrate şi finanţate din bugetul consiliului olt.ro
judeţean/consiliului local
c. Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie Se publică pe site-ul www.dgaspcadministrare - formulare/modele de cereri în format olt.ro și se actualizează lunar/când
editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, apar modificări
informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate,
pentru fiecare serviciu furnizat, etc.
d. Informaţii
- Lista furnizorilor de servicii sociale din Pe site-ul www.dgaspc-olt.ro este
privind
comunitate și din judeţ și a serviciilor publicată harta serviciilor sociale.
serviciile
sociale acordate de aceștia
Informații privind furnizorii de servicii
sociale
și serviciile furnizate se actualizează
disponibile la
lunar, conform datelor publicate pe
nivelul
site-ul www.mmuncii.ro
județului
- Serviciile sociale care funcţionează în Se publică pe site-ul www.dgaspcacordate de
cadrul/coordonarea serviciului public olt.ro și se actualizează anual
furnizori
de asistenţă socială: nr. cod serviciu,
publici ori
datele privind beneficiarii, costurile şi
privaţi
personalul/tipul
de
serviciu,
înregistrate în anul anterior etc.
- Situaţii statistice care privesc serviciile Se publică pe site-ul www.dgaspcsociale organizate şi acordate la olt.ro și se actualizează anual
nivelul judeţului Olt
e. Informaţii privind alte servicii de interes public (detaliați) Se publică pe site-ul www.dgaspcolt.ro și se actualizează trimestrial
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2. Activități de informare, mediatizare, popularizare cu caracter permanent/ periodic
specific activității DGASPC Olt:
Acțiuni planificate

Termen de
realizare

Indicatori propuși pentru anul 2022

Mediatizare acțiuni și evenimente pe site- Permanent
ul propriu, interviuri și articole presă etc.

Vor fi organizate minim 7 acțiuni de
mediatizare pe an

Realizarea de acţiuni pentru promovarea Periodic
adopţiei - informare şi mediatizare pentru
recrutarea
de
familii
adoptive,
sensibilizarea familiilor în scopul adopţiei
copiilor de etnie romă, cu deficiente
uşoare, cu vârsta peste 5 ani

Vor fi organizate minim 2 acţiuni de
promovare a adopţiei pe an (întâlniri cu
familiile atestate pentru promovarea
copiilor greu adoptabili)

Realizarea de acţiuni de mediatizare/ Semestrial
popularizare, campanii de informare,
distribuire de materiale publicitare/
informative cu privire la drepturile
copilului, prevenirea şi combaterea
abuzului/ neglijării/ exploatării şi a
violenţei în familie etc.

Vor fi organizate minim 2 acţiuni de
mediatizare/ popularizare/ informare pe
an

Colaborarea cu instituţii publice cu Permanent
responsabilităţi în domeniu (şcoli, spitale,
medici de familie), în vederea promovării
drepturilor copilului (educaţie, sănătate,
identitate etc.)

Anual, vor fi organizate minim 2 acţiuni
de colaborare pentru promovarea
drepturilor copiilor

Realizarea de acţiuni pentru promovarea Semestrial
egalităţii de şanse şi combaterea
discriminării (inclusiv acţiuni pentru
promovarea copiilor romi şi a copiilor cu
dizabilităţi).

Vor fi organizate minim 4 acţiuni pentru
promovarea egalităţii de şanse şi
combaterea discriminării pe an

Mediatizarea Telefonului de urgenţă

Vor fi organizate
mediatizare pe an

Permanent

4

acțiuni

de

Colaborarea cu instituţiile relevante de pe Permanent
plan judeţean pentru prevenirea şi
intervenţia în reţea interinstituţională în
situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a
copilului

Anual, vor fi organizate minim 2 acţiuni
de colaborare pentru promovarea
drepturilor copiilor

Sprijinirea
integrării
tinerilor
care Permanent
părăsesc sistemul de protecție prin
realizarea de acţiuni de informare şi
consiliere a tinerilor din serviciile
rezidenţiale de la nivelul DGASPC Olt,
asigurarea de suport pentru integrarea
socio-profesională (acces loc de muncă)
și asigurarea de suport pentru accesul la
o locuinţă.

Vor fi organizate minim 4 acţiuni/ an de
informare şi consiliere a tinerilor
instituţionalizaţi.

Informarea și consilierea persoanelor cu Permanent
handicap din evidența DGASPC OLT, a
potențialilor angajatori cu privire la dreptul
la muncă al persoanei cu handicap şi

Minim 50 de persoane cu dizabilităţi
(instituţionalizate şi neinstituţionalizate)
vor beneficia anual de consiliere în
vederea integrării profesionale;

Minim 20 tineri vor fi sprijiniţi anual
pentru integrarea socio-profesională
Minim 5 tineri vor fi sprijiniţi anual pentru
accesul la o locuinţă

10

susţinerea de care pot beneficia pentru
angajarea de persoane cu handicap
precum și colaborarea cu organizaţii
neguvernamentale, AJOFM şi agenţi
economici, în vederea sprijinirii integrării
profesionale a pers. cu handicap.
Realizarea de acțiuni de mediatizare/ Semestrial
popularizare, campanii de informare,
distribuire de materiale publicitare/
informative privind persoanele cu
dizabilități și persoanele vârstnice
(inclusiv pentru promovarea egalităţii de
şanse şi combaterea discriminării).

- Vor fi organizate minim 4 acţiuni/ an
pentru informarea beneficiarilor cu
privire la mediatizarea locurilor de
muncă
- Anual, se va derula cel puţin un
parteneriat în domeniul sprijinirii
integrării profesionale a persoanelor
cu handicap
- Vor fi organizate minim 2 acţiuni de
mediatizare/ popularizare/ informare
privind persoanele cu dizabilități.
- Vor fi organizate minim 2 acțiuni
mediatizare/ popularizare/ informare
privind persoanele vârstnice

11

CAPITOLUL III
Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în
domeniul serviciilor sociale
1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii
performanţei personalului din structurile proprii/instruire, etc.:
a. Cursuri de perfecționare
-

Categoria de personal
Funcționari publici
Personal contractual

Nr. persoane
50
3 (șoferi)

Buget estimat (lei)
42.000
3.000

Nr. persoane

Buget estimat (lei)

462
42
425
4

Formatori interni
Formatori interni
Formatori interni
Formatori interni

b. Cursuri de calificare - Nu sunt prevăzute cursuri.
c. Sesiuni de instruire (formare profesională) pentru:
c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor
de calitate
• Servicii pentru persoane adulte cu dizabilități
• Servicii pentru persoane vârstnice
• Servicii pentru copii
• Serviciul pentru victimele infracțiunilor
c.2. instruirea asistentului personal
c.3. îngrijitori informali
c.4 Sesiuni de instruire pentru voluntari

d. Organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale
municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare
intercomunitară etc. - Nu este prevăzută organizarea de astfel de întâlniri.
e. Participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional; - Nu
sunt prevăzute sesiuni.
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 - Nu este prevăzută încheierea de astfel de contracte.

ȘEF SERVICIU
Serviciul Resurse Umane și
Managementul Unităților Sanitare
Laura BOCAI

12

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
Serviciul Resurse Umane și
Managementul Unităților Sanitare
Nr.2939/17.03.2022

RAPORT
la Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt
pentru anul 2022
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt este o instituție publică cu
personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Olt, care realizează la nivel județean,
măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.
Conform prevederilor art.118 alin.(1), (2) și (4) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu
modificările și completările ulterioare, planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale se
elaborează de către autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu măsurile și
acțiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a județului de care aparțin,
respectiv în cea a municipiului București, pentru sectoarele de la nivelul capitalei.
Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale prevăzute la alin.(1) cuprind date
detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile
sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor de la furnizorii
privați, programul de subvenționare, bugetul estimat și sursele de finanțare.
Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate de
consiliile județene, de consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, precum și de Consiliul
General al Municipiului București, anterior supunerii acestora spre aprobare prin hotărâre a
consiliului județean/consiliului local al sectorului/consiliului general al capitalei, se transmit
pentru consultare comisiilor teritoriale de incluziune socială.
Conform prevederilor art.2 lit.a) din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost modificat și înlocuit cu Regulamentul înscris
în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018, cu modificările ulterioare, în vederea
realizării atribuțiilor prevăzute de lege, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Olt îndeplinește funcții de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei și planului anual de
dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare Consiliului Județean Olt.
Potrivit dispozițiilor art.3 alin.(2) lit.b) din același Regulament, în domeniul organizării,
administrării și acordării serviciilor sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și
finanțate din bugetul local al județului Olt și le propune spre aprobare Consiliului Județean Olt,
care cuprind date detaliate 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.
În conformitate cu prevederile art.5 alin.(5) din Regulamentul de organizare și funcționare al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost modificat și înlocuit cu
Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018, cu modificările
ulterioare, anterior aprobării prin hotărâre a Consiliului Județean Olt a planului anual de acțiune,
DGASPC Olt îl transmite spre consultare comisiei județene de incluziune socială.
Față de prevederile art.118 alin.(4) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și
completările ulterioare, respectiv prevederile art.5 alin.(5) din Regulamentul anterior menționat,
Comisia Județeană Olt privind Incluziunea Socială a adoptat Hotărârea nr.1/15.03.2022 și a
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eliberat Avizul consultativ nr. 1/15.03.2022 referitor la Planul anual de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2022.
Având în vedere :
adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.16816/15.03.2022,
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.2899/16.03.2022;
- raportul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.16545/15.03.2022
cu privire la propunerea de aprobare a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2022;
- Avizul nr.1/15.03.2022 al Comisiei Județene Olt privind Incluziunea Socială;
- Hotărârea Comisiei Județene Olt privind Incluziunea Socială nr.1/15.03.2022;
- Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Olt nr.04/28.02.2022 cu privire la eliberare aviz consultativ pentru Planul anual de acțiune privind
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2022;
- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.112 alin.(3) lit.b), art.113 alin.(1) și (2) și art.118 alin.(1), (2)
și (4) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.2 lit.a), art.3 alin.(2) lit.b), art.5 alin.(1)-(3) și (5), art.6 alin.(1) lit.b), art.12 pct.13
și art.33 alin.(3) lit.d) din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost modificat și înlocuit cu Regulamentul înscris în
anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018, cu modificările ulterioare;
- prevederile modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate
și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului
București, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.1086/2018,
prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2022, înscris
în anexa la proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem
aprobarea acestuia în forma prezentată.
-

Șef Serviciu
Serviciul Juridic – Contencios
Alin – George RUȚĂ

Șef serviciu
Serviciul Resurse Umane și
Managementul Unităților Sanitare
Laura BOCAI

Întocmit,
Consilier juridic, grad profesional superior
Ștefania – Anișoara VLAD
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REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2022

Proiectul de hotărâre propune aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2022.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt este o instituție publică cu
personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Olt, care realizează la nivel
județean, măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.
Conform prevederilor art.118 alin.(1), (2) și (4) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu
modificările și completările ulterioare, planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale se
elaborează de către autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu măsurile și acțiunile
prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a județului de care aparțin, respectiv în cea
a municipiului București, pentru sectoarele de la nivelul capitalei.
Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale prevăzute la alin.(1) cuprind date
detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale
propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor de la furnizorii privați, programul
de subvenționare, bugetul estimat și sursele de finanțare.
Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate de consiliile
județene, de consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, precum și de Consiliul General
al Municipiului București, anterior supunerii acestora spre aprobare prin hotărâre a consiliului
județean/consiliului local al sectorului/consiliului general al capitalei, se transmit pentru consultare
comisiilor teritoriale de incluziune socială.
Conform prevederilor art.2 lit.a) din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost modificat și înlocuit cu Regulamentul
înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018, cu modificările ulterioare,
în vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt îndeplinește funcții de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei și
planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare Consiliului
Județean Olt.
Potrivit dispozițiilor art.3 alin.(2) lit.b) din același Regulament, în domeniul organizării,
administrării și acordării serviciilor sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și
finanțate din bugetul local al județului Olt și le propune spre aprobare Consiliului Județean Olt, care
cuprind date detaliate 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.
În conformitate cu prevederile art.5 alin.(5) din Regulamentul de organizare și funcționare al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost modificat și înlocuit cu
Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018, cu
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modificările ulterioare, anterior aprobării prin hotărâre a Consiliului Județean Olt a planului anual de
acțiune, DGASPC Olt îl transmite spre consultare comisiei județene de incluziune socială.
Față de prevederile art.118 alin.(4) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările
și completările ulterioare, respectiv prevederile art.5 alin.(5) din Regulamentul anterior menționat,
Comisia Județeană Olt privind Incluziunea Socială a adoptat Hotărârea nr.1/15.03.2022 și a eliberat
Avizul consultativ nr. 1/15.03.2022 referitor la Planul anual de acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2022.
Având în vedere :
adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
nr.16816/15.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.2899/16.03.2022;
- raportul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
nr.16545/15.03.2022 cu privire la propunerea de aprobare a Planului anual de acțiune
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru
anul 2022;
- Avizul nr.1/15.03.2022 al Comisiei Județene Olt privind Incluziunea Socială;
- Hotărârea Comisiei Județene Olt privind Incluziunea Socială nr.1/15.03.2022;
- Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt nr.04/28.02.2022 cu privire la eliberare aviz consultativ pentru Planul anual de
acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt
pentru anul 2022;
- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.112 alin.(3) lit.b), art.113 alin.(1) și (2) și art.118 alin.(1),
(2) și (4) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.2 lit.a), art.3 alin.(2) lit.b), art.5 alin.(1)-(3) și (5), art.6 alin.(1) lit.b), art.12
pct.13 și art.33 alin.(3) lit.d) din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost modificat și înlocuit cu
Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018, cu
modificările ulterioare;
- prevederile modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General
al Municipiului București, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale
nr.1086/2018,
prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea Planului anual de acțiune privind
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul
2022, înscris în anexa la proiectul de hotărâre.
-

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun aprobarea
acestuia în forma prezentată.

INIŢIATOR,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
Marius OPRESCU
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