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1. INTRODUCERE  
 
Până nu demult sintagma “asistenţa socială” era înţeleasă de mare parte a populaţiei (şi din păcate 

de unii dintre cei responsabili cu aplicarea măsurilor de protecţie socială) exclusiv ca activitate de protecţie 
economică a persoanelor sau familiilor care la un moment dat se află în imposibilitatea de a-şi acoperi 
nevoile minime de viaţă. În realitate însă asistenţa socială nu poate fi redusă la beneficii financiare, întrucât 
pe lângă dimensiunea economică, mai există şi alte dimensiuni – socială, psihologică, spirituală – care îl 
definesc pe om, toate aceste aspecte concurând la determinarea unei situaţii de dificultate în care se poate 
găsi o persoană/familie la un moment dat. 

În ultimii ani factorii responsabili cu configurarea sistemului de protecţie socială la nivel naţional 
au recunoscut tot mai mult necesitatea regândirii sistemului naţional de asistenţă socială, cu mutarea 
accentului de pe acordarea măsurilor financiare pe dezvoltarea şi diversificarea gamei de servicii sociale 
astfel încât să acopere cea mai mare parte a categoriilor de persoane defavorizate.  

Domeniul asistenţei sociale este un domeniu cu implicaţii foarte puternice în viaţa economico-
socială, în cadrul căruia se pot distinge mai multe problematici sau subdomenii, dintre care cele mai 
importante sunt asistența socială a copilului și familiei, asistența socială a persoanelor cu dizabilităţi, 
asistența socială a persoanelor vârstnice, asistența socială și protecţia victimelor violenţei în familie, 
precum și asistența socială a persoanelor defavorizate și/sau aflate temporar în situație de risc sau 
excluziune socială.    

Asistenţa socială este o parte a protecţiei sociale şi are drept obiectiv protejarea persoanelor care, 
din motive de natura economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile 
sociale, să îşi dezvolte propriile capacitaţi şi competenţe pentru a se integra social. Accesul la beneficii şi 
servicii sociale reprezintă un mijloc de întărire a coeziunii sociale şi de reducere a excluderii sociale.  

Gradul de civilizaţie şi dezvoltare a unei societăţi se măsoară în mod determinant şi prin sistemul 
de asistență și protecţie socială existent în societatea respectivă, prin măsura în care mecanismele de 
redistribuire a veniturilor şi sistemul serviciilor sociale reuşesc să asigure un nivel de trai acceptabil şi 
şanse egale de participare la viaţa socială pentru toţi cetăţenii.  

Excluziunea socială este procesul cu efecte sociale negative, datorită paralizării capacitaţilor de 
redresare. Sărăcia extremă generează, prin permanentizare şi reproducere la nivelul tinerei generaţii, 
excluziune socială greu reversibilă. Grupurile cu risc ridicat de excluziune socială sunt: copiii şi tinerii 
care părăsesc centrele de plasament, familiile dezorganizate, persoanele vârstnice, persoanele cu 
dizabilităţi fără susţinători legali şi cu un grad mare de dependenţă socio-economico-medicală, victimele 
violenţei în familie, persoanele fără adăpost, persoanele cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, 
droguri, alte substanţe toxice, victimele traficului de persoane, persoanele private de libertate.  
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2. PRINCIPII ŞI VALORI  
 
 

2.1. Valorile şi principiile generale pe care se întemeiază sistemul naţional de asistenţă socială 
sunt: 

 a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor 
vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii 
de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie; 

 b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura 
integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul; 

 c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile 
prevăzute de lege; 

 d) respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea 
liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi 
protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic; 

 e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei 
particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de 
urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare 
socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de 
susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului; 

 f) parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private, 
organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii 
stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile; 

 g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi 
implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport 
social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin 
activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile; 

 h) transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei 
publice locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare 
a deciziilor; 

      i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de 
protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, 
categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică 
necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată; 
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 j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor 
programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat; 

 k) eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport 
cost-beneficiu; 

 l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face 
propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă drepturile sau 
interesele legitime ale celorlalţi; 

 m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea 
ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei şi întărirea nucleului 
familial; 

 n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia pentru aceeaşi 
nevoie sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip; 

 o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru 
facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă; 

 p) complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului 
potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, 
serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă largă de 
măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc.; 

 q) concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi 
trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de tratament 
egal pe piaţa serviciilor sociale; 

 r) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod 
egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie 
socială; 

 s) confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la 
păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia 
de dificultate în care se află; 

 t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, 
pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale; 

 u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor 
mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora; 

 v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul 
legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi 
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3. JUSTIFICARE  
 

În conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 - Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al 
direcţiei de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor din HG 
nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de 
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, Direcția de Asistență Socială elaborează, în 
concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de 
dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe 
care o supune spre aprobare consiliului local şi răspunde de aplicarea acesteia.  

 
Scopul Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Bragov este de a dezvolta un 

sistem funcțional de servicii care să sprijine persoanele vulnerabile in vederea depășirii situațiilor de 
dificultate, si prevenirea și  combaterea riscului de excluziune socială, respectiv de creștere a calității vieții  
și promovarea incluziunii sociale. 

 
Vor fi implementate măsuri de asistență socială pentru garantarea drepturilor fiecărei persoane 

vulnerabile de a beneficia de servicii sociale adecvate precum și posibilitatea de acces la beneficii sociale 
într-un mod egal și nediscriminatoriu atunci când situația o impune.  

 
 Realizarea acestui scop necesită mobilizarea unor resurse, responsabilizarea și irnplicarea 

principalilor actori locali în domeniul serviciilor sociale, dezvoltarea de parteneriate eficiente, pentru 
asigurarea nevoilor sociale, creșterii calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune 
social.   

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Brașov pentru perioada 2019-2023 are 
la bază următoarele reglementări legale și documente strategice:  

-  Legea nr.292/2011 a asistenței sociale  
- HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, Anexa nr. 2 - Regulamentul-
cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale 
ale municipiilor şi oraşelor 

-  Strategia Europa 2020 
-  Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități 
-  Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-

2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea 
drepturilor copilului 2014-2016 aprobată prin H.G nr. 1113/2014;  

-  Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 
pentru perioada 2015-2020, a Planului operaţional de acţiuni pentru perioada 2016-2020, precum şi a 
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Mecanismului de monitorizare şi evaluare integrată a acestora, cu modificările și completările ulterioare, 
aprobată prin H.G. nr. 566/2015; 
- Strategia națională privind inlcuziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a 
Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020, aprobată prin H.G. nr. 383/2015; 
- Strategia naţională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 şi a Planului 
operaţional privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu 
dizabilităţi" 2016-2020, aprobată prin H.G. nr. 655/2016; 
- Strategia naţională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea 
violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și a Planului operațional privind implementarea strategiei 
naţionale privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterii violenței 
domestice 2018-2021, aprobată prin H.G. nr. 365/2018; 
- Proiectul Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Brașov pentru perioada 2019-2023.  
 
    Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se bazează în principal pe informaţii 
colectate de Direcţia de Asistență Socială  în exercitarea atribuţiilor prevăzute de legislația în vigoare și pe  
Documentul de fundamentare realizat în conformitate prevederile art. 4 alin (2) din Anexa nr.2 la HG 
nr.797/2017, care conţine următoarele informaţii: 
  a) caracteristici teritoriale ale unităţii adminitrativ-teritoriale; 
  b) nivelul de dezvoltare socioeconomică şi culturală a regiunii; 
  c) indicatori demografici cum ar fi: structura populaţiei, după vârstă, sex, ocupaţie, speranţa de viaţă 
la naştere, speranţa de viaţă sănătoasă la 65 de ani, soldul migraţiei etc.; 
  d) tipurile de situaţii de dificultate, vulnerabilitate, dependenţă sau risc social etc., precum şi estimarea 
numărului de beneficiari; 
  e) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificaţi şi argumentaţia 
alegerii acestora. 

În conformitate cu prevederile legale menționate, ținând seama de documentul de fundamentare și 
concluziile întâlnirilor de lucru organizate de Direcţia de Asistență Socială în perioada mai 2018-ianuarie 
2019, cu instituțiile publice și organizaţiile neguvernamentale care activează în domeniul social din 
municipiul Braşov, s-au stabilit obiectivele specifice și s-au identificat posibile parteneriate pentru realizarea 
acestor obiective.  

Au fost constituite 4 grupuri de lucru în funcţie de cele 4 grupuri ţintă: asistența socială a copilului şi 
familiei, asistența socială a persoanelor vârstnice, asistența socială a persoanelor cu dizabilităţi şi asistența 
socială a persoanelor defavorizate, în risc de excluziune şi marginalizare socială. Organizaţiile 
neguvernamentale din fiecare grup de lucru au fost consultate la fiecare etapă de realizare a strategiei: 
identificarea nevoilor, stabilirea obiectivelor şi realizarea planului de măsuri pentru implementarea strategiei. 
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4.GRUPUL ŢINTĂ  
 
Grupul țintă este constituit din următoarele categorii de beneficiari:  

A. Persoane vârstnice  

B. Persoane cu dizabilităţi  

C. Copii aflaţi în situaţie de risc social  

D. Victimele violenţei în familie  

E. Persoane defavorizate, aflate în situaţii de risc de excluziune și marginalizare socială 

  

5. SERVICII SOCIALE EXISTENTE LA NIVEL LOCAL 
 

- Lista furnizorilor de servicii sociale din Municipiul Brașov, conform listei publicată pe Ministerul 
Municii și Justiției Sociale (actualizată la data de 09.01.2019)                                                                                                        

Nr. 
crt 

     Denumire furnizor   Denumire serviciu furnizor 

1.  ANSR Filiala Brasov Centrul de Zi Homer 

2.  Asociatia de Servicii Sociale Scut Centrul de zi Scut servicii sociale de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilitati 

3. Asociatia de Servicii Sociale Scut Aftercare Start - servicii de asistență comunitară 

4. Fundatia Motivation Romania Centru de zi 

5. Asociația Aici Pentru Tine Serviciul de asistență comunitară Aici Pentru Tine 

6. Asociaţia Blumenau E.V Cămin de bătrâni 

7. Asociația Catharsis Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii 

8. Asociaţia Copiii de Cristal Centrul de evaluare și recuperare 
prin terapie specializată pentru 
tulburări din spectrul autist, sindrom 
Down, ADHD 

9. Asociaţia Delta Braşov Centrul persoane vârstnice 
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Nr. 
crt 

   Denumire furnizor   Denumire  Serviciul Social  

10. Asociaţia Devas Casa de Tip Familial "Gloria Angeli" 

11. Asociaţia Dicta Centrul de zi Asociația Dicta - Centrul pentru copii cu autism și 
tulburări asociate pentru dezvoltarea deprinderilor de viață 
independentă prin terapii specifice 

12. Asociaţia Îngrijire Acasă Îngrijiri la domiciliu 

13. Asociaţia pentru Persoane cu 
Dizabilităţi Fizice Sfântul 
Haralambie Braşov 

Centru de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoanele cu 
dizabilităţi fizice 

14. Asociația Rază de Speranță în 
Intervenția și Terapia Tulburărilor 
din Spectrul Autist, Brașov 

Centrul de zi "Rază de Speranță"-centru pentru copii cu autism și 
tulburări asociate pentru dezvoltarea deprinderilor de viață 
independentă prin terapii de recuperare specifice 

15 Biserica Reformată Casa 
Speranţei 

Centrul pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 

16. Direcţia de Asistență Socială 
Braşov 

Adăpost de noapte 

17. Direcţia de Asistență Socială 
Braşov 

Unitate de îngrijiri la domiciliu 

18. Direcţia de Asistență Socială 
Braşov 

Căminul pentru persoane vârstnice 

19. Direcţia de Asistență Socială 
Braşov 

Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) 

20. Direcţia de Asistență Socială 
Braşov 

Centrul rezidențial pentru persoane fără adăpost 

21. Direcţia de Asistență Socială 
Braşov 

Centrul de zi de informare și consiliere pentru persoane fără 
adăpost 

22. Direcţia de Asistență Socială 
Braşov 

Centrul de tip respiro pentru persoane vârstnice 

23. Direcţia de Asistență Socială 
Braşov 

Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice 
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Nr. 
crt 

     Denumire furnizor   Denumire serviciu furnizor 

24. Direcţia de Asistență Socială 
Braşov 

Centrul asistență socială comunitară 

25.  Direcţia de Asistență Socială 
Braşov 

Centrul asistență socială comunitară  

26. Direcţia de Asistență Socială 
Braşov 

Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc Astra 

27. Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Brașov 

Centrul de zi Casa Soarelui din cadrul Complexului de Servicii de 
recuperare Cristian 

28. Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Brașov 

Centrul de recuperare Micul Prinț din cadrul Complexului servicii 
de recuperare Cristian 

29. Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Brașov 

Casa de Tip Familial "Sfânta Maria" din cadrul Complexului de 
Servicii Piatra Craiului 

30. Fundația Bucuria Darului Cantina socială – Mulțumesc - 

31. Fundația Creștină Diakonia - 
Filiala Brașov 

Unitate de îngrijire la domiciliu - Brașov 

32. Fundaţia Dumbrava Minunată - 
Filiala Braşov 

Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice 

33. Fundaţia Dumbrava Minunată - 
Filiala Braşov 

Centrul rezidențial pentru protecția copilului 

34. Fundaţia Hospice Casa Speranţei Centrul de zi pentru copii cu dizabilități 

35. Fundaţia Hospice Casa Speranţei Centrul de zi pentru persoane adulte 

36. Societatea Naţională de Cruce 
Roşie din România - Filiala 
Brașov 

Serviciul de asistență și îngrijire la domiciliu pentru persoane 
vârstnice Crucea Roşie Brașov 
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5.  OBIECTIVELE STRATEGIEI   
 
 

Obiectivul general - dezvoltarea unui sistem funcțional de servicii și beneficii sociale pe plan local, 
care să sprijine persoanele vulnerabile în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea 
riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale.  

 
I. Obiective specifice în domeniul asistenței sociale a copilului și familiei:  
Obiectiv specific 1. Îmbunătățirea accesului copiilor la servicii de calitate: 
1.1. Creșterea gradului de acoperire a serviciilor la nivel local 
1.2. Creșterea calității serviciilor destinate copiilor 
1.3. Creșterea capacității beneficiarilor de a accesa și utiliza serviciile destinate copilului și familiei  
1.4. Întărirea capacității de evaluare și monitorizare a drepturilor copilului și a situației sociale a acestuia 
Obiectiv specific 2. Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații 
vulnerabile 
2.1. Eliminarea  barierelor de atitudine şi mediu în vederea reabilitării şi reintegrării  sociale a copiilor cu 
dizabilităţi  
2.2. Oferirea de sprijin adecvat   copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în  plecaţi la muncă în   străinătate precum  
şi persoanelor care îi îngrijesc   
2.3 Promovarea unui stil de viață sănătos în rândul copiilor și adolescenților 
Obiectiv specific 3. Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență 
3.1. Promovarea  valorilor non-violenţei   şi implementarea unor acţiuni de sensibilizare   
3.2. Reducerea  fenomenului violenţei în rândul copiilor.  
II. Obiective specifice în domeniul asistenței sociale a persoanelor defavorizate, în risc de excluziune și 
marginalizare socială 
Obiectiv specific 1. Creșterea participării pe piața muncii a categoriilor vulnerabile 
1.1 Creșterea șanselor de angajare și acces la piața muncii a beneficiarilor de VMG și ulterior de VMI 
Obiectiv specific 2. Îmbunătățirea sistemului de acordare a beneficiilor/prestațiilor sociale 
2.1 Implementarea prevederilor legale privind Venitul Minim de Inserție 
2.2 Dezoltarea sistemului de beneficii și prestații sociale complementare 
2.3 Creșterea accesibilității la beneficii sociale 
2.4 Protejarea consumatorilor aflaţi în situaţie financiară vulnerabilă ca urmare a creșterii tarifelor aferente 
furnizării de energie electrică. 
Obiectiv specific 3. Îmbunătățirea sistemului de acodare a serviciilor sociale  
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3.1 Asigurarea implicării beneficiarilor în procesul de luare a deciziilor privind serviciile sociale de care 
beneficiază/ vor beneficia 
3.2 Creșterea rolului furnizorilor publici şi privați în implementarea și dezvoltarea serviciilor sociale 
3.3 Dezvoltarea și consolidarea sistemului de acodare a serviciilor sociale 
3.4 Întărirea capacității instituționale 
3.5 Dezvoltarea serviciilor sociale pentru grupurile vulnerabile 
3.6 Creșterea calității serviciilor sociale acordate în comunitate prin sprijinirea furnizorilor privați de 
serviciilor sociale 
3.7 Dezvoltarea unei abordări integrate privind furnizarea de servicii sociale la nivel local 
3.9  Promovarea voluntariatului în furnizarea serviciilor sociale 
III. Obiective specifice în domeniul asistenței sociale a persoanelor cu dizabilități:  
Obiectiv specific 1. Promovarea accesibilității în toate domeniile vieții pentru asigurarea exercitării de către 
persoanele cu dizabilități a drepturilor și libertăților fundamentale ale omunlui  
1.1. Îmbunătățirea  accesului persoanelor cu dizabilități la cadrul informațional în condiții de egalitate cu 
ceilalți 
Obiectiv specific 2. Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilități în toate domeniile vieții  
2.1. Promovarea participării efective și depline a persoanelor cu dizabilități în toate domeniile vieții  
2.2. Asigurarea de sprijin  pentru exercitarea de către persoanele cu dizabilități a capacității juridice 
2.3.Prevenirea instituționalizării și susținerea dezinstituționalizării prin înființarea și/sau 
dezvoltarea/diversificarea tipurilor de servicii sociale acordate care să răspundă nevoilor specifice grupului 
țintă 
2.4. Asigurarea accesului și participării persoanelor cu dizabilități la programe și context de educație 
nonformală, activități culturale, sportive, de petrecere a timpului liber și recreative, adecvate intereselor și 
cerințelor specifice în condiții de egalitate cu ceilalți 
Obiectiv specific 3. Eliminarea discriminării și asigurarea egalității pentru persoanele cu dizabilități  
3.1. Asigurarea exercitării drepturilor civile și politice de către persoanele cu dizabilități 
3.2. Protejarea persoanelor cu dizabilități împotriva actelor de violență, exploatare, neglijare, abuz 
Obiectiv specific 4. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la un mediu de lucru deschis, incluziv și 
accesibil, atât în sectorul public cât și în cel privat, concomitent cu asigurarea accesului lor efectiv la servicii 
de sprijin pentru creșterea ocupării pe piața muncii  
4.1. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la programe vocaționale, de pregătire pentru piața muncii  
Obiectiv specific 5. Promovarea educației favorabile incluziunii la toate nivelurile a persoanelor cu dizabilități 
și a învățării de-a lungul vieții 
5.1. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la educație în forme și contexte adaptate, în comunitățile 
în care trăiesc 
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5.2. Eliminarea barierelor de atitudine și de mediu în vederea reabilitării și reintegrării sociale a copiilor cu 
dizabilități 
IV Obiective specifice în domeniul prevenirii violenței domestice:  
1. Consolidarea cadrului legal din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestic 
2. Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin si protecție pentru victim 
3. Prevenirea violenței domestice și a recidivei acesteia precum și a violenței sexuale 
4. Monitorizarea  și evaluarea activităților întreprinse în vederea prevenirii și combaterii violenței domestic 
V Obiective specifice în domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice  
Obiectiv specific 1. Prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice 
1.1 Modificări ale politicilor de resurse umane pentru o mai bună integrare a lucrătorilor vârstnici 
1.2 Îmbunătățirea abilităților, a capacității de angajare și a independenței populației vârstnice 
Obiectiv specific 2. Promovarea participării sociale active şi demne a persoanelor vârstnice 
2.1 Accentuarea imaginii sociale a populației vârstnice şi promovarea participării şi a incluziunii sociale 
2.2 Îmbunătățirea accesibilizării infrastructurii spaţiilor publice 
2.3 Prevenirea abuzurilor asupra populației vârstnice și a excluziunii acesteia 
Obiectiv specific 3. Obţinerea unei independenţe şi a unei siguranţe mai mari pentru persoanele cu necesităţi 
de îngrijire de lungă durată 
3.1 Crearea sistemului unificat de îngrijire de lungă durată (ILD) 
3.2 Asigurarea de resurse financiare umane și materiale suficiente pentru dezvoltarea sistemului de ILD 
Obiectiv specific 4. Obiectiv transversal pentru o viaţă mai lungă în condiţii bune de sănătate 
4.1 Întârzierea îmbătrânirii fizice și a apariției afecțiunilor cronice 
4.2 Creșterea gradului de participare a vârstnicilor la procesul de luare a unor decizii. 
           
 
 
 
 
 

 Planul de implementare a strategiei a fost realizat în conformitate cu prevederile legale invocate, cu 
obiectivele specifice stabilite în cadrul structurilor organizatorice din cadrul DAS, precum și pe baza 
propunerilor înaintate acesteia de către furnizorii de servicii sociale publici și privați sau alte organisme care 
au fost implicate în realizarea strategiei.  
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-PLANUL DE IMPLEMENTARE  
A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE DIN MUNICIPIUL BRAȘOV PENTRU 

PERIOADA 2019-2023- 
 

A. ASISTENȚA SOCIALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE  
 

Obiectiv general 1: Prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice 

Obiectiv specific Măsuri 
 

Indicatori Termen de 
realizare 

Responsabil și 
parteneri 

Resurse financiare 

1.1 Modificări ale 
politicilor de resurse 
umane pentru o mai 
bună integrare a 
lucrătorilor vârstnici. 

1.1.1 Integrarea 
programelor de voluntariat în 
politicile de resurse umane 
din instituțiile publice, de 
tipul biblioteci, muzee, 
centre de informare, centre 
de reabilitare și îngrijire de 
lungă durată, evenimente 
culturale și programe de 
conştientizare publică.  

Nr. de programe 
lansate 
Nr. de  voluntari 
vârstnici 
Nr. campaniilor  

2019-2023 Direcția de Asistență 
Socială  
DGASPC  

Buget local 
Sponsorizari  
 

1.2 Îmbunătățirea 
abilităților, a 
capacității de angajare 
și a independenței 
populației vârstnice 

1.2.1 Furnizarea de 
oportunități de învățare 
pentru persoanele vârstnice, 
în principal pe teme cum ar fi 
tehnologia informaţiei și 
comunicaţiilor (TIC), 
competenţe transversale şi 
specifice, dezvoltarea culturii 
antreprenoriale, cunoştinţe în 
domeniul sănătăţii și privind 
gestionarea veniturilor 
proprii, oferindu-le 

Nr. de persoane 
vârstnice , nr. 
asociații 
implicate, nr. 
Programe 
Telemedicina 

2019-2023 Direcția de Asistență 
Socială  
Direcția de Sănătate 
Publică, Asociația 
Medicilor de 
Familie, 
ONG-uri, alte 
instituții publice de 
la nivel local. 

Buget local 
Buget 
ONG-uri 
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capacitatea de a participa 
activ în cadrul societății și a-
și gestiona propria viață. 

 1.2.2 Demersuri integrate și 
consistente în colaborare cu 
familia/aparținătorii/furnizori 
de servicii primare. 
Reducerea rezistenței 
persoanelor vârstnice și a 
familiilor acestora cu privire 
la accesarea serviciilor 
sociale. 

Nr. întâlniri de 
lucru, 
Nr. participanți, 
Nr. instrumente 
Nr. beneficiari 
Nr. de consilieri 
realizate 
Nr. de campanii 
realizate 

2019-2023 Direcția de Asistență 
Socială, ONG-uri, 
alte instituții publice 
de la nivel local. 

Buget local 

  
Obiectiv general 2: Promovarea participării sociale active şi demne a persoanelor vârstnice 

Obiectiv specific Măsuri 
Indicatori Termen de 

realizare 

Responsabil și 
parteneri 

Resurse financiare 

2.1 Accentuarea 
imaginii sociale a 
populației vârstnice 
şi promovarea 

participării şi a 
incluziunii sociale 

2.1.1 Elaborarea unui curriculum pentru 
consilierea individuală şi/sau în grup a 
populației vârstnice și a unui plan pentru 
identificarea grupurilor de adulți vârstnici 
care se confruntă cu cel mai mare risc de 
singurătate, excluziune socială și depresie. 

Nr. de consilieri 
realizate 
Nr. de 
persoane/grupuri 
identificate 

2019-2023 

Direcția de Asistență 
Socială , Direcția de 
Sănătate Publică, 
casa Județeană de 
Pensii, alte instituții 
abilitate 

Buget local 

2.1.2 Promovarea participării persoanelor 
vârstnice la activități sociale și sportive 
prin evenimente dedicate. Promovarea 
voluntariatului și încurajarea includerii 
persoanelor vârstnice în activitățile de 
voluntariat. 

Nr. de persoane 
vârstnice 
participante  
Nr. de acțiuni de 
cooptare de 
voluntari 
Nr. de voluntari 

2019-2023 
 

Direcția de Asistență 
Socială, alte instituții 
locale. 

Buget local 

2.1.3 Prevenirea instituționalizării prin 
promovarea conceptului de îmbătrânire 
participativă. 

Nr. de acțiuni de 
promovare 
Nr. de participanți 

2019-2023 
 

Direcția de Asistență 
Socială , ONG-uri, 
alte instituții de la 
nivel local. 

Buget local 
Buget 
ONG-uri 
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2.1.4 Colaborarea cu mass media pentru a 
îmbunătăți percepţia față de persoanele 
vârstnice și rolul acestora în societate.  
Conștientizarea publică pe diverse tematici: 
sărăcie, fenomenul de îmbătrânire, 
excluziune socială, nevoia de activism la 
senectute, discriminare, etc. 

Nr. de articole 
publicate 
Nr. de evenimente 
cu participarea 
mass media  
Nr. de acțiuni de 
promovare 
Nr. de participanți 
Nr. de campanii de 
mediatizare 

2019-2023 

Direcția de Asistență 
Socială  ONG- uri, 
trusturi de presă 
locale și naționale 

Buget local 
Buget 
ONG-uri 

2.1.5 Realizarea de campanii de informare 
publică pentru facilitarea la un acces 
mai bun al populației vârstnice la 
programele de sănătate publică și la 
îngrijirea sănătății. 
 

Nr. de campanii de 
informare 
Nr. de persoane 
informate 
Nr. de materiale 
informative 
distribuite 

2019-2023 

Direcția de Asistență 
Socială, ONG- uri , 
Direcția de Sănătate 
Publică,  

Buget local 
Buget 
ONG-uri 

2.2 Îmbunătățirea 
accesibilizării 
infrastructurii 
spaţiilor publice. 

2.2.1 Revizuirea și consolidarea 
reglementărilor legale privind 
accesibilizarea mediului fizic și 
informațional precum și a spaţiului 
public. 
Abordare holistică, obligativitatea 
raportării/informării serviciilor sociale- 
discuții privind aplicarea unitară a 
legislației în vigoare. 

Nr. de campanii de 
mediatizare 

2019-2023 

Direcția de Asistență 
Socială, trusturi de 
presă locale și 
naționale 

Buget local 

Nr. de întâlniri de 
lucru realizate 
Nr. de initiative 
legislative  

2019-2023 
Direcția de Asistență 
Socială (SAS) ,  

Buget local 

2.2.2 Dezvoltarea şi diversificarea 
tehnologiilor şi dispozitivelor asistive 
necesare pentru facilitarea mobilităţii 
personale. (Proiect Teleasistență ) 

 

Nr. de dispozitive 
distribuite 
Nr. de persoane 
vârstnice care au 
beneficiat 
Nr. ingrijitorilor 
formali sau 
informali care au 

2019-2023 
Direcția de Asistență 
Socială, ONG-uri  
 

Buget local 
Buget ONG-uri 
Societăți 
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participat la 
programe 

2.3 Prevenirea 
abuzurilor asupra 
populației vârstnice 
și 
a excluziunii 
acesteia. 

2.3.1 Dezvoltarea programelor şi 
metodologiilor privind prevenirea, 
detectarea și soluţionarea cazurilor de 
abuzuri asupra persoanelor vârstnice.   

Nr. de intervenții 
în caz de abuz 
Nr. de parteneriate 

2019-2023 

Direcția de Asistență 
Socială, 
Inspectoratul 
Județean de Poliție, 
Spitalul Județean, 
alte instituții 
sanitare, DGASPC  

Buget local 
Buget județean 

2.3.2 Consolidarea programelor de 
pregătire formală privind eliminarea 
abuzurilor asupra persoanelor vârstnice 
pentru membri ai familiei, profesioniști, 
personalul auxiliar, studenți, cler şi 
voluntari în domeniile relevante. 

Nr. de programe 
de formare 
profesională 
Nr. de persoane 
cursate 
Nr. de  
parteneriate 

2019-2023 

Direcția de Asistență 
Socială, formatori 
autorizați, Primăria 
Municpiului Brașov 

Buget local 

2.3.3 Oferirea suportului pentru furnizorii 
de servicii sociale, pentru înfiinţarea 
unei linii telefonice de ajutor în caz de 
urgențe, cu funcționare 24 de ore 
din 24, pentru furnizarea de consiliere şi 
îndrumarea beneficiarilor către 
servicii specializate. 

Nr. de apeluri 
telefonice preluate 
Nr. de parteneri 
(furnizori de 
servicii sociale) 

2019-2023 

Direcția de Asistență 
Socială , 
Inspectoratul 
Județean de Poliție, 
Spitalul Județean, 
alte instituții 
sanitare, biserici, 
voluntari 

Buget local 

2.3.4 Derularea unor campanii publice prin 
mass media în vederea creşterii gradului de 
conştientizare a populaţiei privind toate 

formele de abuzuri sau de violenţă asupra 
vârstnicilor. 
 Marcarea Zilei Mondiale de Conștientizare 
a Abuzului față de Persoanele Vârstnice. 

Nr. de acțiuni 
desfășurate 
Nr. de participanți 
Nr. de instituții 
partenere 

  2019-2023 

 
Direcția de Asistență 
Socială,  ONG-uri 
Inspectoratul 
Județean de Poliție, 
biserici, voluntari, 
asociații de 
pensionari, etc. 

 
Buget local 
Sponsorizări 
Buget parteneri 

   15 iunie 

2019-2023 

2.3.6 Marcarea Zilei Internaționale a 
Persoanelor Vârstnice 

Nr. de participanți 1 octombrie 
2019-2023 

Direcția de Asistență 
Socială, voluntari, 

Buget local 
Sponsorizări 
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Nr. de instituții 
partenere 

asociații de 
pensionari, 
DGASPC etc. 

Buget parteneri 
 

 
 
Obiectiv general 3: Obţinerea unei independenţe şi a unei siguranţe mai mari pentru persoanele cu necesităţi de îngrijire de lungă durată 

Obiectiv specific Măsuri 
Indicatori Termen de 

realizare 

Responsabil și 
parteneri 

Resurse financiare 

3.1 Crearea 
sistemului 
unificat de îngrijire 
de 
lungă durată (ÎLD) 

3.1.1 Crearea unei infrastructuri 
proporționale cu nevoia și complexitatea 
situațiilor beneficiarilor/grupului țintă 
cărora se adresează. 
Monitorizarea furnizorilor publici și 
privați, a numărului de beneficiari cărora li 
se acordă servicii. 
 

Nr. de furnizori 
existenți la nivelul 
municipiului 
Nr. de beneficiari 
existenți la nivelul 
municipiului 

2019-2023 
Direcția de Asistență 
Socială,  

Buget local 

3.1.2 Existența unei rețele de 
comunicare/evaluare/monitorizare cu 
privire la actualizarea situației persoanelor 
vârstnice la nivelul municipiului Brașov 
Diversificarea serviciilor sociale pe baza 
diagnozei sociale actualizate. 
Analiza și îmbunătățirea procedurilor de 
evaluare multidisciplinară în vederea 
identificării nevoilor particulare ale 
persoanelor vârstnice cu sau fară 
dizabilități și acordării de servicii 
individualizate. 

Nr. de parteneri 
Nr. de persoane care 
au beneficiat de 
servicii 
individualizate 

2019-2023 

Direcția de Asistență 
Socială ONG-uri 
Spitalul Județean, 
alte instituții 
sanitare, cabinetele 
medicilor de familie  

Buget local 
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3.1.5 Crearea unui proces de lucru 
integrativ prin evaluare-planificarea- 
monitorizare. 
Abordarea holistică a cazurilor prin echipe 
de intervenții interdisciplinare și elaborarea 
unei metodologii relevante 

Crearea de puncte de acces „one-stop” 
împreună cu managementul 
externărilor la nivelul spitalelor, inclusiv 
formarea „managerilor de caz” și a 
profesioniștilor pentru crearea acestor 
puncte de acces și a proceselor aferente. 
 Implementarea unui sistem unitar  de 
acordare a serviciilor pentru îmbunătățirea 
eficienței operaționale. 

 
Nr. de parteneriate 
încheiate 
Nr. de persoane care 
au beneficiat de 
serviciile acestor 
puncte 
Nr. de beneficiari 

 
 
 
2019-2023 
 

Direcția de Asistență 
Socială, alte instituții 
de la nivel local 
Spitalul Județean, 
alte instituții 
sanitare, ONG-uri, 
cabinetele medicilor 
de familie 

Buget local 
Buget parteneri 

 
 
 
 
 
 
3.2 Asigurarea de 
resurse financiare, 
umane și materiale 
suficiente pentru 
dezvoltarea 
sistemului 
de ÎLD 

3.2.1 Îmbunătățirea infrastructurii pentru 
servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de 
îngrijire de zi, cămine pentru persoane 
vârstnice și facilități de cazare 
intermediară. 

Nr. de servicii care 
deservesc 
persoanele vârstnice 
Nr. de beneficiari 

2019-2023 
Direcția de Asistență 
Socială , ONG-uri 

Buget local 
Buget ONG-uri 

3.2.2 Îmbunătățirea recrutării, a pregătirii și 
a planurilor de menţinere a persoanelor 
care oferă servicii de îngrijire personală. 

Nr. de parteneriate 
încheiate 
Numărul de angajați  

2019-2023 

Direcția de Asistență 
Socială, formatori 
autorizați, Agenția 
Județeană pentru 
Ocuparea Forței de 
Muncă  

Buget local 

3.2.3 Dezvoltarea de mecanisme de 
susținere pentru îngrijtorii informali 
(familia), inclusiv pregătire, dotare 
echipamente speciale (de ex. brăţări cu 
buton de panică), acces preferențial la 
îngrijirea temporară subvenționată (de 
exemplu, 10 zile pe an în contextul 

Nr. de parteneriate 
încheiate 
Numărul de 
persoane vârstnice 
care au beneficiat 
de echipamente 

2019-2023 

Direcția de Asistență 
Socială, ONG-uri, 
furnizori de servicii 
medicale 

Buget local 
Buget ONG-uri 
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programului de ședere în stațiuni de 
tratament) pentru îngrijitori și/sau pentru 
pacienții îngrijiți pe durată lungă. 
 

Numărul de 
îngrijitori 
informali/formali 
asupra cărora a avut 
un impact direct 
Nr. de echipamente 
distribuite 
 

 
Obiectiv general 4: obiectiv transversal pentru o viaţă mai lungă în condiţii bune de sănătate 

Obiectiv specific Măsuri 
Indicatori Termen de 

realizare 

Responsabil și 
parteneri 

Resurse financiare 

4.1 Întârzierea 
îmbătrânirii fizice și 
a apariției 
afecțiunilor cronice. 

4.1.1 Consolidarea programelor de 
sănătate publică pentru a îmbunătăţi 
cunostințele în domeniul sănătății și 
pentru a promova comportamentele 
sănătoase, mai ales în rândul celor mai 
vulnerabile segmente ale populației.  
 

Nr. de parteneriate 
Nr. de programe 
Nr. de persoane 
vârstnice 
participante 
 

2019-2023 

Direcția de Asistență 
Socială , Inspectoratul 
Județean de Poliție, 
Crucea Rosie Brașov, 
Oficiul pentru Protecția 
Consumatorului, 
Direcția de Sănătate 
Publică, ONG-uri 

Sponsorizări 
Buget ONG-uri 

4.2 Creșterea 
gradului de 
participare a 
vârstnicilor la 
procesul de luare a 
unor decizii.  

4.2.1 Crearea unor structuri consultative 
implicate în procesul de acordare a 
serviciilor și de combatere a riscului de 
excluziune socială. 
Întărirea sentimentului de securitate și 
bunăstrare a persoanelor vârstnice. 

Nr. de cazuri 
sesizate 
Nr. de întalniri 
realizate 
Nr. de parteneriate 

2019-2023 

Direcția de Asistență 
Socială, Inspectoratul 
Județean de Poliție, 
Spitalul Județean, alte 
instituții sanitare, 
biserici, ONG-uri, 
voluntari, asociațiile de 
proprietari 

Buget local 
Buget ONG-uri 
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B. ASISTENȚA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI  

 
 
 
I Accesibilitate 
Obiectiv general 
Promovarea accesibilității în toate domeniile vieții pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilități a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului 
 

 
Obiectiv specific 

Măsuri Indicatori 
Termin de 
realizare 

Responsabil/ 
parteneri 

Resurse 
finaciare 

1.1. Îmbunătățirea  
accesului 
persoanelor cu 
dizabilități la 
cadrul 
informațional în 
condiții de 
egalitate cu 
ceilalți  

1.1.1. Adaptarea site-ului DAS 
Brașov pentru facilitarea accesului  
persoanelor cu dizabilități la 
informații 

 *Număr vizitatori care au 
accesat informațiile adresate 
grupului țintă  

2019 DAS Buget local 

1.1.2. Îmbunătățirea în interiorul 
DAS a mecanismelor de primire și 
soluționare a petițiilor  

*Număr sesiuni de instruire  
*Număr personal instruit  
*Număr petiții înregistrate și 
soluționate 

2019 DAS Buget local 

1.1.3. Realizarea de activități de 
promovare a resurselor existente în 
comunitate pentru utilizarea 
limbajului mimico-gestual, a 
limbajului specific surdocecității, 
scrierii Braille, a tehnologiilor și 
dispozitivelor de mobilitate, 
tehnologii de asistare și formare 
activă de asistență și intermediere de 
calitate 

*Număr activități de 
promovare realizate 
*Număr materiale de 
promovare utilizate 
*Număr sesiuni de instruire 
*Număr persoane instruite 

Anual   

Asociația 
Natională a 

Nevăzătorilor-
Filiala Brașov, 
alte structuri 

Buget propriu al 
fiecărei entități 
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1.1.4. Facilitarea accesului la sesiuni 
de perfecționare profesională a 
funcționarilor publici și a 
specialiștilor, respectiv a asistenților 
personali, care deservesc categoria 
grupului țintă 

*Număr sesiuni de 
perfecționare profesională  în 
domeniul accesibilității  
*Număr funcționari publici 
*Număr specialiști  
*Număr asistenți personali  

Anual 
DAS 
ONG 

Buget local 
Alte resurse 

1.1.5. Implicarea activă a persoanelor 
cu dizabilități prin structurile care îi 
reprezintă, în dezvoltarea și 
îndeplinirea politicilor și a 
programelor privind asigurarea 
accesului la mediul fizic 

*Număr organizații implicate 
*Număr acțiuni 
derulate/intervenții 

Ori de câte 
ori situația o 

impune 

Asociația 
Națională a 

Nevăzătorilor-
Filiala Brașov, 
alte structuri 

Buget propriu al 
fiecărei entități, 

fonduri europene 

 
II Participare  
Obiectiv general 
Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilități în toate domeniile vieții  

Obiectiv specific Măsuri Indicatori  
Termin de 
realizare 

Responsabil/ 
parteneri  

Resurse 
finaciare 

2.1. Promovarea 
participării efective și 
depline a persoanelor cu 
dizabilități în toate 
domeniile vieții 

2.1.1. Consultarea 
organizațiilor și a persoanelor 
cu dizabilități în procesele de 

luare a deciziilor privind 
serviciile sociale de la nivelul 

Municipiului Brașov care 
vizează grupul țintă 

*Număr de consultări  
*Număr de participanți 
 *Număr structuri implicate 

Anual   
DAS,  
ONG,  

alte structuri 

Buget local 
Alte fonduri 

2.1.2. Realizarea de sesiuni de 
instruire și alte tipuri de 

programe de informare pentru 
dezvoltarea de competențe 

sociale și civile ale 
personalului care 

interacționează sau este 
implicat în asistența și 

protecția persoanelor cu 

*Număr participanți din partea 
DAS  
*Număr participanți din partea 
ONG  
*Număr participanți alte 
structuri  
*Număr sesiuni de 
instruire/programe de 
informare 

Cel puțin 
anual  

DAS  
ONG  

Furnizori acreditați de 
formare profesională 

Buget local  
Alte fonduri  



PROIECT  
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Braşov  pentru perioada 2019-2023 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 23

dizabilități, în sensul 
încurajării participării 

grupului țintă la viața socială.  
2.2. Asigurarea de sprijin  
pentru exercitarea de 
către persoanele cu 
dizabilități a capacității 
juridice 

2.2.1. Analiza cazuisticii 
legate de procedura de punere 
sub interdicție și instituire a 

tutelei 

*Raport de analiză în urma 
întâlnirii 
*Număr participanți  
*Număr structuri implicate în 
procesul de instruire 

2019 

DAS 
DGASPC 

ONG 
Autoritatea Tutelară 

Buget 
propriu al 
fiecărei 
structuri 

2.2.2. Instruirea personalului 
privind procedura de punere 
sub interdicție și instituire a 

tutelei 
2.3. Prevenirea 
instituționalizării și 
susținerea 
dezinstituționalizării prin 
înființarea și/sau 
dezvoltarea/diversificarea 
tipurilor de servicii 
sociale acordate care să 
răspundă nevoilor 
specifice grupului țintă 

2.3.1. Dezvoltarea/ 
diversificarea serviciilor 
medico-sociale acordate în 
cadrul Centrului de recuperare 
Neuromotorie Sfântul Nicolae 
și Centrul de tip Respiro 
pentru persoane cu dizabilități 

*Număr de beneficiari 
*Număr de servicii  

 
2019-2023 

DAS prin  
Centrului de 
recuperare 

Neuromotorie Sfântul 
Nicolae și Centrul de 

tip Respiro pentru 
persoane cu 
dizabilități 

 
 

Buget local  
 

2.3.2. Înființarea unei  
locuințe sociale/protejate 

pentru persoane cu deficiențe 
vizuale 

*Număr beneficiari-max.6 
*Număr servicii - 2 

2019-2023 Asociația Națională a 
Nevăzătorilor-Filiala 

Brașov 

Buget 
propriu, 

alte fonduri 
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2.3.3. Dezvoltarea serviciilor 
complexe medico-sociale în 

Centrele de Zi pentru persoane 
adulte cu dizabilități, precum 

și a serviciilor de îngrijiri 
paliative ale Fundației 

HOSPICE Casa Speranței 

* Număr beneficiari 
*Număr servicii 

2019-2023 Fundația HOSPICE 
Casa Speranței 

Buget 
propriu,  

alte fonduri 

2.4. Asigurarea accesului 
și participării persoanelor 
cu dizabilități la 
programe și context de 
educație nonformală, 
activități culturale, 
sportive, de petrecere a 
timpului liber și 
recreative, adecvate 
intereselor și cerințelor 
specifice în condiții de 
egalitate cu ceilalți 

2.4.1.”Tânăr sau piticot vă 
arăt că și eu pot” 

 
 

*Număr participanți 
*Număr activități derulate în 

cadrul 
acțiunilor/evenimentelor 

*Număr structuri implicate 

Anual, în 
perioada  
mai-iunie  

               DAS, 
ONG, 

unități școlare de 
învățământ, 

agenți economici 
 

 
 

Buget local,  
alte fonduri 

2.4.2.”O viață fără bariere” 

Anual, în 
perioada  

septembrie-
octombrie 

2.4.3.”Dizabilitatea dincolo de 
aparențe” Anual, în 

luna 
decembrie  2.4.4.Carnavalul ”Fulg de 

nea” 

2.4.5. Organizarea 
 Special Olympics 

*Număr participanți  
*Număr activități derulate în 
cadrul 
acțiunilor/evenimentelor 

Mai 2019 
Fundația Motivation  

DAS 

Buget 
propriu,  

alte fonduri 

2.4.5. Concursurile naționale 
”Prietenii cărții braille” și 

”Performanța braille” – faza 
județeană 

*Număr participanți  
*Număr activități derulate 

Aprilie 
2019 

Asociația 
Nevăzătorilor 
Filiala Brașov 

Buget 
propriu,  

alte fonduri 

2.4.6. Concursul de 
interpretare muzicală ”Ion 
Blăjan” – faza județeană 

*Număr participanți  
*Număr activități derulate 

Mai 2019 
Asociația 

Nevăzătorilor Filiala 
Brașov 

Buget 
propriu,  

alte fonduri 
2.4.7. Concursul de 

interpretare muzicală ”Vasile 
Snacoveanu” -faza județeană 

*Număr participanți  
*Număr activități derulate 

August 
2019 

Asociația 
Nevăzătorilor Filiala 

Brașov 

Buget 
propriu,  

alte fonduri 
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2.4.8. Festivalul de artă 
dramatică – faza județeană 

*Număr participanți  
*Număr activități derulate 

Asociația 
Nevăzătorilor Filiala 

Brașov 

Buget 
propriu,  

alte fonduri 
2.4.9. Concursul ”Imaginea ta 

contează” faza județeană și 
finală 

*Număr participanți  
*Număr activități derulate 

Septembrie 
octombrie 

2019 

Asociația 
Nevăzătorilor Filiala 

Brașov 

Buget 
propriu,  

alte fonduri 

2.4.10. Concursul de creație 
literară ”Carmen Sylva” 

*Număr participanți  
*Număr activități derulate 

Asociația 
Nevăzătorilor Filiala 

Brașov 

Buget 
propriu,  

alte fonduri 

2.4.11.Marcarea ”zilei 
mondiale a bastonului alb” 

*Număr participanți  
*Număr activități derulate 

Asociația 
Nevăzătorilor Filiala 

Brașov 

Buget 
propriu,  

alte fonduri 

2.4.12. Concursurile regionale 
de cultură generală și șah  

*Număr participanți  
*Număr activități derulate 

Anual 
octombrie 

Asociația 
Nevăzătorilor Filiala 

Brașov 

Buget 
propriu,  

alte fonduri 
2.4.13. Marcarea zilei 

internaționale a persoanei cu 
dizabilități  

*Număr participanți  
*Număr activități derulate 

Anual 
decembrie 

Asociația 
Nevăzătorilor Filiala 

Brașov 

Buget 
propriu,  

alte fonduri 
 
III Egalitate  
Obiectiv general  
Eliminarea discriminării și asigurarea egalității pentru persoanele cu dizabilități  

 
Obiectiv specific 

Măsuri Indicatori  
Termin de 
realizare 

Responsabil/ 
parteneri  

Resurse 
finaciare 

3.1. Asigurarea 
exercitării 
drepturilor civile și 
politice de către 
persoanele cu 
dizabilități 

3.1.1. Identificarea barierelor cu 
care se confruntă persoanele cu 
dizabilități în exercitarea drepturilor 
civile și politice  

*Raport de analiză 
Ori de câte 

ori se 
impune  

 
Asociatia 

Nevăzătorilor -
Filiala Brasov,  
alte structuri 

Buget propriu  

3.1.2. Analizarea și înaintarea spre 
modificare/completare a cadrului 
legislativ pentru recunoașterea și 
exercitarea de către grupul țintă a 
capacității juridice, asigurând 

*Număr modificări elaborate 
și aprobate  

Ori de câte 
ori se 

impune  

Asociația 
Nevăzătorilor 
Filiala Brașov, 
alte structuri 

  

Buget propriu 
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totodată protecția adecvată și 
eficientă pentru prevenirea 
abuzurilor, respectând drepturile, 
voința și preferințele persoanei  

3.2. Protejarea 
persoanelor cu 
dizabilități împotriva 
actelor de violență, 
exploatare, neglijare, 
abuz 

3.2.2. Realizarea de campanii de 
informare și sensibilizare împotriva 
actelor de violență, exploatare, 
neglijare, abuz  

*Număr evenimente 
*Număr participanți 
*Număr materiale 
informative distribuite 

Anual 
DAS,ONG 
DGASPC, 

Agenția 
Județeană pentru 

Trafic de 
Persoane, 

ISJP Brașov 

Buget propriu al 
fiecărei entități, 

alte fonduri 
 

3.2.3. Buna colaborare pentru 
sprijinirea reintegrării sociale a 
victimelor din rândul persoanelor cu 
dizabilități  

 
*Număr cazuri 

 
 

Ori de câte 
ori se 

impune 

 
Cap IV. Ocuparea forței de muncă  
Obiectiv general  
Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la un mediu de lucru deschis, incluziv și accesibil, atât în sectorul public cât și în cel privat, 
concomitent cu asigurarea accesului lor efectiv la servicii de sprijin pentru creșterea ocupării pe piața muncii  

Obiectiv specific Măsuri Indicatori  
Termin de 
realizare 

Responsabil/ 
parteneri  

Resurse 
finaciare 

4.1. Asigurarea 
accesului 
persoanelor cu 
dizabilități la 
programe 
vocaționale, de 
pregătire pentru 
piața muncii 

4.1.1. Inițierea unui parteneriat cu 
AJOFM 

*Număr beneficiari estimați 2019 
DAS 

AJOFM 
Nu este cazul 

4.1.2. Facilitarea accesului 
grupului țintă la servicii de tip 
consiliere și evaluare vocațională, 
sprijin pentru integrarea în muncă 

*Număr persoane consiliate 
*Număr beneficiari evaluare 

vocațională  
Permanent 

AJOFM, ONG 
Asociația 

Nevăzătorilor, 
Filiala Brașov, 
alte structuri 

Buget propriu al 
fiecărei entități 

4.1.3. Organizarea pentru grupul 
țintă a programelor de inițiere, 
calificare, recalificare, 
perfecționare și specializare pentru 
integrarea și menținerea pe piața 
muncii 

*Număr programe  
*număr participanți din 
rândul grupului țintă 
*Număr persoane cu 
dizabilități angajate în 
câmpul muncii 

Permanent 

AJOFM, 
Asociația 

Nevăzătorilor -
Filiala Brașov,  
alte structuri 

Buget propriu al 
fiecărei entități 
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4.1.4. Consilierea și susținerea 
aparținătorilor persoanelor cu 
dizabilități în procesul de activare 
pe piața muncii, inclusiv prin 
conștientizarea importanței 
diminuării formelor de 
hiperprotecție 

*Număr de structuri care 
oferă consiliere și suport 
*Număr de persoane cu 
dizabilități  

Permanent 

DAS, 
Asociația 

Nevăzătorilor -
Filiala Brașov,  
alte structuri  

 

Buget propriu al 
fiecărei entități 

4.1.5.Campanii pentru promovarea 
și susținerea încadrării în câmpul 
muncii a persoanelor cu dizabilități, 
a facilitării condițiilor de siguranță 
și securitate la locurile de muncă, 
respectiv pentru înlăturarea 
barierelor de acces. Informarea 
comunității privind calificările 
obținute, meritele și abilitățile 
persoanelor cu dizabilități și 
contribuția acestora pe piața 
muncii. 

 
 

*Număr campanii 
*Număr angajatori 
*Număr persoane cu 
dizabilități 
*Exemple de bună practică 

 
 
 

Anual 

Asociația 
Nevăzătorilor -
Filiala Brașov, 

AJOFM, 
potențiali 
angajatori, 

alte structuri 
 

 
 
 

Buget propriu al 
fiecărei entități 

 
 
V. Educație  
Obiectiv general:  
Promovarea educației favorabile incluziunii la toate nivelurile a persoanelor cu dizabilități și a învățării de-a lungul vieții  

Obiectiv specific Măsuri Indicatori  
Termin de 
realizare 

Responsabil/ 
parteneri  

Resurse 
finaciare 

5.1. Asigurarea 
accesului persoanelor 
cu dizabilități la 
educație în forme și 
contexte adaptate, în 
comunitățile în care 
trăiesc 

5.1.1. Consilierea în scopul 
susținerii participării copiilor cu 
dizabilități și/sau CES la procesul 
de învățământ bazat pe principiile 
educației incluzive, în comunitățile 
în care trăiesc 

*Număr de copii cu 
dizabilități și/sau CES 
integrați în sistemul de 

învățământ   
 

Permanent  

DAS  
DGASPC 

ONG, CJRAE, 
Unități de 
învățământ 

Buget propriu al 
fiecărei entități 

5.2.1. Creșterea gradului de 
conștientizare în familie, școală, 

* Număr persoane consiliate 
Anual 

 
ONG, CJRAE  

DAS, DGASPC,  
Buget propriu al 
fiecărei entități 
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comunitate asupra importanței și 
nevoii dreptului la educație 

Unități de 
învățământ 

5.2. Eliminarea 
barierelor de atitudine 
și de mediu în 
vederea reabilitării și 
reintegrării sociale a 
copiilor cu dizabilități  

5.2.1. Dezvoltarea unui sistem 
integrat de depistare precoce și 
evaluare complexă a copilului cu 
dizabilități   

*Număr copii  
*Număr structuri implicate 

2019-2023 

Asociația Rază 
de Speranță 

Brașov,  
alte structuri 

Buget propriu  

5.2.2. Furnizarea de servicii 
integrate sociale, de sănătate și 
educaționale prietenoase și 
accesibile pentru copiii cu 
dizabilități și familiile acestora 

*Număr copii cu dizabilități 
*Număr de familii 
beneficiare 
*Număr de servicii 

2019-2023 
Asociația Rază 

de Speranță 
Brașov  

Buget propriu  

5.2.3. Susținerea familiilor cu copii 
cu dizabilități în vederea creșterii și 
îngrijirii în familie 

*Număr de părinți care au în 
îngrijire copii cu dizabilități  

2019-2023 
Asociația Rază 

de Speranță 
Brașov 

Buget propriu  
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C.ASISTENȚA SOCIALĂ A  COPILULUI ȘI FAMILIEI  

 
 
 
OBIECTIV GENERAL 1 
Îmbunătățirea accesului copiilor la servicii de calitate 

 
Obiectiv 
specific 

Măsuri Indicatori 
Termen de 
realizare 

Responsabil/ 
parteneri 

Resurse 
finaciar 

1.1. Creșterea 
gradului de 
acoperire a 

serviciilor la 
nivel local 

1.1.1 Creşterea accesului copiilor la educaţie prin: 
 
Identificarea continuă a riscului de abandon școlar 
în rândul copiilor din muncipiul Brașov  
 
Inființarea /dezvoltarea/de centre de zi pentru 
copiii care provin din medii defavorizate/copii cu 
risc de abandon școlar/grad ridicat de 
absenteism/repetenție, respectiv, 
înființarea unor centre de zi pentru copii  la 
nivelul Municipiului Brașov 

  
 *Număr copii care 

finalizează învățământul 
obligatoriu 

 *Număr copii care 
beneficiază de serviciile 
sociale 

 *Număr de centre   
 înființate/dezvoltate 
 • Număr de copii declarați 

cu abandon școlar 
 • Număr copii reintegrați în 

sistemul de învățământ  
 • Număr copii la care s-a 

diminuat absenteismul 

  
 

Permanent 
 
 
 
 
 
 

2019-2023 
 
 
 

DAS 
 
 
 
 
 
 

DAS 
         ISJ  

ONG-uri 
Unități de cult 

SCC 
 

Buget local 
 
 
 
 

Buget local 
Buget propriu al 
fiecarei entități 

Altele 
 
 
 

 

1.1.2 Dezvoltarea de facilităţi destinate 
activităţilor recreative şi petrecere a timpului liber 
de către copii prin înființarea unui centru socio-
cultural și recreativ ''CERC'' 

*Numă   Nr.de beneficiari  ai 
centrului (copii, 
părinți/reprezentanți legali) 

2019-2023 DAS Buget local 
Fonduri 

europene 
 

1.1.3 Dezvoltarea de servicii comunitare integrate 
*Număr parteneriate 
încheiate 

 
Anual 

DAS 
ONG-uri 

Unități de cult 
SCC 

Buget propriu al 
fiecărei entități 
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1.1.4. Cadru legislativ revizuit și stimulativ pentru  
implementare politici intersectoriale pentru 
protecția drepturilor copilului 

*Număr de modificări  
înaintate și aprobate 

 
Când se  
impune  

 
DAS 

 
- 

1.2. Creșterea 
calității 
serviciilor 
destinate 
copiilor 

1.2.1 Creşterea calităţii serviciilor sociale 
furnizate copiilor    

*Număr standarde minime 
de calitate implementate 
*Numar de metodologii de 
lucru aplicate 

Permanent 
 

DAS 
 

Buget local 

1.2.2 Stimularea transferului de bune practici în 
domeniul serviciilor şi politicilor pentru copil   

*Număr participări ale 
angajaților la întâlniri de 
lucru 
* Număr participări RCP la 
întâlniri de supervizare 
externă 

Permanent 

DAS 
CNASR -
Sucursala 

Brașov 
Centre de 
Formare 
Continuă 

Alte instituții 

Buget local 

1.2.3 Creşterea calităţii profesionale a resurselor 
umane din serviciile sociale, de educaţie şi de  
sănătate pentru copii   

*Număr participări la 
cursuri de formare în 
domeniul protecției 
drepturilor copilului 

Anual 

DAS 
Centre de 
Formare 
Continuă 

Buget local 

1.3. Creșterea 
capacității 
beneficiarilor de 
a accesa și 
utiliza serviciile 
destinate 
copilului și 
familiei 

1.3.1 Creşterea gradului de cunoaştere şi de 
conştientizare de către copii şi familiile acestora a 
drepturilor şi responsabilităţilor lor 

*Număr campanii de 
informare cu privire la 
serviciile existente pe plan 
local 
*Număr familii cu copii 
informate 

Anual 
DAS 

Alți parteneri 

Buget local 
Buget propriu al 
fiecărei entități 

1.3.2 Dezvoltarea competenţelor parentale în ceea 
ce priveşte creşterea, îngrijirea şi educarea 
copiilor 
 

*Număr campanii de 
informare  în ceea ce 
privește dezvoltarea 
competențelor parentale 
*Număr participări la 
programe de formare 
*Număr personal care a 
beneficiat de formare 

Annual 
 
 
 

DAS 
ONG-uri  
Centre de 
Formare 
Continuă 

 

Buget local 
Buget propriu al 
fiecarei entități 
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• Scoala părinților  

1.3.3 Implicarea comunităţii în asigurarea 
respectării drepturilor copiilor 
 

* 12 Structuri Comunitare 
Consultative 
*Număr întâlniri SCC 
*Număr cazuri 
instrumentate 
*Număr campanii 
organizate 

    Trimestrial 
 
 

Anual 

DAS 
 SCC   

 
  

Buget local 
 
 
 

1.4. Întărirea 
capacității de 
evaluare și 
monitorizare a 
drepturilor 
copilului și a 
situației sociale 
a acestuia 

1.4.2 Crearea unui mecanism de identificare şi  
monitorizare a tuturor copiilor vulnerabili    

*Număr copii vulnerabili 
identificați 
 

 

Permanent 
 
 
 
 
 

DAS 
ISJ 

Unități de 
Învățământ 

ONG 
DGASPC 

Alți parteneri 

Buget local 
Buget propriu al 
fiecărei entități 

 
 
 

 
OBIECTIV GENERAL 2 
Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații vulnerabile 

 
Obiectiv specific 

Măsuri Indicatori 
Termen de 
realizare 

Responsabil/ 
parteneri 

Resurse 
finaciare 

2.1. Eliminarea  barierelor de 
atitudine şi mediu în vederea 
reabilitării şi reintegrării  sociale a 
copiilor cu dizabilităţi 

2.2.1 Dezvoltarea unui sistem integrat de 
depistare precoce şi evaluare complexă a 
copilului cu  dizabilităţi    

*Număr copii cu 
dizabilităti 2019-2023 

Asociatia.Raza de 
Speranta 

Buget 
propriu  

2.2.2 Furnizare de servicii integrate sociale, 
de   sănătate şi educaţionale prietenoase şi 
accesibile pentru copiii cu dizabilităţi şi 
familiile acestora 

*Număr copii cu 
dizabilităti 

2019-2023 
Asociatia.Raza de 

Speranta 
Buget 

propriu 
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2.2.3 Susţinerea familiilor cu copii cu 
dizabilităţi în vederea creşterii şi îngrijirii în 
familie 

*Număr părinți 
care au în 
îngrijire copii cu 
dizabilităti 

2019-2023 
Asociatia.Raza de 

Speranta 
Buget 

propriu 

2.2.4 Dezvoltarea de atitudini pozitive în 
familie şi societate, faţă de copiii cu 
dizabilităţi. 

*Număr cetățeni 
informați 2019-2023 

Asociatia.Raza de 
Speranta 

Buget 
propriu 

 2.2.5 Creşterea incluziunii educaţionale a 
copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe 
educaţionale speciale. 

*Număr copii cu 
CES identificați 2019-2023 

Asociatia.Raza de 
Speranta 

Buget 
propriu 

2.2. Oferirea de sprijin adecvat   
copiilor cu părinţi plecaţi la 
muncă în  plecaţi la muncă în   
străinătate precum  şi persoanelor 
care îi îngrijesc   
 
 
 

2.8.1 Dezvoltarea de măsuri specifice şi 
servicii de suport pentru copiii cu părinţi 
plecaţi la muncă în străinătate 
 
 
 

*Număr copii cu 
părinți plecați la 
muncă în 
străinătate 
*Număr copii 
identificați 
*Număr evaluări 
efectuate 
*Număr 
monitorizări 
efectuate 
Nr campanii  

 
Permanent 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anual 

DAS 
ONG 

CJRAE 
Unități de 
învățământ 

 
 

 

Buget local 
Buget 

propriu  
pentru 
fiecare 
entitate 

 
 

 
 

 

2.8.2 Îmbunătățirea mecanismului de 
identificare a copiilor cu părinți plecați la 
muncă în străinătate prin eficientizarea 
colaborării cu unitățile de învățământ  

 
Nr copii 

identificați Permanent  

DAS – SASFC 
CJRAE 

Unități de 
învățământ 

 

 

2.3 Promovarea unui stil de viață 
sănătos în rândul adolescenților 
 
 

 
Asigurarea de servicii de sănătate în rândul 
copiilor și adolescenților 

*Număr copii 
care au acces la 
servicii de 
sănătate 
*Număr acțiuni 

 
Anual 

 
 
 
 

DAS (SAMUI) 
DSP 
ISJ 

ONG-uri 
 
 

Buget local 
Buget 

propriu  
pentru 
fiecare 
entitate 
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OBIECTIV GENERAL 3 
Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență 
 
3.1. Promovarea  valorilor non-
violenţei   şi implementarea unor 
acţiuni de sensibilizare   

Creşterea gradului de cunoaştere şi de 
conştientizare de către copii, părinţi, 

profesionişti   şi populaţia generală a tuturor 
formelor de violenţă 

*Număr copii 
informați 
*Număr părinți 
informați  
*Număr 
profesioniști 
implicați  
*Număr parteneri 
implicați  
*Număr campanii 
organizate 
 
 

2019-2023 
 
 
 

Anual  
 

DAS 
DGASPC 

IJP 
PL 
ISJ 

ONG-uri 

Buget local 
Buget 

propriu 
fiecărei 
entități 

 

 
 
3.2. Reducerea  fenomenului 
violenţei în rândul copiilor   

Acțiuni de prevenire şi combatere a oricăror 
forme de violenţă în rândul copilului 

Nr colaborări 
inter-

instituționale în 
problematica 

violenței în rândul 
copiilor     

2019-2023 
 
 
 
 

DAS 
Alți parteneri 

Buget local 
Buget 

propriu 
fiecărei 
entități 
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D. ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA VICTIMELOR VIOLENȚEI DOMESTICE  
 
 

 
 

OBIECTIV GENERAL Obiectiv specific Măsuri Indicatori Termen de 
realizare 

Responsabil/
parteneri 

Resurse 
financiare 

1. Consolidarea cadrului 
legal din domeniul 
prevenirii și combaterii 
violenței domestice 

1.1.Îmbunătățirea cadrului 
legislativ actual și asigurarea 
implementării unitare a 
legislației primare prin 
adoptarea legislației 
secundare și terțiare 

Analizarea și înaintarea spre 
modificare/completare a 

cadrului legislativ referitor la 
violență domestică 

 

Număr modificări 
elaborate și 

aprobate 

De câte ori 
se impune  

DAS 
ONG 

Buget local 
Alte fonduri 

2. Dezvoltarea unor 
măsuri adecvate de sprijin 
si protecție pentru victime 

2.1.Dezvoltarea relațiilor de 
colaborare cu parteneri 
interni si externi, implicați in 
prevenirea și combaterea 
violenței domestic 
 
 

 
 

Înființare centre pentru 
prevenirea și combaterea 

violenței domestice: 
 

- Centru pentru sevicii de 
informare și sensibilizare a 

populaței 
 

- Centru de primire în regim 
de urgență 

 
 

Încheiere Parteneriate 
 

 
Număr de 

centre înființate 
 
 

Nr campanii 
organizate în 
comunitate 

Nr beneficiari 
 
 
 
 
 

Nr. parteneriate 
încheiate 

 
 
 
 
 

       2021 
Annual  

 
 
 

 
 

2023 
 
 
 

Permanent  

 
 
 
 
 
 
 

DAS 
ONG 

Alte instituții 

 
 
 
 
 
 

Bugetul local 
Fonduri 

europene 
Alte fonduri 

3. Prevenirea violenței 3.1.Dezvoltarea și Creșterea calității Numar Anual DAS Bugetul local 
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domestice și a recidivei 
acesteia precum și a 
violenței sexuale 
 
 
 

consolidarea competențelor 
profesionale prin formarea și 
pregatirea necesara și 
adaptată pentru intervenția 
diferitelor categorii de  
specialiști 
3.2. Creșterea eficacitătii 
măsurilor de prevenire a 
violenței domestice și a 
recidivei acesteia 
3.3. Dezvoltarea de atitudini 
si comportamente non-
violente pentru atingerea 
obiectivului “toleranță zero” 
față de violența domestică 

profesionale  a resurselor 
umane din serviciile sociale 

destinate victimelor 
violenței domestice 

 

participări la 
cursuri de 
formare în 
domeniul 
protecției 
victimelor 
violenței 

domestice  
 

Nr campanii de 
informare 

organizate în 
comunitate  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anual  

Centre de 
formare 
continua 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. Monitorizarea  și 
evaluarea activităților 
întreprinse în vederea 
prevenirii și combaterii 
violenței domestice 

4.1.Întărirea capacitătii 
instituționale de gestionare a 
violenței domestice 

Colectarea datelor statistice 
relevante, la intervale 
regulate privind cazurile de 
violență domestică în 
vederea studierii cauzelor și 
efectelor violenței 
domestice 

Număr cazuri 
înregistrate 

  Permanent     DAS Buget local 
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E. ASISTENȚA SOCIALĂ A PERSOANELOR DEFAVORIZATE 

 
 
Obiectiv general 1 Creșterea participării pe piața muncii a categoriilor vulnerabile 

 
Obiectiv general 2. Îmbunătățirea sistemului de acordare a beneficiilor/prestațiilor sociale  

Obiectiv specific  Măsuri 
Indicatori  Termen de 

realizare 
Responsabil și parteneri 

Resurse 
financiare 

2.1 Implementarea 
prevederilor legale privind 
Venitul Minim de Inserție   

Asigurarea V.M.I. beneficiarilor conform 
legislației naționale  

 
Nr.beneficiari VMI  

2021-2023 
 

DAS – Prestații sociale  
 

Buget local 

2.2 Dezoltarea sistemului 
de beneficii și prestații 
sociale complementare  

 
Acordarea de beneficii și prestații sociale 

ca măsuri complementare sistemului 
national de beneficii  

Nr. beneficiari: 
 - tichete sociale  

- trusou nou născuți 
- prestații 

financiare acordate 
la împlinirea 

2019-2023 DAS – Prestații sociale Buget local  

Obiectiv specific  Măsuri 
Indicatori  Termen de 

realizare 
Responsabil și 

parteneri 
Resurse 

financiare 

1 Creșterea șanselor de 
angajare și acces la piața 
muncii a beneficiarilor de 
VMG și ulterior de VMI 

 
 

1.1 Intensificarea  serviciilor  de  consiliere  
pentru  beneficiarii  de VMG și ulterior VMI,  în 
vederea creșterii șanselor pentru ocuparea unui 

loc de muncă  
 

 
 

 Nr. beneficiari 
VMG/VMI  
consiliați 

2019-2023 
DAS – Serviciul 
Prestații Sociale   

 
Buget local 

1.1 Facilitarea angajării persoanelor vulnerabile 
prin încheierea unui protocol cu AJOFM  

 
Nr. beneficiari 
persoane fără 

adăpost 
2019-2023 

DAS – Centrul 
Servicii pentru 

Prevenirea 
Marginalizării 

Sociale  

Buget local 
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vârstei de 100 de 
ani  

- alte prestații și 
beneficii sociale   

2.3 Creșterea accesibilității 
la beneficii sociale  

2.3.1 Oferirea de servicii de informare, 
mediere facilitare pentru familiile sărace, 
în special cele din zonele marginalizate, 

pentru a accesa beneficiile sociale 

 
Nr. beneficiari 

informați 

 
Anual  

 

DAS – Prestații sociale, 
Centrul Asistență Socială 

Comunitară  
Buget local 

2.3.2 Oganizarea unor campanii anuale 
de informare privind beneficiile sociale și 

prestațiile financiare acordate 

 
Nr. beneficiari 

informați 

 
Anual/Luna 

iunie 
 

DAS – Prestații sociale, 
Centrul Asistență Socială 

Comunitară/ONG 
Buget local 

2.3.3 Evaluarea și înlăturarea barierelor 
care îngreunează accesul la beneficii 

sociale 

 
Nr. beneficiari  

 2019-2023 
DAS – Prestații sociale, 

Centrul Asistență Socială 
Comunitară 

Buget local 

2.4 Protejarea 
consumatorilor aflaţi în 

situaţie financiară 
vulnerabilă ca urmare a 

creșterii tarifelor aferente 
furnizării de energie 

electrică 

Încheierea unui protocol de colaborare cu 
toți furnizorii de energie electrică 

 
 

   Nr beneficiari 
 

Permanent 
 

DAS – Prestații sociale 
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Obiectiv general 3  Îmbunătățirea sistemului de acodare a serviciilor sociale  

Obiectiv specific  Măsuri 
Indicatori  Termen de 

realizare 
Responsabil 
și parteneri 

Resurse 
financiare 

3.1 Asigurarea implicării 
beneficiarilor în procesul de 

luare a deciziilor privind 
serviciile sociale de care 

beneficiază/ vor beneficia 

 Elaborarea unor ghiduri și proceduri 
clare în vederea implicării beneficiarilor 

în planificarea, dezvoltarea, administrarea 
și evaluarea tuturor tipurilor de servicii 

sociale ai căror beneficiari sau potenţiali 
beneficiari sunt 

 
 

Nr ghiduri 
Nr proceduri Permanent DAS ONG  - 

3.2 Creșterea rolului 
furnizorilor publici şi privați 

în implementarea și 
dezvoltarea serviciilor sociale 

Organizarea de întâlniri trimestriale cu 
ONG- urile pe grupuri de lucru la care să 

participle și reprezentanți ai DGASPC 

 
Nr întâlniri organizate 

Permanent 
DAS 

/ONG/DGAS
PC  

- 

3.3 Dezvoltarea și 
consolidarea sistemului de 

acodare a serviciilor sociale  

Crearea unei platforme cu link –uri utile 
pentru accesarea serviciilor  

 

Nr accesări platforme 

Permanent DAS/ONG  
Buget 

local/Alte 
surse finanțare 

3.4 Întărirea capacității 
instituționale  

3.4.1 Asigurarea respectării standardelor 
de calitate și respectarea standardelor de 

cost privind serviciile sociale  

 
Nr Proceduri 

 
Permanent 

 
DAS  

 
Buget local 

3.4.2 Asigurarea accesului la formare 
profesională  

Nr angajați instruiți 
Permanent  DAS  Buget local 

3.4.3 Organizarea de întâlniri consultative 
cu reprezentanți ai instituțiilor abilitate 

din domeniul social și furnzorii publici și 
privați de servicii sociale în vederea 

interpretării ți aplicării unitare a 
legislației în domeniu  

 

Nr întâlniri  
Semestrial  

DAS  

Instituții 
abilitate  

ONG  

- 

3.5 Dezvoltarea serviciilor 
sociale pentru grupurile 

vulnerabile  
3.5.1 Înființarea cantinei de ajutor social  

 
Nr beneficiari  

 
2023 

DAS 
Alte surse de 

finanțare/Buget 
local 



PROIECT  
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Braşov  pentru perioada 2019-2023 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 39

3.5.2 Reabilitarea clădirii de pe str. 
Panselelor nr.23 în vederea îmbunătățirii 

condițiilor de găzduire și acodare a 
serviciilor sociale destinate persoanelor 

fără adăpost  

 
Nr beneficiari  

 
2023 

DAS  
Buget local 

Alte surse de 
finanțare 

3.5.3. Crearea de locuințe sociale prin 
reabilitarea și transformarea blocului de 

locuințe de pe str. Zizinului, aflată în 
administrarea DAS  

 
Nr beneficiari  

2023 DAS 
Alte surse de 

finanțare/Buget 
local 

3.6 Creșterea calității 
serviciilor sociale acordate în 

comunitate prin sprijinirea 
furnizorilor privați de 

serviciilor sociale  

Identificarea unor metode de acordare a 
finanțărilor către ONG  

 
 

Nr instrumente  2020 DAS/PMB  Buget local 

3.7 Dezvoltarea unei abordări 
integrate privind furnizarea 
de servicii sociale la nivel 

local  

Încheierea de protocoale de colaborare 
instituții abilitate  

Nr protocoale încheiate 
cu ONG –uri, Spitalele 

din municipiu, Tribunalul 
Minorilor, Asociația 

Medicilor de Familie din 
Brașov, alte instituții 

Permanent  
DAS/ONG/S

pitale 
- 

3.9  Promovarea 
voluntariatului în furnizarea 

serviciilor sociale 

3.10.1 Crearea unui cadru instituţional în 
vederea atragerii voluntarilor în sistemul 

de servicii sociale 

 
Nr voluntari/an 

Permanent DAS/ONG 

Buget 
local/Alte 
surse de 
finanțare 

3.10.2 Elaborarea unei strategii de 
atragere a voluntarilor 

 
Strategie de atragere 
voluntari realizată 

Nr campanii atragere 
voluntari  

2020 DAS/ONG 

Buget 
local/Alte 
surse de 
finanțare 

3.10.3 Înființarea unui centru de 
voluntariat 

 
Nr voluntari 

 
2020 

 
DAS/ ONG 

Buget 
local/Alte 
surse de 
finanțare 
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8. SURSE DE FINANȚARE ȘI BUGET ESTIMAT  

 
 

Pentru realizarea obiectivelor stabilite în strategie se au în vedere mai mutle surse de finanțare:  

- Bugetul local  

- Bugetul instituțiilor/organizațiilor partenere  

- Fonduri externe, prin accesarea acestora în cadrul programelor de finanțare nerambursabilă  

- Donații, sponsorizări, sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară sau 

din străinătate cu care furnizorii de servicii sociale pot derula proiecte în parteneriat.  

Conform prevederilor Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului cadru al Planului annual 

de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local . planurile 

anuale de acțiune cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale 

existente, serviciile sociale propuse pentru a fi inființate, programul de contractare a serviciilor din 

fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare. Planurile de acțiune vor fi propuse spre aprobare 

annual consiliului local.  

 
9. IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 
 

       Implementarea strategiei se va realiza in concordanță cu strategiile existente la nivel național, cu 

modificările legislative ulterioare și in funcție de contextul social la nivelul cornunităților.  

 Instituțiile și organizațiile neguvernamentale implicate vor implementa acțiunile stabilite în cadrul 

prezentei strategii in baza unei planificări realizate confortn obiectivelor și nevoilor locale, precum și în 

funcție de resursele materiale, financiare și umane disponibile.  

      Pentru monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei, autoritățile publice vor elabora planuri 

anuale de acțiune, cu scopul atingerii obiectivelor propuse. 

     Responsabilitățile și termenele de realizare sunt cuprinse in Planul de implementare a Strategiei de 

Dezvoltare a municipiului Brașov 2019-2023.  

Monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei, respectiv a planurilor anuale de acţiune 

va consta, în principal, în verificarea atingerii obiectivelor propuse. În acest sens se vor elabora 

intrumente de monitorizare și evaluare a planurilor anuale de acţiune, precum şi a atingerii 

obiectivelor operaţionale prevăzute în Strategie. Instrumentele de monitorizare se vor elabora după 

aprobarea Strategiei prin hotărâre a Consiliului Local, precum şi a planului anual de acţiune. Acestea 

vor avea în vedere indicatorii, în termeni cantitativi şi/sau calitativi.  
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Fiecare serviciu din cadrul Direcţiei de Asistență Socială va introduce în Raportul anual de 

activitate date privind  stadiul indeplinirii obiectivelor stabilite în Planul de acţiune din anul anterior. 

Monitorizarea şi evaluarea se va realiza în mod periodic de către Serviciul Monitorizare, 

Programe, Strategie.  

Întocmirea cererilor de finanţare pentru accesarea fondurilor nerambursabile se va face cu 

respectarea obiectivelor cuprinse în prezenta strategie.  

            Prezenta Strategie va fi supusă revizuirii la apariţia noii strategii naţionale şi judeţene în 

domeniul asistenţei sociale sau ori de câte ori situaţia o va impune. 

 
 


