
8.   OBIECTIVE STRATEGICE PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE ÎN JUDEȚUL COVASNA 

 

 

 

 8.1. Obiective strategice ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și ale autorităților 

publice locale 

  

OS1. Furnizarea unor servicii sociale conform nevoilor, pentru toate categoriile de beneficiari, la nivel județean 

 

Obiectiv operaţional 

 

Activităţi 

 

Instituţii 

responsabile 

şi/sau implicate în 

implementare/ 

parteneri 

Bugetul 

necesar/resurse 

 

Rezultate aşteptate Termene 

Prevenirea 

instituționalizării   prin 

creșterea accesului 

beneficiarilor la servicii 

sociale primare  

Înfiinţarea de centre 

de zi şi after school 

pentru copii  

 

Primăriile Cătălina,  

Chichiş 

Covasna 

Estelnic  

Lemnia  

Ojdula  

Turia 

Cernat 

300.000 

euro/centru  

Proiecte cu 

finanţare 

nerambursabile/ 

buget primării 

7 centre de zi/after 

school 

 

2018 

2016 

2017 

2020 

2017 

2017 

2020 

2020 

Înfiinţarea de centre 

de zi pentru persoane 

cu handicap 

Primăriile 

Covasna 

Ghelinţa 

Hăghig 

Valea Mare 

250.000 

euro/centru 

Proiecte cu 

finanţare 

nerambursabile/ 

buget primării 

4 centre de zi pentru 

persoane cu handicap 

 

 

 

2019 

2016 

2016 

2015 

Înfiinţarea de centre 

de zi pentru persoane 

vârstnice şi 

defavorizate  

Primăria 

Breţcu/Caritas 

Alba Iulia 

Primăria 

400.000 

euro/centru  

Proiecte cu 

finanţare 

2 centre de zi 

pentru persoane 

vârstnice şi 

defavorizate 

2016 

 

2020 



Sânzieni nerambursabile/ 

buget primării 

buget Caritas 

Alba Iulia 

Înfiinţare și susținere 

servicii de îngrijire la 

domiciliu pentru 

persoane vârstnice  

Primăria 

Bodoc 

Primăria Cernat 

împreună cu 

Asociația 

Háromszéki Mára 

 

 

 

Finanțare POR 

1 nou serviciu de 

îngrijire la domiciliu 

Asigurarea susținerii 

serviciului înființat 

prin proiect 

2018 

 

2014-2020 

Înfiinţare de cantine 

sociale 

Primăriile 

Ozun 

Turia 

300.000 

euro/centru 

Proiecte cu 

finanţare 

nerambursabile/ 

buget primării 

2 cantine sociale 2018 

Înfiinţarea de servicii 

de consiliere şi sprijin 

pentru famillii şi 

persoane defavorizate 

Primăriile 

Breţcu 

Ojdula 

Tg. Secuiesc 

Valea Mare 

Zagon 

Buget  propriu 5 servicii de 

consiliere şi sprijin 

 

2014  

2015 

2015 

2015 

2016 

Dezvoltare de proiecte 

sociale pentru 

rromi 

Primăria 

Estelnic 

500.000 RON 

Proiect cu 

finanţare 

nerambursabilă/ 

buget primărie 

Servicii de suport 

 

Case pentru rromi 

 

 

2020 

Sprijinirea 

metodologică și 

îndrumarea 

autorităților locale în 

vederea realizării 

DGASPC Covasna Nu necesită 

resurse 

suplimentare 

Capacitate sporită a 

autorităților locale de 

a-și îndeplini 

atribuțiile prevăzute 

de lege 

2014-2020 



atribuțiilor în 

domeniul protecției 

sociale 

Sprijinirea serviciilor de 

îngrijire la domiciliu 

Acordarea de sprijin  

financiar pentru 

ONG-uri care oferă 

servicii de îngrijire la 

domicilu 

DGASPC Covasna Buget DGASPC 

Covasna 

Acordarea serviciilor 

corespunzătoare 

nevoilor 

beneficiarilor, din 

punct de vedere 

calitativ și cantitativ 

Anual 

Gestionarea eficientă a 

situației copiilor părăsiți 

în spitale  

Întărirea colaborării 

cu autoritățile locale și 

cu medicii de familie 

pentru monitorizarea 

situației copiilor 

pentru care s-a reușit 

reintegrarea în familie 

DGASPC Covasna, 

autorități locale, 

medici de familie 

Nu necesită 

fonduri 

suplimentare 

Urmărirea cazurilor 

de reintegrare 

Permanent 

Identificarea, 

recrutarea, atestarea și 

angajarea unor noi 

AMP pe locurile 

vacante  

DGASPC Covasna Buget DGASPC 

Covasna 

Existența unui sistem 

capabil să asigure 

necesitățile privind 

protecția specializată 

a copiilor cu vârsta 

sub 2 ani 

Permanent 

Promovarea adopției 

naționale 

Organizarea unor 

campanii de informare 

în mas-media, 

simpozioane, editare 

și distribuire materiale 

informative 

DGASPC Covasna Nu necesită 

fonduri 

suplimentare 

Creșterea 

număruluifamiliilor 

adoptatoare 

Permanent 

Asigurarea accesului 

copiilor cu deficiențe de 

dezvoltare/dizabilități/cu 

orientare școlară la 

servicii specializate  

Punerea în funcțiune a  

centrului de reabilitare 

a copiilor cu handicap 

„Székely-Potsa”- 

centru rezidențial 

DGASPC Covasna Buget DGASPC 

Covasna 

Existența unui 

serviciu rezidențial 

specializat în zona 

Sf. Gheorghe 

2014 



 Înființarea unui centru 

rezidențial pentru 

copii cu handicap în 

Tg. Secuiesc și 

extinderea centrului 

rezidențial din Baraolt 

Consiliul Județean 

Covasna/DGASPC 

Covasna, 

 

Fonduri 

extrabugetare, 

proiecte de 

finanțare 

Existența serviciului 

specializat în Tg. 

Secuiesc și creșterea 

capacității centrului 

din Baraolt 

2018 

Înființarea câte unui 

centru de reabilitare în 

regim de zi pentru 

copii cu deficiențe de 

dezvoltare /handicap 

în zona Întorsura 

Buzăului și Covasna 

Consiliul Județean 

Covasna/DGASPC 

Covasna, 

Fundația SERA 

București 

Fonduri 

extrabugetare, 

Fundația SERA 

București 

Existența centrelor 

specializate în regim 

de zi în toate cele 

cinci zone ale 

județului 

2018 

Îmbunătățirea 

activității de 

consiliere a părinților 

copiilor cu dizabilități  

DGASPC Covasna Nu necesită 

fonduri 

suplimentare 

Acceptarea situației 

legate de dizabilitatea 

copilului 

2014-2020 

Schimbarea locației  

Centrului de 

Plasament nr.6 Olteni  

Consiliul Județean 

Covasna/DGASPC 

Covasna, 

 

Fonduri 

extrabugetare, 

proiect de 

finanțare 

Asigurarea 

continuității 

serviciilor 

specializate după  

predarea imobilului  

2018 

Oferirea unor servicii de 

specialitate pentru copiii 

delincvenți sau cu 

tulburări de 

comportament 

Înființarea unui centru 

rezidențial specializat 

pentru această 

categorie  

Consiliul Județean 

Covasna/DGASPC 

Covasna, 

 

Fonduri 

extrabugetare, 

proiect de 

finanțare 

Accesul copiilor 

delincvenți la servicii 

specializate în județul 

Covasna  

2018 

Reabilitarea/extinderea 

capacității unor servicii, 

în funcție de necesități 

Efectuarea lucrărilor 

de extindere la Casele 

de tip familial 

Tinoasa, Lunga, Tg. 

Secuiesc, Mereni, 

Baraolt, CTF nr.2, 

Consiliul Județean 

Covasna/DGASPC 

Covasna, 

 

Fonduri 

extrabugetare, 

proiect de 

finanțare 

Implementarea 

Standardelor minime 

obligatorii aplicabile 

serviciilor 

2017-2020 



respectiv nr.3 din Sf. 

Gheorghe 

Reabilitarea Centrului 

de Plasament nr. 2 Tg. 

Secuiesc, prin 

deschiderea unor noi 

module  

DGASPC Covasna Fonduri 

extrabugetare, 

proiect de 

finanțare 

Implementarea 

Standardelor minime 

obligatorii aplicabile 

serviciilor 

2018 

Extinderea, 

modernizarea și 

dotarea Căminului 

pentru persoane 

vârstnice Hăghig și 

completarea 

serviciilor  

acordate cu cele 

specifice persoanelor 

care suferă de 

demenţă sau boli 

incurabile  

Consiliul Județean 

Covasna, Căminul 

pentru persoane 

vârstnice Hăghig 

Fonduri 

structurale 

600.000 euro 

 Furnizarea 

serviciilor conform 

standardelor, 

creșterea capacității 

cu 10 locuri pentru 

persoane care suferă 

de demenţă sau boli 

incurabile. 

2020 

Creşterea capacităţii 

Centrului de Îngrijire 

şi Asistenţă Tg 

Secuiesc pentru  

persoane cu handicap  

mintal, cu 16 locuri. 

DGASPC Covasna Fonduri 

extrabugetare, 

proiect de 

finanțare 

Asigurarea 

satisfacerii nevoilor 

şi solicitărilor de 

îngrijire în sistem 

rezidenţial 

2019 

Asigurarea asistenţei în 

sistem rezidenţial pentru  

persoane cu handicap 

neuropsihic 

 

Înfiinţarea uui Centru 

de recuperare şi 

reabilitare 

neuropsihiatrică  

DGASPC Covasna 

 

Fonduri 

extrabugetare, 

proiect de 

finanțare 

1 centru care 

asigurară satisfacerea 

nevoilor îngrijire în 

sistem rezidenţial 

pentru persoane cu 

handicap neuro-

psihic. 

2019 

Asigurarea asistenţei în Înfiinţarea de centre  Primăria  450.000 6 centre  



sistem rezidenţial pentru  

persoane vârstnice 

 

rezidențiale 

 

Arcuş 

Covasna  

Estelnic, 

Ojdula 

Primăria  

 

Baraolt, ONG 

euro/centru 

Proiecte cu 

finanţare 

nerambursabile/ 

buget primării 

 

434.000 euro 

finanțare prin 

proiect/ 

buget primărie 

rezidenţiale pentru 

persoane 

vârstnice 

2016 

2020 

2020 

2020 

 

 

2016 

Dezvoltarea serviciilor 

oferite persoanelor 

adulte/familiilor aflate 

în nevoie 

Înființarea unui centru 

de găzduire  

 

DGASPC Covasna 350.000 euro 

Proiect cu 

finanţare 

nerambursabile/ 

buget primării 

Accesul 

persoanelor/familiilor  

aflate în nevoie la 

servicii sociale 

2018 

Facilitarea integrării 

socio-profesionale a 

tinerilor din sistemul de 

protecție a copilului 

Consilierea și 

îndrumarea în vederea 

integrării socio-

profesionale a 

tinerilor care urmează 

să părăsească sistemul  

DGASPC Covasna 

 

Nu necesită 

fonduri 

suplimentare 

Tineri informați cu 

privire la 

posibilitățile pe care 

le au la dispoziție 

după ieșirea din 

sistem.  

Permanent 

Asigurarea 

activităților de 

sprijinire a formării, 

dezvoltării și 

îmbunătățirii  

deprinderilor de viață 

independentă în 

serviciile în care se 

află acești tineri 

DGASPC Covasna Nu necesită 

fonduri 

suplimentare 

Tineri cu șanse mai 

mari de reintegrare  

Permanent 

Întărirea colaborării 

cu Agenţia Judeţeană 

pentru Ocuparea 

DGASPC Covasna, 

AJOFM Covasna, 

autorități locale 

Nu necesită 

fonduri 

suplimentare 

Creșterea numărului 

de tineri care nu vor 

mai avea nevoie de 

Permanent 



Forţei de Muncă 

Covasna, cu 

autoritățile locale, alte 

instituții abilitate  

pentru sprijinirea 

tinerilor, în vederea 

inserţiei sociale și 

profesionale a 

acestora. 

servicii de sprijin 

după ieșirea din 

sistem 

Dezvoltare de proiecte 

cu caracter lucrativ 

pentru tineri 

Primăriile 

Poian 

Lemnia 

Mereni 

Sânzieni 

Estelnic 

200.000 RON 

finanţare 

nerambursabilă/ 

buget primărie 

 

Creşterea 

ocupării 

în rândul tinerilor din 

comunitate 

 

 

2020 

Asigurarea protecţiei cu 

posibilitate de menţinere 

a independenţei 

personale pentru tineri 

cu handicap 

Înfiinţarea unei 

locuinţe protejate la 

Tg. Secuiesc 

Consiliul Județean 

Covasna/DGASPC 

Covasna 

Proiect de 

finanțare 

O locuinţă protejată 2018 

Combaterea 

fenomenului legat de 

mamele/gravidele 

minore 

Extinderea proiectului 

pilot început în Sf. 

Gheorghe și în 

celelalte zone în care 

acest fenomen este 

prezent într-o măsură 

mai mare (Vâlcele, 

Brăduț, Bățani.) 

DGASPC Covasna, 

Caritas Alba Iulia, 

DSP, școlile din 

comunitățile 

respective 

Buget Caritas 

Alba Iulia 

 

Educarea și 

informarea populației 

țintă 

2020 

Întărirea colaborării 

cu instituțiile, 

autoritățile, 

persoanele cu atribuții 

în acest domeniu 

DGASPC Covasna, 

spitale, DSP, IJP, 

medici de familie, 

școli 

Nu necesită 

resurse 

suplimentare 

Scăderea numărului 

cazurilor de 

mame/gravide 

minore 

Permanent 



Prevenirea violenţei în 

familie în vederea 

diminuării fenomenului;  

protecţia victimelor 

violenţei în familie şi 

responsabilizarea 

agresorilor  

 

Organizarea unor 

activităţi 

extracurriculare în 

unităţile şcolare cu 

participarea 

specialiştilor în 

prevenirea şi 

combaterea violenţei 

în familie  în vederea 

conştientizării 

consecinţelor şi 

efectelor actelor de 

violenţă în familie 

 

Inspectoratul 

Şcolar Judeţean, 

AJPIS, DGASPC 

Covasna, 

autorităţile locale; 

ONG 

În limita 

bugetelor 

aprobate pentru 

instituţiile 

responsabile 

Dezvoltarea de 

atitudini şi 

comportamente 

nonviolente pentru 

atingerea obiectivului 

"toleranţă zero" faţă 

de violenţa în familie 

Activitate cu 

caracter 

permanent şi 

evaluare anuală 

Elaborarea de către 

echipele 

intersectoriale locale, 

cu consultarea şi 

aprobarea structurilor 

consultative 

comunitare, a 

planurilor de acţiune 

judeţene în domeniu 

ITM, IȘJ, IJP, 

DGASPC Covasna, 

IJJ, DSP, ONG  

În limita 

bugetelor 

aprobate pentru 

instituţiile 

responsabile 

Întărirea capacităţii 

instituţionale a 

autorităţilor 

administraţiei publice 

centrale şi locale de 

gestionare a violenţei 

în  

familie corelată cu 

violenţa asupra 

copilului 

 

Anual 

Dezvoltarea reţelei de 

servicii integrate 

destinate victimelor 

violenţei în familie şi 

agresorilor  

Consiliul Județean 

Covasna/DGASPC 

Covasna  

Proiecte cu 

finanţare 

nerambursabilă 

Un adăpost şi un 

centru de consiliere 

pentru victime şi 

agresori  

2017 

Prevenirea şi 

combaterea traficului de 

persoane 

Identificarea la nivelul 

fiecărei comunităţi 

locale a copiilor cu 

Consilii 

locale/Serviciul 

public de asistenţă 

Nu necesită 

fonduri 

suplimentare 

Reducerea numărului 

victimelor traficului 

de persoane 

Permanent 



risc de traficare şi 

acordarea formelor de 

sprijin prevăzute de 

lege 

socială  

DGASPC Covana 

Asigurarea protecţiei 

şi asistenţei victimelor 

adulte ale traficului de 

persoane şi ale 

copiilor victime ale 

traficului de minori, 

prin aplicarea etapelor 

managementului de 

caz 

DGASPC Covasna, 

ANITP  

IPJ, IŞJ, DSP, 

ONG 

În limita 

bugetelor 

aprobate pentru 

instituţiile 

responsabile 

Reintegrarea socială 

a victimelor traficului 

de persoane 

Permanent 

Organizarea de 

întâlniri ale echipei 

intersectoriale locale 

pentru prevenirea şi 

combaterea 

exploatării copiilor 

prin muncă (EIL) 

DGASPC Covasna 

şi instituţiile care 

au reprezentanţi în 

EIL 

Nu necesită 

fonduri 

suplimentare 

Consolidarea 

cooperării dintre 

instituţiile relevante 

cu responsabilităţi în 

domeniu 

Permanent 

Sensibilizarea societății 

cu privire la 

problematica 

persoanelor cu risc de 

excluziune socială 

Organizarea unor 

campanii de 

sensibilizare și 

informare 

DGASPC Covasna, 

ONG 

Consiliul 

Județean 

Covasna, fonduri 

ONG 

Diminuarea 

fenomenului de 

excluziune socială 

Anual 

Încheierea unor 

parteneriate în 

vederea incluziunii pe 

piața muncii a 

persoanelor adulte din 

această categorie 

DGASPC Covasna, 

AJOFM, firme 

identificate 

Nu necesită 

fonduri 

suplimentare 

Creșterea șanselor de 

angajare a 

persoanelor cu risc 

de excluziune 

socială. 

Permanent 

Organizarea 

diferitelor programe 

cu ocazia unor 

DGASPC Covasna, 

ONG partenere 

Bugetul DGASPC 

Covasna 

Apropierea societății 

de problematica 

acestor persoane 

Anual 



evenimente: Ziua 

Internațională a 

Persoanelor Vârstnice, 

a Persoanelor cu 

Dizabilități, respectiv 

a Copilului, 

organizarea zilei 

asistenților maternali 

profesioniști, zile 

deschise, expoziția 

Aut-Expo, etc. 

 Promovarea 

serviciilor furnizate 

prin pagina web, 

broșuri, pliante 

DGASPC Covasna, 

ONG, alți furnizori 

de servicii 

Bugetul 

furnizorului de 

serviciu 

Informarea opiniei 

publice și a 

potențialilor 

benficiari 

Permanent 

Externalizarea unor 

servicii sociale asigurate 

în prezent de  DGASPC 

Covasna 

Contractarea  de 

servicii sociale către 

furnizori privaţi de 

servicii sociale 

Consiliul Județean 

Covasna, DGASPC 

Covasna, furnizori 

privați acreditați 

Bugetul 

Consiliului 

Județean Covasna 

Reducerea 

cheltuielilor 

DGASPC Covasna, 

aferente serviciilor 

sociale 

2020 

 

 

OS2. Creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor  

 

Obiectiv operaţional 

 

Activităţi 

 

Instituţii 

responsabile 

şi/sau implicate în 

implementare/ 

parteneri 

Bugetul 

necesar/resurse 

 

Rezultate aşteptate Termene 

Planificarea optimă a 

serviciilor acordate 

Incheierea unor 

parteneriate în vederea 

DGASPC, 

Inspectoratul şcolar 

Nu necesită 

resurse 

Colaborare 

funcţională, 

Permanent 



beneficiarilor  

 

 

colaborării în cadrul 

echipelor 

pluridisciplinare  

numite de managerii de 

caz 

(cadre didactice) 

medici de familie, 

autorităţile locale, 

poliţia, etc. 

suplimentare participare eficientă 

în echipa 

pluridisciplinară a 

beneficiarului 

Implementare şi  

respectarea 

standardelor  

de calitate minime  

obligatorii pentru toate  

categoriile de 

beneficiari  

de servicii sociale  

 

Verificarea respectării  

standardelor de calitate 

a serviciilor  

sociale furnizate de 

DGASPC Covasna  

 

 

DGASPC Covasna Buget DGASPC 

Covasna 

Asigurarea unor 

servicii de calitate 

Permanent 

Actualizarea acreditării 

furnizorilor de servicii 

și a licențierii 

serviciilor  

furnizate 

 

DGASPC Covasna, 

ONG, autorități 

locale 

Buget DGASPC 

Covasna 

Toate serviciile  

sociale oferite de  

furnizorii de servicii 

vor fi  

acreditate. 

Permanent 

Implementarea 

sistemului de control 

intern/managerial 

Elaborarea, revizuirea 

și aplicarea 

procedurilor 

operaționale 

DGASPC Covasna Nu necesită 

resurse 

suplimentare 

Existenţa 

documentaţiilor 

adecvate derulării 

activităţilor   

Permanent 

Gestionarea riscurilor 

legate de activitatea 

DGASPC Covasna 

DGASPC Covasna Nu necesită 

resurse 

suplimentare 

Limitarea 

posibilelor 

consecințe ale 

riscurilor 

Permanent 

Monitorizarea 

beneficiarilor 

sistemului județean de 

asisteță socială 

Realizarea și utilizarea 

unui program 

informatic  

DGASPC Covasna 

 

Buget DGASPC 

Covasna 

Bază de date reală, 

eficientă 

 

Valorificarea unor bune 

practici în activitatea 

proprie  

Organizarea unor 

schimburi de 

experiență pentru 

DGASPC Covasna, 

instituții sociale 

partenere  

Buget DGASPC 

Covasna și 

parteneri 

Predare/preluarea 

practicilor folosite  

Permanent 



personalul din sistemul 

de asistență socială 

Inițierea unor proiecte 

în parteneriat cu 

instituții/autorități din 

alte țări europene  

DGASPC Covasna, 

parteneri 

Fonduri europene 

atrase prin 

proiecte de 

finanțare 

Predare/preluarea 

practicilor folosite 

Permanent 

Organizarea unor 

schimburi de tabere 

pentru beneficiarii din 

sistem 

Menținerea colaborării 

cu partenerii actuali și 

identificarea altora noi 

DGASPC Covasna, 

instituții partenere 

Buget DGASPC 

Covasna 

Diversificarea 

activităților de  

recreere-socializare 

pentru benficiari 

Anual 

 



OS3. Asigurarea personalului care să răspundă nevoilor complexe ale beneficiarilor, în conformitate cu standardele 

minime obligatorii  

 

Obiectiv operaţional 

 

Activităţi 

 

Instituţii 

responsabile 

şi/sau implicate în 

implementare/ 

parteneri 

Bugetul 

necesar/resurse 

 

Rezultate aşteptate Termene 

Asigurarea personalului 

în conformitate cu 

standardele privind 

raportul 

beneficiar/angajat și 

număr cazuri/manager 

(responsabil) de caz   

Înființarea unor posturi 

noi, corespunzător 

prevederilor SMO 

specifice serviciilor  

Consiliul Județean 

Covasna/DGASPC 

Covasna 

 

Buget DGASPC, 

 

Stat de funcții 

potrivit standardelor 

2014 

Ocuparea posturilor 

vacante prevăzute în 

statul de funcţii al 

DGASPC Covasna 

Consiliul Județean 

Covasna/DGASPC 

Covasna 

 

Buget DGASPC 

Covasna 

Personal de 

specialitate suficient    

2014 

Asigurarea formării 

profesionale a 

personalului 

Participarea 

personalului la 

programe de formare 

continuă și 

perfecționare 

DGASPC Covasna Buget DGASPC 

Covasna 

Personal cu 

competențe 

certificate, conform 

cerințelor posturilor 

Permanent 

Reducerea cheltuielilor 

cu formarea 

profesională 

Colaborarea cu firme 

de tip „unitate 

protejată” acreditate 

pentru formarea 

profesională a adulților 

DGASPC Covasna, 

firme identificate 

Buget DGASPC 

Covasna 

Gestionarea 

eficientă a 

fondurilor prevăzute 

pentru formare 

profesională 

Permanent 

 Asigurarea formării 

prsonalului prin 

colaborare cu ONG-uri 

acreditate pentru 

formarea profesională a 

adulților 

DGASPC Covasna, 

ONG-uri  

Buget DGASPC 

Covasna 

Gestionarea 

eficientă a 

fondurilor prevăzute 

pentru formare 

profesională 

Permanent 



 

8.2. Obiective strategice ale asociațiilor/fundațiilor din județul Covasna  

 

 8.2.1. Asociaţia Caritas Alba Iulia Filiala Sf. Gheorghe 

Obiectiv operațional  Activități Instituții 

responsabile și/sau 

implicate în 

implementare/parte

neriat 

Resurse/bugetul 

necesar 

Rezultate așteptate Termene 

Organizarea programelor 

de recuperare și 

socializare pentru 

persoane cu dizabilități, 

respectiv a programelor 

de creșterea tolerantei a 

societății față de 

dizabilitate 

Programe de tip “Îngerul 

păzitor” – programe de 

socializare pentru 

persoane cu și fără 

dizabilități, Programe de 

sensibilizare în școli și 

licee, Programe de 

creșterea toleranței pentru 

comunități locale 

Consilii locale, școli, 

Direcția de Sport și 

Tineret 

 

Fonduri proprii – 

Caritas Alba Iulia, 

consilii locale, 

proiecte naționale și 

internaționale 

Scăderea izolației 

persoanelor cu 

dizabilități, creșterea 

toleranței societății 

față de persoane cu 

dizabilități 

 

 

Continuu 

Finanțarea căminelor de 

bătrâni de la nivel 

județean prin consiliul 

județean 

Programe, proiecte 

lansate la nivel județean 

sau național 

Consiliul județean Fonduri proprii, 

bugetul consiliilor 

locale, a 

ministerelor 

implicate  

Buna funcționare a 

căminelor de bătrâni 

ce oferă servicii 

persoanelor în vârstă 

din mai multe 

localități. 

Continuu 

Dezvoltarea rețelei și 

asigurarea serviciului de 

îngrijire socio-medicală în 

localități unde nu există 

organizații de ajutorare 

Asistență  socială și 

îngrijire medicală la 

domiciliu asigurată în 

funcție de nevoile 

individuale 

Consiliul județean, 

consilii locale, 

Ministerul Muncii 

Fonduri proprii, 

consilii locale, 

consiliul județean, 

Ministerul muncii 

prin proiecte 

Îmbunătăţirea 

condiţiei de viaţă a 

persoanelor 

dependente, 

imobilizate la pat 

şi/sau la domiciliu, 

care nu îşi pot 

Continuu 



satisface nevoile de 

bază, şi necesită 

îngrijire. 

Crearea centrelor de 

dezvoltare a competenței 

mișcării. 

Activități de socializare, 

ergoterapie, activizare, 

mobilizare prin metode 

chinestetice  individuale 

sau în grup  

Consilii locale, 

consiliul județean, 

ministere 

Fonduri proprii, 

proiecte naționale și 

internaționale 

Dezvoltarea 

competenței mișcării 

a persoanelor în 

vârstă și cu 

dizabilități din mai 

multe localități. 

Scăderea izolației 

persoanelor vârstnice 

și îngrijirea 

bolnavilor imobilizați 

la pat/ domiciliu. 

Continuu 

Ajutor personalizat pentru 

asigurarea accesului la 

consultații medicale de 

specialitate 

Intermediere între 

bolnavi și medici. Relații 

de parteneriat cu medicii 

specialiști și instituții. 

Consilii locale și 

județene, spitale 

orășenești și județene, 

instituții, firme 

Fonduri proprii,  

consilii locale, 

proiecte naționale și 

internaționale 

Îmbunătățirea stării 

de sănătate a celor 

care trăiesc izolați. 

Scăderea numărului 

bolnavilor care nu au 

șanse de a se vindeca. 

Continuu 

Furnizarea de formare 

profesională pentru 

persoane supuse riscului 

de excluziune socială, și 

pentru cei care sunt 

interesați de formare în 

domeniu. 

Organizare de cursuri de 

îngrijitori bolnavi, 

îngrijitori bătrâni, 

îngrijitori copii, 

infirmieră, lucrător 

social, pedagog social, 

asistenți pentru persoane 

cu handicap,  formator 

Agenția Județeană 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă, 

consilii locale 

 

Fonduri proprii, 

consilii locale, 

proiecte naționale și 

internaționale, 

contribuția 

participanților 

Creșterea numărului 

persoanelor cu 

formare în aceste 

domenii. 

Creșterea șansei de 

angajare a 

persoanelor supuse 

riscului de excluziune 

socială. 

 

Continuu 

 

Implicarea voluntarilor în 

serviciile sociale  
Organizare de cursuri de 

management al 

voluntarilor in institutiile 

Consilii locale și 

județene, școli, ONG-

uri, instituții 

Fonduri proprii, 

consilii locale, 

proiecte naționale și 

Prin implicarea 

voluntarilor serviciile 

asistenței sociale vor 

Continuu 



de servicii sociale. 

Organizare de cursuri 

pentru voluntari. 

Sensibilizarea cetățenilor, 

mai ales a tinerilor 

privind problemele 

sociale, și a valorilor 

voluntariatului 

internaționale fi completate cu 

activități cu nuanță 

umană, familiară, vor 

fi umplute anumite 

lipse a relațiilor 

interumane, rezultate 

din suprasolicitarea 

familiilor, greutăților 

economico-sociale 

Moderarea dezavantajului 

educațional al copiilor si 

tinerilor din mediul rural 

Dezvoltarea unor 

programe de dezvoltare a 

competențelor personale 

și sociale, pentru copii cu 

vârsta între 7-16 ani 

  

Inspectoratul școlar, 

școli din mediul rural, 

consiliile locale, 

ONG-uri din 

domeniu, Programul 

de asistență familială 

al Caritas Alba Iulia 

Asistență Socială 

Resurse județene, 

resurse locale, 

proiecte naționale și 

internaționale 

Scăderea 

dezavantajului 

social al generațiilor 

tinere; 

Moderarea 

fenomenului de 

repetare a 

modelelor de viață 

marginalizată din 

generație în 

generație; 

Creșterea implicării 

active a tinerilor în 

viața socială; 

cel puțin 3 

ani/comunitate 

Stimularea formării de 

grupuri proactive în 

rândul tinerilor 

Formare de grupuri de 

inițiativă la nivel de 

comunități și 

desfășurarea de activități 

de consolidare ale 

acestor grupuri 

Consilii locale, ONG-

uri, Caritas Alba Iulia 

Asistență Socială prin 

programele sale 

Resurse județene, 

resurse locale, 

proiecte naționale și 

internaționale 

Accentuarea 

prezenței valorilor 

prosociale; 

Consolidarea 

spiritului de 

solidaritate 

comunitară; 

cel puțin 3 

ani/comunitate 



Soluționarea unor 

probleme sociale la 

nivel local; 

Creșterea competențelor 

părintești  

Organizarea de 

traininguri pentru părinți 

Programul de 

asistență familială al 

Caritas Alba Iulia 

Asistență Socială, 

Parohii, Școlile locale 

Resurse județene, 

resurse locale, 

proiecte naționale și 

internaționale 

Consolidarea 

competențelor 

părintești; 

Scăderea numărului 

de abuz fizic; 

Generații mai 

sănătoase 

cel puțin 1 

an/comunitate 

Prevenirea separării de 

familie şi marginalizării 

sociale a copiilor 

provenind din familii 

aflate in dificultate, 

inclusiv menţinerea 

participării active la 

învăţământ si  

preîntâmpinarea 

abandonului şcolar. 

 

Organizarea centrelor de 

zi cu urmatoarele 

activități: Servicii de 

asistenţă, suport si 

supraveghere: activităţi 

de recreere şi socializare. 

Servicii de educaţie 

nonformală şi recuperare 

şcolară: pregătire pentru 

școală, activităţi artistico 

- plastice, de 

dramatizare, etc. Servicii 

de asistenţă psihologică 

şi psihopedagogică: 

consiliere psihologică 

pentru optimizarea 

dezvoltării personalităţii, 

terapie de recuperare 

Consiliul județean, 

consilii locale, 

Ministerul Muncii, 

Inspectoratul scolar. 

Fonduri proprii, 

fonduri provenind din 

proiecte nationale și 

internaționale. 

Mentionerea 

copiilor provenind 

din familii aflate in 

dificultate in 

familiile si 

comunitatile lor de 

provenienta, 

scaderea gradului de 

marginalizare 

sociala al acestor 

copii. 

 

 

Continuu 



psihopedagogică pentru 

ameliorarea 

deficiențelor. Servicii de 

consiliere şi asistenţă 

socială: pentru copii 

(formarea unor grupuri 

suport) şi părinţi (prin 

consiliere şi asistenţă 

individuală, familială sau 

de grup pentru 

dezvoltarea 

competenţelor 

părinteşti). 

Prevenirea excluziunii de 

pe piața muncii și 

sprijinirea integrării în 

muncă a persoanelor 

adulte vulnerabile aflate 

într-o situație 

dezavantajată. 

 

Organizarea și 

funcționarea centrelor de 

orientare si consiliere 

profesionale cu 

urmatoarele activități: 

Servicii de informare, 

sprijin, consiliere și 

orientare pentru 

integrarea, readaptarea și 

reeducarea profesională 

(consiliere vocațională, 

instruirea în metode şi 

tehnici de căutare a unui 

loc de muncă, sprijin 

Consiliul județean, 

consilii locale, 

Ministerul Muncii, 

AJOFM. 

Fonduri proprii, 

fonduri provenind din 

proiecte nationale și 

internaționale. 

Reincluderea si 

mentinerea adultilor 

vulnerabile pe piata 

muncii, si in 

comunitatile lor de 

provenienta, 

scaderea gradului de 

marginalizare 

sociala al acestor 

adulti. 

 

Continuu 



pentru reinserția 

beneficiarilor în sistemul 

educațional și/sau 

sistemul de formare 

profesională) 

-Servicii de suport psiho-

social (la nivel individual 

și în grup) 

- Servicii de asistență 

socială comunitară 

 

 8.2.2. Fundatia Crestina Diakonia Sf Gheorghe 

Obiectiv operaţional 

(Măsura propusă) 

Activităţi Instituţii 

responsabile 

şi/sau implicate în 

implementare/ 

parteneri 

Resurse/Bugetul 

necesar 

 

Rezultate 

aşteptate 

Termene 

Crearea unui Centru 

ocupational pt pers. cu 

boli neuropsihice 

Constructie, amenajare, 

formare profesionala si 

implementare 

Fundația Creștină 

Diakonia, parteneri 

posibili Consiliul 

Local,  

DGASPC CV 

150.000- 

300.000 EUR 

Integrare și 

perspectivă 

pentru persoanele 

în cauză și a 

familiilor – un 

număr de 15-20 

beneficiari direcți 

2013-2017 

Crearea locuințelor 

protejate atât în sistem 

cămin cât și locuințe 

semiprotejate în oraș 

sau sate 

Construirea și 

amenajarea spațiului pt 

cămin cu locuințe 

protejate 

Inchirierea sau 

Fundația Creștină 

Diakonia 

Parteneri>  

Fundația Diakonia 

Kapernaum 

Cămin 

350.000 EUR 

5 locuințe 

180.000 EUR 

Spatiu de locuit si 

viață 

independentă a 

persoanelor cu 

handicap pentru 

2013 

2017 



cumpărarea 

apartamente. 

Formare profesională a 

personalului, 

implementare 

Consiliul local  

DGASPC CV 

un număr de 

beneficiari 

direcți: 35-40 

Crearea unui centru  

rezidențial pentru 

persoanele cu handicap 

grav 

Construirea centrului 

Formare profesională a 

personalului, 

implementare 

Fundația Crestina 

Diakonia 

Fundația Diakonia 

Kapernaum 

DGASPC CV 

750.000 EUR Centru rezidențial 

pentru 40 

persoane cu 

handicap grav 

2013 – 2022 

Continuarea asigurării 

prompte  a serviciilor 

locale în mediu urban și 

rural 

Extinderea, dezvoltarea 

și susținerea serviciilor 

existente: serviciul de 

îngrijire socio-medicală 

la domiciliu și serviciul 

de teleasistență la 

domiciliu 

Fundația Creștină 

Diakonia 

Buget Fundația 

Creștină Diakonia 

buget județean 

250.000 EUR/an 

 Permanent 

Crearea unui centru 

rezidențial pentru 

vârstnici 

Înființarea unui centru 

rezidențial de  îngrijire 

Fundația Creștină 

Diakonia 

Proiect de finanțare, 

sponsorizări, buget 

județean 

650.000 EUR 

Un centru 

rezidențial de 

îngrijire cu 50 

paturi cu 

precădere pentru 

beneficiari parțial 

sau total 

imobilizați, cu 

diferite tipuri de 

demență sau cu 

boli incurabile 

care necesită 

îngrijire 

specializată 

2018 

Înființarea serviciului 

de îngrijire specializată 

Fundația Creștină 

Diakonia 

Buget Fundația 

Creștină Diakonia,  

Un serviciu mobil 

paliativ pentru 

2016 



la domiciliu de tip 

paliativ 

buget județean 

10.000 EUR/3 ani –

formare 

profesională, 

echipamente 

sprijinirea 

bolnavilor de 

cancer și a 

familiilor acestora 

Asigurarea serviciilor 

de asistență familială în 

mediul rural 

Fundația Creștină 

Diakonia 

Buget Fundația 

Creștină Diakonia, 

buget primării 

30.000 EUR/an 

Asigurarea 

accesului 

persoanelor din 

mediul rural la 

servicii de suport 

și consiliere 

socială prin grija 

biroului de 

asistență familială 

din Sf. Gheorghe, 

pe baza unor 

programări 

realizate conform 

necesităților 

2015 

Asigurarea serviciilor 

de asistență pentru 

vârstnici prin centru de 

zi 

Crearea a trei centre de 

zi pentru vârstnici în 

Covasna, Sf. Gheorghe 

și zona Baraolt 

Fundația Creștină 

Diakonia 

Fonduri 

nerambursabile 

Buget consilii 

locale 

120.000 EUR 

Asigurarea 

accesului 

persoanelor 

vârstnice la 

servicii de zi 

2018 

 Inițierea și dezvoltarea 

unui network social  

Fundația Creștină 

Diakonia, parteneri 

Fonduri 

nerambursabile 

40.000 EUR 

Orientarea 

eficientă a 

persoanelor 

nevoiașe în 

rețeaua de servicii 

sociale și 

medicale 

existente 

2020 

 



 

8.2.3 Crucea Roșie Română Filiala Județului Covasna 

Obiectiv operațional  

 

Activități Instituții responsabile 

și/sau implicate în 

implementare/parteneriat 

Resurse/ 

buget 

necesar 

Rezultate așteptate Termene 

Menținerea, dezvoltarea 

și diversificarea 

serviciilor de îngrijire la 

domiciliu. 

Extinderea 

geografică a ariei  

serviciilor de 

îngrijire la 

domiciliu. 

Dezvoltarea de noi 

servicii medico-

sociale prin 

utilizarea de noi 

tehnologii. 

Consiliul Județean, 

DGASPC CV, 

Consilii locale, municipale, 

orășenești și comunale. 

Crucea Roșie Română, 

Filiala Județului Covasna 

Fonduri 

proprii, 

Fonduri 

publice, 

Proiecte. 

Donații. 

Prestarea serviciilor în 

favoarea a 600 de 

beneficiari pe an. 

2014 -2020 

Înființarea de noi servicii 

sociale pentru copii aflați 

în risc social din județul 

Covasna. 

 

Înființarea de noi 

servicii pentru 

copii cu scopul 

dezvoltării unor 

competențe pentru 

o viață 

independentă. 

Consiliul Județean, 

DGAS PC CV, 

Consilii locale, municipale, 

orășenești și comunale. 

Crucea Roșie Română, 

Filiala Județului Covasna 

Fonduri 

proprii, 

Fonduri 

publice, 

Proiecte. 

Donații. 

Prestarea de noi servicii 

pentru 150 beneficiari 

pe an. 

2013 - 2020 

Îmbunătățirea calității 

serviciilor sociale prin 

organizarea de cursuri de 

calificare pentru 

personalul din cadrul 

serviciilor sociale. 

Organizarea de 

cursuri de 

calificare pentru 

personalul din 

cadrul serviciilor 

sociale. 

Instituții publice, ONG, 

Consiliul Județean, 

Consilii locale, municipale, 

orășenești și comunale. 

Crucea Roșie Română, 

Filiala Județului Covasna 

Fonduri 

proprii, 

Fonduri 

publice, 

Proiecte. 

Donații. 

120 de beneficiari pe an 2014 - 2020 



Prevenirea 

îmbolnăvirilor, educație 

și consiliere, pentru o 

viață  mai sănătoasă a 

populației din județul 

Covasna 

Servicii de 

educare, consiliere 

și testare pentru o 

viață  mai 

sănătoasă.  

DSP, 

Consiliul Județean, 

DGAPS CV, 

Consilii locale, municipale, 

orășenești și comunale. 

Crucea Roșie Română, 

Filiala Județului Covasna 

Fonduri 

proprii, 

Fonduri 

publice, 

Proiecte. 

Donații. 

Prestarea serviciilor 

pentru 1500 de 

beneficiari pe an. 

2014 - 2020 

Ajutorarea familiilor 

aflate în risc social din 

județul Covasna 

Ajutorarea 

familiilor aflate în 

risc social cu 

alimente, 

îmbrăcăminte și 

alte materiale. 

Consiliul Județean, 

Consilii locale, municipale, 

orășenești și comunale. 

Crucea Roșie Română, 

Filiala Județului Covasna 

Fonduri 

proprii, 

Fonduri 

publice, 

Proiecte. 

Donații. 

Ajutorarea a 5000 de 

persoane pe an. 

2014-2020 

Ajutorarea persoanelor 

victime ale catastrofelor 

naturale din județul 

Covasna. 

Ajutorarea 

persoanelor 

victime ale 

catastrofelor 

naturale din jud. 

Covasna prin 

oferirea de bunuri 

și servicii în 

vederea depășirii 

situației de criză. 

Consiliul Județean, 

Consilii locale, municipale, 

orășenești și comunale. 

Crucea Roșie Română, 

Filiala Județului Covasna 

Fonduri 

proprii, 

Fonduri 

publice, 

Proiecte. 

Donații. 

Până la 10.000 de 

persoane în funcție de 

impactul fenomenului. 

2014 – 2020 

Ajutorarea persoanelor cu 

dizabilități din județul 

Covasna 

Oferirea de 

asistență prin 

serviciul de 

închiriere 

materiale 

ajutătoare în jud. 

Covasna. 

Consiliul Județean, 

Consilii locale, municipale, 

orășenești și comunale. 

Crucea Roșie Română, 

Filiala Județului Covasna 

Fonduri 

proprii, 

Fonduri 

publice, 

Proiecte. 

Donații. 

Anual 500 de beneficiari 2014 – 2020 



Subcontractarea de 

servicii sociale și 

medicale de la instituții 

publice. 

Subcontractarea de 

servicii sociale și 

medicale de la 

instituții publice. 

Instituții publice, 

Consiliul Județean, 

Consilii locale, municipale, 

orășenești și comunale. 

Crucea Roșie Română, 

Filiala Județului Covasna 

Fonduri 

proprii, 

Fonduri 

publice, 

Proiecte. 

Donații. 

Anual 2 servicii 2014 – 2020 

Dezvoltarea și 

diversificarea structurii 

de voluntariat în 

domeniul social în județul 

Covasna 

Dezvoltarea și 

diversificarea 

structurii de 

voluntariat în 

domeniul social în 

județul Covasna 

Instituții publice, ONG, 

Consiliul Județean, 

Consilii locale, municipale, 

orășenești și comunale. 

Crucea Roșie Română, 

Filiala Județului Covasna 

Fonduri 

proprii, 

Fonduri 

publice, 

Proiecte. 

Donații. 

Implicarea a 200 

voluntari pe an în 

activități sociale. 

2014 – 2020 

Dezvoltarea capitalului 

social în comunele din 

județul Covasna. 

Dezvoltarea 

capitalului social 

ale comunelor din 

jud. Covasna. 

Consilii locale comunale. 

ONG. 

Crucea Roșie Română, 

Filiala Județului Covasna 

Fonduri 

proprii, 

Fonduri 

publice, 

Proiecte. 

Donații. 

Minim 1 comunitate pe 

an. 

2014 - 2020 

 

8.2.4. Colegiul Național al Asistenților Sociali -  Structura teritorială a județului Covasna  

Obiectiv operațional  

 

Activități Instituții responsabile 

și/sau implicate în 

implementare/parteneriat 

Resurse/ 

buget 

necesar 

Rezultate așteptate Termene 

Îmbunătățirea calității 

muncii în domeniul 

asistenței sociale. 

Crearea structurii 

de monitorizare a 

asistenților sociali 

și a instituțiilor / 

ONG urilor care 

prestează servicii 

sociale. 

Constituirea 

CNASR, 

DGASPC CV, Instituții și 

ONG care prestează 

servicii sociale. 

CNASR Activitățile derulate de 

către asistenții sociali se 

vor derula conform 

legislației în vigoare. 

2014 – 2017 



comisiei de 

control la nivelul 

jud. Covasna. 

Organizarea unei 

campanii de informare ce 

privește exercitarea 

legală a profesiei de 

asistent social. 

Informarea 

instituțiilor și a 

ONG care 

prestează servicii 

sociale despre 

exercitarea legală 

a profesiei de 

asistent social. 

Judecătorie, 

DGASPC CV, Instituții și 

ONG care prestează 

servicii sociale. 

CNASR Respectarea legislației  

ce privește exercitarea 

legală a profesiei de 

asistent social. 

2014 - 2017 

Organizarea de cursuri de 

specializare pentru 

asistenți sociali în 

vederea obținerii 

creditelor minime impuse 

de regulamentul CNASR.  

Organizarea de 

cursuri de 

specializare pentru 

asistenți sociali 

CNASR, 

DGASPC CV, Instituții și 

ONG care prestează 

servicii sociale. 

CNASR Îmbunătățirea pregătirii 

profesionale a 

asistenților sociali. 

2014 – 2017 

 

 


