








ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN
PRE$EDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Hotarirea Consiliul judefean Prahova nr. 1A9.2017 s-a aprobat Strategia de
Dezvoltare a Serviciilor Sociale din judeful Prahova in perioada 2014 - 2020, planul

operafional de acliune in domeniul Protecfiei Drepturilor Persoanelor Adulte cu
Dizabilitltfi gi a Persoanelor Vdrstnice in perioada 2014-2020 qi planul operalional de
acfiune in domeniul ProtecJiei copilului in peiioada 2a14-2020.

Aceasti strategie conline o sintezd a nevoilor existente la nivelul judefului qi a
stabilit direcliile strategice de acliune pentru perioada 20L4 -2020 care sd conduc6 la o
imbundtafire a serviciilor in domeniul acordarii de sprijin adecvat familiilor vulnerabile
precum qi in domeniul reabilitdrii qi integrarii in comunitate a persoanelor cu handicap
sau al ingrijirii in familie/comunitate a persoanelor vArstnice.

De la momentul aprobarii qi pdna in prezent au intervenit modificari Ei completlri
ale celor doud planuri operafionale, acestea primin d aviz favorabil de la Comisia
judeleand de incluziune sociali Prahova.

Fafa de cele expuse mai sus supun spre dezbatere gi aprobare prezentul proiect de
hotardre.

PRE$BDINTE,
Bogdan Andrei Toader

Consilier judefean,
Rareq Qan Enescu
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PLAN OPERAŢIONAL DE ACŢIUNE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI DREPTURILOR PERSOANELOR ADULTE 

CU DIZABILITĂȚI ŞI A PERSOANELOR VÂRSTNICE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 
 
1. Dezvoltarea capacității organizaționale a furnizorilor de servicii sociale 

 
Obiective operaţionale  Activităţi  Responsabil  Termen/ 

Indicatori de referinţă 
Resurse 

Întărirea capacităţii 
instituţionale şi administrative 

 

• continuarea reformei instituţionale, a 
structurilor proprii, precum şi a 
centrelor de tip rezidenţial pentru 
persoane cu handicap 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Autorităţi 

publice locale 
 O.N.G. - uri 

2015-2020 Buget D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

• comunicarea permanentă în domeniu 
între nivelurile de responsabilitate 
locală, judeţeană şi naţională 

 DGASPC 
Prahova 
 Consiliul 

Judeţean Prahova 
 D.P.P.D. 

2015-2020 Buget D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

Consiliul Judeţean 
Prahova 

 
• eficientizarea procedurilor de obţinere 
şi / sau exercitare a drepturilor şi 
facilităţilor prevăzute de legislaţia în 
vigoare 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2014-2020 Buget D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

• realizarea unui dialog constant cu 
organizatiile neguvernamentale ale 
persoanelor cu dizabilități, care 
reprezintă interesele acestora sau 
activităţile în domeniu 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2015-2020 
- număr întâlniri: 2/an 

-număr parteneri: 6 

Buget D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 

• dezvoltarea serviciilor alternative 
care să vină în sprijinul persoanelor 
adulte cu dizabilități şi a persoanelor 
vârstnice 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Autorităţi 

publice locale 

2015-2020 
- număr servicii 

alternative: 6 

Fonduri nerambursabile 
– Suma maximă 

prevăzută la 
deschiderea liniei de 
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  O.N.G.-uri finanţare 
Autorităţi publice 

locale 
O.N.G. - uri 

Îmbunătăţirea continuă a 
calităţii serviciilor oferite 

• implementarea legislaţiei în domeniul 
protecţiei persoanelor adulte cu 
dizabilități şi a celor vârstnice. 
Aplicarea standardelor de calitate 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Autorităţi 

publice locale 
 O.N.G. - uri 

 

2014-2020 Buget D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

Autorităţi publice 
locale 

O.N.G. - uri 

• asigurarea aplicării standardelor de 
calitate pentru persoanele rezidente în 
unităţile de asistenţă socială din 
structura instituţiei 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 

2014-2020 27.271.600 lei/an - 
Buget D.G.A.S.P.C. 

Prahova 
 

• derularea activităţilor de formare şi 
profesionalizare a resurselor umane 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 

2015-2020 
- număr persoane care au 

urmat programe de 
formare, perfecţionare: 

200/an 

Buget D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

Cursuri gratuite 

• evaluarea satisfacţiei beneficiarilor şi 
a personalului prin aplicarea 
chestionarelor create în acest scop 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 

2015-2020 
-număr chestionare 
aplicate: 1400 / an 

-interpretarea 
chestionarelor: 1.400/an 

Buget D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

• accesarea de fonduri nerambursabile 
în vederea dezvoltării şi diversificării 
serviciilor 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2014-2020 
- număr servicii înfiinţate: 

6 

Fonduri nerambursabile 
– Suma maximă 

prevăzută la 
deschiderea liniei de 

finanţare 
 

• contractarea serviciilor sociale către 
furnizorii privaţi de servicii sociale 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2015-2020 
- numărul şi tipul 
serviciilor sociale 

contractate: 3 (consiliere, 

200.000 lei/serviciu/an 
- Buget D.G.A.S.P.C. 

Prahova 
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susţinere, suport de 
recuperare) 

• asigurarea controlului intern  D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2014-2020 
- numărul rapoartelor 

întocmite: 40/an 

96.000 lei/an - Buget 
D.G.A.S.P.C. Prahova 

Dezvoltarea  sistemului de 
monitorizare a persoanelor 

adulte cu dizabilități aflate în 
sistemul de protecţie şi a 

persoanelor vârstnice aflate în 
situaţii de risc 

• întreţinerea şi actualizarea bazelor de 
date privind persoanele adulte, 
beneficiari ai serviciilor sociale 
• actualizarea permanentă a paginii 
oficiale a instituţiei 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2014-2020 
- dezvoltarea şi 

actualizarea permanentă a 
bazelor de date 

18.727 lei/an - Buget 
D.G.A.S.P.C. Prahova 

Promovarea drepturilor 
persoanelor adulte cu 

dizabilități şi a persoanelor 
vârstnice 

• colaborarea cu mass-media în 
vederea informării publicului cu privire 
la drepturile persoanelor adulte cu 
dizabilități aflate în sistemul de protecţie 
şi a persoanelor vârstnice 

 DGASPC 
Prahova 

 O.N.G. - uri 
 

2014-2020 
- număr articole apărute în 

presă: 42 articole/an 

27.840 lei/an - Buget 
D.G.A.S.P.C. Prahova 

• organizarea periodică a campaniilor 
de sensibilizare a opiniei publice cu 
privire la problematica socială şi 
drepturile de care pot beneficia 
persoanele adulte cu dizabilități şi cele 
vârstnice 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 O.N.G. – uri 
 Autorităţi 

publice locale 
 

2014-2020 
- număr campanii de 

informare: 6 campanii/an, 
-număr materiale 

informative elaborate: 600 
broşuri/an 

140.100 lei/an - Buget 
D.G.A.S.P.C. Prahova 

 

• elaborarea şi publicarea materialelor 
informative privind drepturile 
persoanelor adulte cu dizabilități şi a 
persoanelor vârstnice 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 

2014-2020 
- număr materiale 

publicate: 42 articole/an 

27.840 lei/an - Buget 
D.G.A.S.P.C. Prahova 
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Promovarea serviciilor oferite 
de furnizorii de servicii sociale 

• actualizarea paginii de net oficiale a 
instituţiei; 
• organizarea periodică a campaniilor 
de informare adresate autorităţilor 
publice şi  opiniei publice cu privire la 
serviciile şi furnizorii de servicii publici 
şi privaţi 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 

2014-2020 
- număr campanii de 

informare: 6 campanii/an, 
-număr materiale 

informative elaborate: 600 
broşuri/an 

- număr articole apărute în 
presă: 42 articole/an 

-actualizarea permanentă a 
site-ului instituţiei 

40.200 lei/an – Buget 
D.G.A.S.P.C. Prahova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promovarea voluntariatului 
 

• organizarea şi derularea campaniilor 
de informare şi sensibilizare a 
populaţiei, în vederea creării şi 
dezvoltării reţelei de voluntari pentru 
sistemul de asistenţă socială 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Autorităţi 

publice locale 
 O.N.G. - uri 

2015-2020 
- număr contracte de 

voluntariat încheiate: 8 
- număr campanii 

derulate:1campa-nie/an 
- baze de date actualizate 

privind voluntarii 

139.200 lei/an - Buget 
D.G.A.S.P.C. Prahova 

Autorităţi publice  
locale 

O.N.G. - uri 

• dezvoltarea parteneriatelor cu 
O.N.G.-urile care promovează şi 
derulează programe cu sprijinul 
voluntarilor 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2015-2020 
- număr parteneriate: 8 

27.840 lei/an - Buget 
D.G.A.S.P.C. Prahova 

Buget parteneri 

• dezvoltarea  unei baze de date 
cuprinzând voluntarii care activează la 
nivelul D.G.A.S.P.C. Prahova 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2015-2020 
- bază de date actualizată 

permanent 

27.840 lei/an - Buget 
D.G.A.S.P.C. Prahova 

Buget parteneri 
• derularea campaniilor de promovare 
a activităţilor derulate de voluntari şi a 
rezultatelor obţinute. 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

- număr campanii de 
promovare: 1/an 

139.200 lei/an - Buget 
D.G.A.S.P.C. Prahova 
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2. Prevenirea instituţionalizării şi marginalizării persoanelor adulte cu dizabilități şi a persoanelor vârstnice 
 

Obiective operaţionale Activităţi                       Responsabil Termen/Indicat
ori de referinţă 

Resurse 

Creşterea numărului de asistenţi 
personali pentru persoane cu 

handicap grav 

• consilierea autorităţilor publice locale în 
vederea cunoaşterii şi aplicării legislaţiei 
privind asistenţii personali 

• identificarea şi angajarea asistenţilor 
personali pentru persoanele cu handicap 
grav de către autorităţile publice locale 

• derularea cursurilor de perfecţionare 
destinate asistenţilor personali 

 Autorităţile 
publice locale prin 

serviciile publice de 
asistenţă socială de 

la nivel local 

2015-2020 
- număr de 
asistenţi 

personali: 
300/an 

- număr de 
asistenţi 

personali care 
au parcurs 

programe de 
perfecţionare: 

300/an 
 

Autorităţi publice 
locale 

Furnizori de formare 
profesională 

Organizarea şi dezvoltarea unei 
reţele de asistenţi personali 

profesionişti pentru persoane cu 
handicap 

 

• realizarea campaniilor de informare 
privind profesia de asistent personal 
profesionist 

• atestarea asistenţilor personali 
profesionişti 

• derularea programelor de perfecţionare a 
asistenţilor personali profesionişti 

• încheierea parteneriatelor cu O.N.G.-uri 
în vederea identificării, atestării şi asigurării 
resurselor financiare necesare pentru 
susţinerea reţelei de asistenţi personali 
profesionişti 

• crearea şi întreţinerea unei baze de date 
privind asistenţii personali profesionişti 
 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2015-2020 
- număr de 

asistenţi personali 
profesionişti: 250 

- număr de 
atestate: 250 

- număr de 
programe de 
perfecţionare 

susţinute pentru 
asistenţii personali 
profesionişti: 1/an 

la 125 asistenţi 
personali 

profesionişti 
 

62.500 lei/an - Buget 
D.G.A.S.P.C. Prahova 
Furnizori de formare 

profesională 
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Dezvoltarea serviciilor de 
îngrijire de zi (centre de zi 
pentru persoane adulte cu 

handicap) 

• derularea campaniilor de informare a 
autorităţilor publice locale privind accesarea 
liniilor de finanţare, încheierea de 
parteneriate pentru înfiinţarea serviciilor de 
îngrijire de zi pentru persoanele adulte cu 
handicap şi pentru persoane vârstnice 
• acordarea de sprijin consiliilor locale şi 
O.N.G.-urilor, în vederea evaluării, 
monitorizării şi prestării de servicii la 
domiciliu, pentru comunităţile cu un număr 
mare de persoane adulte cu handicap şi 
persoane vârstnice aflate în situaţii de risc 
• accesarea liniilor de finanţare pentru 
dezvoltarea serviciilor de îngrijire de zi 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 O.N.G. – uri 
 Autorităţi publice 

locale 

2015-2020 
- număr servicii 
îngrijire de zi: 3 

 

24.000 lei/an/serviciu 
- Buget D.G.A.S.P.C. 

Prahova 
Fonduri 

nerambursabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înfiinţarea de servicii de îngrijire 
/ recuperare / reabilitare la 

domiciliu prin echipe 
multidisciplinare mobile pentru 

persoane adulte cu handicap 

• derularea campaniilor de informare a 
autorităţilor locale privind accesarea liniilor 
de finanţare, încheierea de parteneriate 
pentru înfiinţarea serviciilor de îngrijire / 
recuperare / reabilitare oferite de echipele 
multidisciplinare la domiciliul beneficiarului 
• derularea campaniilor de informare 
privind conştientizarea necesităţii şi utilităţii 
echipelor mobile şi a serviciilor de îngrijire / 
recuperare / reabilitare la domiciliu 
• încheierea parteneriatelor cu autorităţile 
locale şi ONG-uri pentru înfiinţarea şi 
dezvoltarea serviciilor oferite la domiciliu 
de echipe mobile 
• accesarea liniilor de finanţare 
nerambursabile 
• identificarea resurselor financiare şi 
materiale necesare pentru înfiinţarea unui 
astfel de serviciu 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 
 
 
 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 
 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 Autorităţi publice 
locale 

 O.N.G. - uri 

2015–2020 
- număr campanii 

de informare 
susţinute: 1/an 

 
 
 
 
 
 
 
 

2015–2020 
- număr contracte 

de parteneriat 
încheiate: 2 
- număr de 
specialişti 
angajaţi: 6 

 

28.000 lei/an - Buget 
D.G.A.S.P.C. Prahova 

Autorităţi publice 
locale 

O.N.G. – uri 
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Înfiinţarea unui centru de 
primire în regim de urgenţă 
pentru persoanele adulte cu 

handicap şi pentru persoanele 
vârstnice aflate în situaţie de risc 

• încheierea parteneriatelor cu autorităţile 
locale şi O.N.G.-uri pentru înfiinţarea unui 
centru de primire în regim de urgenţă 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 Autorităţi publice 
locale 

 O.N.G. - uri 

2020 
- număr 

parteneriate 
încheiate: 2 

-1 centru înfiinţat 
(cu o capacitate 

de minim 10 
locuri) 

 

Fonduri 
nerambursabile – 

Suma maximă 
prevăzută la 

deschiderea liniei de 
finanţare 
Prahova 

Autorităţi publice 
locale 

O.N.G. - uri 
 

Înfiinţarea unui centru de tip 
respiro 

• derularea campaniilor de informare 
privind conştientizarea necesităţii şi utilităţii 
înfiinţării acestui gen de serviciu 
 
• încheierea parteneriatelor cu autorităţile 
locale şi O.N.G.-uri pentru înfiinţarea unui 
centru de tip respiro 
 
• sprijinirea autorităţilor publice locale şi a 
O.N.G.-urilor în accesarea liniilor de 
finanţare necesare pentru înfiinţarea 
centrului de tip respiro 
• accesarea liniilor de finanţare 
nerambursabile 
 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 Autorităţi publice 
locale 

 O.N.G. – uri 
 
 
 

2020 
- număr campanii 

de informare 
susţinute: 1/an 

 
-număr 

parteneriate 
încheiate: 6 

- număr proiecte 
depuse: 1 

- 1 centru de tip 
respiro înființat 

Fonduri 
nerambursabile – 

Suma maximă 
prevăzută la 

deschiderea liniei de 
finanţare 
Prahova 

Autorităţi publice 
locale 

O.N.G. - uri 
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      3. Asigurarea serviciilor specializate adaptate nevoilor persoanelor adulte cu dizabilități şi persoanelor vârstnice 
 

Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/ 
Indicatori de 

referinţă 

Resurse 

Acreditarea (reacreditarea)  
tuturor serviciilor sociale 

furnizate de către D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

• întocmirea documentaţiilor de acreditare 
(reacreditare) pentru  toate serviciile sociale 
existente şi nou înfiinţate 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2014-2020 
- 11 unităţi de tip 

rezidenţial 
acreditate 

96.000 lei/an -
Buget D.G.A.S.P.C. 

Prahova 

Asigurarea  schemei  de personal 
conform legislaţiei în vigoare 
pentru unităţile subordonate şi 

serviciile din aparatul propriu al 
D.G.A.S.P.C. Prahova 

• întocmirea documentaţiei necesare şi 
demararea procedurii legale pentru ocuparea 
posturilor vacante; 
• externalizarea serviciilor sociale 
furnizate de D.G.A.S.P.C. Prahova; 
• creşterea numărului de furnizori privaţi 
care contractează furnizarea serviciilor  
sociale. 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 
 
 

2020 
- ocuparea integrală 
a locurilor vacante 
existente la nivelul 
centrelor 
- număr servicii 
externalizate: 3 
- număr furnizori 
privaţi care 
contractează 
serviciile sociale: 3 

192.000 
lei/serviciu/an - 

Buget D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 
 
 
 

Înfiinţarea de centre de îngrijire 
de tip rezidenţial pentru 

persoane vârstnice 
 

• derularea campaniilor de informare la 
nivelul autorităţilor locale şi a O.N.G.-urilor 
privind conştientizarea necesităţii şi utilităţii 
înfiinţării acestui gen de centru 
• derularea campaniilor de informare a 
autorităţilor locale şi O.N.G.-urilor privind 
accesarea liniilor de finanţare, încheierea de 
parteneriate pentru înfiinţarea centrelor de 
îngrijire de tip rezidenţial destinate 
persoanelor vârstnice aflate în situaţii de risc 
• sprijinirea autorităţilor locale şi a O.N.G.-
urilor în accesarea liniilor de finanţare 
necesare pentru înfiinţarea centrelor de 
îngrijire de tip rezidenţial pentru persoane 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 Autorităţi publice 
locale 

 O.N.G. –uri 
 
 

2020 
- număr campanii 

de informare 
organizate: 1 

- număr proiecte 
depuse: 1 

- număr centre 
înfiinţate: 1 

Fonduri 
nerambursabile – 

Suma maximă 
prevăzută la 

deschiderea liniei 
de finanţare 

Autorităţi publice 
locale 

O.N.G. – uri 
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vârstnice aflate în situaţii de risc 
• accesarea liniilor de finanţare 
nerambursabile 

Organizarea şi dezvoltarea 
atelierelor de ergoterapie la 

nivelul tuturor centrelor 

• identificarea tipurilor de ateliere 
ergoterapeutice ce se pot înfiinţa ţinând cont 
de aptitudinile beneficiarilor 
 
• identificarea liniilor de finanţare / 
sponsorilor  pentru dezvoltarea atelierelor  
de ergoterapie 
 
• dezvoltarea parteneriatelor cu instituţii / 
firme / societatea civilă în vederea 
organizării atelierelor de ergoterapie şi 
asigurarea pregătirii teoretice şi practice a 
beneficiarilor care vor lucra în aceste 
ateliere 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 Unităţi de asistenţă 
socială 

 

2015 – 2020 
- număr ateliere de 

ergoterapie în 
centrele 

rezidenţiale: 11 

Fonduri 
nerambursabile – 

Suma maximă 
prevăzută la 

deschiderea liniei 
de finanţare 

 

Înfiinţarea unui centru pilot cu o 
capacitate de 15-20 locuri pentru 

dezvoltarea deprinderilor de 
viaţă independentă şi integrarea 

în muncă a tinerilor cu 
dizabilităţi 

• identificarea locaţiei necesare pentru 
organizarea şi dezvoltarea acestui gen de 
centru 
 
• identificarea şi accesarea resurselor 
financiare necesare pentru înfiinţarea 
centrului pilot 
 
• stabilirea procedurii de organizare şi 
funcţionare a centrului pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă independentă şi 
integrarea în muncă a tinerilor cu dizabilităţi 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 

2020 
1 centru pilot 

Fonduri 
nerambursabile – 

Suma maximă 
prevăzută la 

deschiderea liniei 
de finanţare 

 

Înfiinţarea atelierelor protejate / 
atelierelor de economie socială  

pentru persoane adulte cu 
dizabilități 

 

• încheierea parteneriatelor în vederea 
organizării şi dezvoltării atelierelor protejate 
/ atelierelor de economie socială  pentru 
persoane adulte cu dizabilități 

 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 O.N.G. – uri 
 
 

2020 
- număr ateliere 

protejate / ateliere 
de economie 

socială: 1 

Fonduri 
nerambursabile – 

Suma maximă 
prevăzută la 

deschiderea liniei 
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 • identificarea şi accesarea resurselor 
financiare necesare pentru înfiinţarea 
atelierelor protejate /atelierelor de economie 
socială  pentru persoane adulte cu 
dizabilități 

 de finanţare 
O.N.G. – uri 

 

Înfiinţarea unui serviciu/centru 
de consiliere / orientare / şi 
integrare socială şi pe piaţa 

muncii a persoanelor cu 
dizabilități 

• derularea campaniilor de informare a 
autorităţilor locale şi O.N.G.-urilor privind 
accesarea liniilor de finanţare, încheierea de 
parteneriate pentru înfiinţarea unui 
serviciu/centru de consiliere/orientare şi 
integrare socială şi pe piaţa muncii a 
persoanelor cu dizabilități 
 
• sprijinirea autorităţilor locale şi a ONG-
urilor în accesarea liniilor de finanţare 
necesare pentru înfiinţarea unui 
serviciu/centru de consiliere/orientare şi 
integrare socială şi pe piaţa muncii a 
persoanelor cu dizabilități 
 
• dezvoltarea parteneriatelor cu instituţii / 
firme / societatea civilă în vederea înfiinţării 
unui serviciu / centru de consiliere / 
orientare şi integrare socială şi pe piaţa 
muncii a persoanelor cu dizabilități 

• accesarea liniilor de finanţare 
nerambursabilă 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 O.N.G. – uri 
 Autorităţi publice 

locale 
 
 
 
 
 

2014 – 2020 
- număr campanii 
de informare: 1/an 

 
 
 
 
 
 

2020 
- număr de 

parteneriate: 3 
- 1 serviciu / centru 

de consiliere 
 
 
 

192.000 lei/an - 
Buget D.G.A.S.P.C. 

Prahova 
O.N.G.- uri 

Autorităţi publice 
locale 

Fonduri 
nerambursabile 
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Restructurarea Centrului de 
Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică pentru 

Persoane Adulte cu Handicap 
Călineşti prin transformarea 

unităţii în complex de servicii 

 

• accesarea de linii de finanţare 
nerambursabile în vederea implementării 
unui/unor proiect/e care vizează 
restructurarea unității de protecție și 
înfiintarea de servicii alternative de 
protecție, integrate în comunitate – locuințe 
protejate și centre de zi.   

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 C.R.R.N.P.A.H. 
Călineşti 

2020 
- 5 case de talie 
mică (10 locuri) 
- 2 centre de zi 

 

- 1.700.000 lei / 
căsuţă 

- 5.300.000 lei -
centrul 
(Buget 

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

Consiliul Judeţean 
Prahova 

C.R.R.N.P.A.H. 
Călineşti) 

 
Realizarea unui complex 
multifuncţional în cadrul 

Centrului de Integrare pein 
Terapie Ocupaţională pentru 
Persoane Adulte cu Handicap 

Urlaţi 

1. îmbunătăţirea infrastructurii sportive şi 
recreative prin: 

• amenajarea unui teren de tenis/volei şi 
întreceri sportive 

• diversificarea serviciilor de terapie 
ocupaţională pentru persoanele cu 
dizabilităţi 

2. împrejmuirea, sistematizarea şi 
amenajarea terenului C.I.T.O.P.A.H. Urlaţi 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 C.I.T.O.P.A.H. 
Urlaţi 

2020 
- 1 teren pentru 

întreceri sportive 
- servicii 

diversificate de 
terapie ocupaţională 

pentru persoane 
adulte cu handicap 

- terenul 
C.I.T.O.P.A.H. 

Urlaţi împrejmuit şi 
amenajat 

 

- 50.000 lei 
(Buget 

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

Consiliul Judeţean 
Prahova 

C.I.T.O.P.A.H. 
Urlaţi) 

 

Finalizarea lucrărilor de 
modernizare şi reabilitare la 

Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihiatrică 
pentru Persoane Adulte cu 

Handicap Urlaţi 

• efectuarea lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi dotarea cu echipamente 
specifice nevoilor 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 C.R.R.N.P.A.H. 
Urlaţi 

 

 
 

- Dată finalizare 
proiect: 16.11.2014 

 

Buget total: 
3.792.631,11 lei 

- Contribuţie 
DGASPC Prahova: 

976.712,33 lei 
- Contribuţie 

fonduri 
nerambursabile: 
2.815.918, 78 lei 
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Finalizarea lucrărilor de 
modernizare şi reabilitare la 

Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihiatrică 
pentru Persoane Adulte cu 

Handicap Nedelea 

• efectuarea lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi dotarea cu echipamente 
specifice nevoilor 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 C.R.R.N.P.A.H. 
Nedelea 

 
- Dată finalizare 

proiect: 07.12.2014 
 

Buget total: 
10.489.428, 74 lei 

- Contribuţie 
Consiliul Judeţean 

Prahova: 
2.259.747,11 lei 

- Contribuţie 
fonduri 

nerambursabile: 
8.229.681, 63 lei 

Finalizarea lucrărilor de 
modernizare şi reabilitare la 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Lilieşti Băicoi 

• efectuarea lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi dotarea cu echipamente 
specifice nevoilor 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 C.I.A.P.A.H. 
Lilieşti Băicoi 

- Dată finalizare 
proiect: 31.12.2015 

 

Buget total: 
8.898.061,80 lei 

- Contribuţie 
Consiliul Judeţean 

Prahova: 
1.970.284,93 lei 

- Contribuţie 
fonduri 

nerambursabile: 
6.927.776,87 lei 
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4. Acordarea de sprijin pentru familiile care au în componenţă persoane cu dizabilități 
 

Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/Indicatori 
de referinţă 

Resurse 

Identificarea nevoilor de sprijin 
familial 

 
 

• asigurarea unei evaluări individuale, 
multidisciplinare, a persoanelor cu dizabilități 
şi a condiţiilor necesare implementării 
programului individual de reabilitare şi 
integrare socială şi a planului individual de 
servicii stabilite în colaborare cu persoanele 
cu handicap şi / sau familiile acestora 

  

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2014 - 2020 
- număr rapoarte de 
evaluare emise: 
16.000/an 
- număr de planuri 
individuale de 
servicii întocmite 
pentru persoana cu 
dizabilități: 
16.000/an 
- număr programe 
individuale de 
reabilitare şi 
integrare socială 
întocmite: 16.000/an 
- număr certificate 
de încadrare în grad 
de handicap emise: 
16.000/an 

210.432 lei/an - 
Buget D.G.A.S.P.C. 

Prahova 
 

 • implicarea beneficiarilor de servicii sociale 
şi / sau ale reprezentanţilor legali în luarea 
deciziilor şi măsurilor care le afectează viaţa 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2014 - 2020 
- număr beneficiari 
implicaţi în 
acordarea de 
servicii sociale: 
16.000/an 

210.432 lei/an - 
Buget D.G.A.S.P.C. 

Prahova 
 

 • monitorizarea implementării programului 
individual de reabilitare şi integrare socială, a 
planului individual de reabilitare şi integrare, a 
planului personalizat de servicii şi reevaluarea 
periodică a progreselor înregistrate de 
beneficiari 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2014 – 2020 
- număr persoane 
reevaluate : 
8.000/an 
 

210.432 lei/an - 
Buget D.G.A.S.P.C. 

Prahova 
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 • sprijinirea iniţiativelor persoanelor 
juridice publice sau private, a instituţiilor de 
cult, cu privire la identificarea nevoilor de 
sprijin familial 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 Autorităţi publice 
locale 

 O.N.G. - uri 

2014 - 2020 
- număr întâlniri cu 
organismele publice 

sau private: 1/an 
- număr 

parteneriate 
încheiate: 6 

 

27.840 lei/an -
Buget 

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 

Asigurarea serviciilor de sprijin 
familial 

• asigurarea drepturilor la prestaţii sociale 
prevăzute legal pentru persoanele cu 
handicap (indemnizaţii lunare, buget 
complementar, alte facilităţi) 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2014 – 2020 
- număr beneficiari 
de prestaţii sociale: 

35.200/an 

115.570.000 lei/an 
- Buget 

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 
 • acordarea de informaţii referitoare la 

serviciile sociale şi la drepturile legale de 
care pot beneficia persoanele adulte cu 
handicap şi însoţitorii acestora, informaţii 
disponibile verbal, în formă scrisă (flyere) 
sau în format electronic (pe site-ul 
instituţiei), către beneficiari şi familiile 
acestora 

 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2014 - 2020 
- număr flyere 

distribuite: 600/an 

490 lei/an - Buget 
D.G.A.S.P.C. 

Prahova 
 

 • promovarea mediului familial ca fiind 
mediul cel mai prielnic de dezvoltare a 
persoanelor cu dizabilități 

 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 Autorităţi publice 
locale 

 O.N.G. - uri 

2014 - 2020 
- număr campanii 
de promovare a 

mediului familial ca 
stimulent al 

persoanelor cu 
dizabilităţi: 1/an 

- număr întâlniri cu 
autorităţile publice 

locale: 10/an 
 

55.680 lei/an - 
Buget 

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
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 •  implicarea familiei şi responsabilizarea 
acesteia cu privire la nevoile de îngrijire, 
reabilitare şi integrare socială a persoanelor 
cu handicap, inclusiv rezidenţii aflaţi în 
unităţi de asistenţă socială pentru persoane 
adulte cu handicap 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 Unităţile de 
asistenţă socială 
 Autorităţi publice 

locale 
 O.N.G. -uri 

 

2014 - 2020 
- număr persoane 

adulte cu 
dizabilităţi 

instituţionalizate 
vizitate de familie: 

250/an 
- număr externări / 

reintegrări din 
unităţile de 

asistenţă socială 
pentru persoane 

adulte cu handicap: 
10/an 

 

180.000 lei/an - 
Buget 

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 

 • asigurarea consilierii şi sprijinului pentru 
persoanele adulte cu handicap rezidente, în 
vederea menţinerii relaţiei cu familia, 
reprezentantul legal, prieteni  

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Autorităţi publice 
locale  
 O.N.G. - uri 
 

2014 - 2020 
- număr beneficiari 
cu dizabilităţi care 

au beneficiat de 
consiliere: 1.039/an 
- număr beneficiari 

care menţin 
legătura cu familia, 

reprezentantul 
legal, prietenii 

(vizite, contactare 
telefonică, 

corespondenţă): 
400/an 

 

38.328 lei/an -
Buget  

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
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5.  Corelarea sistemului de protecţie a copilului cu dizabilități cu cel al adultului cu dizabilități 
 

Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/ 
Indicatori de 

referinţă 

Resurse 

Planificarea tranziţiei copilului cu 
handicap din sistemul de protecţie 
a copilului în sistemul de protecţie 

a adultului cu handicap, în baza 
nevoilor identificate ale acestuia 

 

• stabilirea obiectivelor specifice pentru 
asigurarea tranziţiei copilului cu handicap 
din sistemul de protecţie a copilului în 
sistemul de protecţie a persoanei adulte cu 
handicap, stabilite în Planul Individualizat 
de Protecţie (P.I.P.) / Planul de Servicii  
(P.S.) 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 Unităţi de asistenţă 
socială 

 

2014 - 2020 
- număr copii cu 
handicap pentru 

care au fost 
completate P.I.P. / 

P.S. şi care urmează 
să se transfere în 

sistemul de 
protecţie al 

persoanelor adulte 
cu handicap: 10/an 

 

27.000 lei/an - 
Buget 

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 

 • identificarea copiilor cu handicap şi 
stabilirea centrelor de asistenţă pentru 
persoane adulte cu handicap în care urmează 
să fie transferaţi aceştia din centrele de 
protecţie a copilului 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Centrele de tip 
rezidenţial din 
sistemul de protecţie 
a copilului 
 Centrele de tip 
rezidenţial din 
sistemul de protecţie 
a persoanelor adulte 
cu handicap  

2014 - 2020 
- număr copii cu 
handicap care vor fi 
transferaţi în 
sistemul de 
protecţie a 
persoanelor adulte 
cu handicap: 10/an 

27.000 lei/an - 
Buget  

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
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 • colaborarea interdisciplinară între 
specialiştii din centre pentru facilitarea 
tranziţiei copilului cu handicap din sistemul 
de protecţie a copilului în sistemul de 
protecţie a persoanei adulte  

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Centrele de tip 
rezidenţial din 
sistemul de protecţie 
a copilului 
 Unităţi de asistenţă 
socială  

2014 - 2020 
- număr întâlniri 
între echipele 
interdisciplinare: 
12/an 
 

27.000 lei/an - 
Buget  

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 

Instituirea unui set de măsuri 
menite să asigure pregătirea 

copilului cu dizabilități pentru 
viaţă adultă şi viaţă independentă 

• asigurarea serviciilor de consiliere pentru 
copilul cu handicap care urmează a fi 
transferat în sistemul de protecţie al 
persoanei adulte cu handicap pentru 
facilitarea tranziţiei copilului  

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Centrele de tip 
rezidenţial din 
sistemul de protecţie 
a copilului 
 

2014 - 2020 
- număr şedinţe de 
consiliere realizate: 
20/an 
- număr de copii cu 
dizabilităţi 
consiliaţi: 10/an 

192.000 lei/an -
Buget  

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 

 • implicarea familiei în facilitarea tranziţiei 
copilului cu handicap în sistemul de 
protecţie a persoanei adulte, împreună cu 
echipa interdisciplinară din sistemul de 
protecţie a copilului  

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Centrele de tip 
rezidenţial din 
sistemul de protecţie 
a copilului 
 Autorităţi publice 
locale 
 

2014 - 2020 
- număr întâlniri 
între echipa 
interdisciplinară, 
copilul cu handicap 
şi familia sa: 10/an 

192.000 lei/an -
Buget  

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 

 • accesarea programelor / liniilor de 
finanţare nerambursabile pentru asigurarea 
serviciilor privind deprinderile de viaţă 
independentă adresate tinerilor cu handicap 
proveniţi din sistemul de protecţie a 
copilului (activităţi ocupaţionale, servicii 
specializate, etc.) 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 O.N.G. - uri 
 Autorităţi publice 
locale 
 

2015 - 2020 
- număr accesări 
programe/linii de 
finanţare: 1 
 

130.000 lei/an - 
buget D.G.A.S.P.C. 

Prahova  
Fonduri 

nerambursabile 
Consiliul Judeţean 

Prahova 
O.N.G. – uri 

Autorităţi publice 
locale 
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 • asigurarea formării personalului în 
vederea implementării de programe privind 
deprinderile de viaţă independentă 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 

2015 - 2020 
- număr angajaţi 
participanţi la 
cursuri de formare: 
20/an 

1.000 lei/an - Buget 
D.G.A.S.P.C. 

Prahova 
 

Creşterea nivelului de informare a 
copilului cu dizabilități în privinţa 

oportunităţilor de educaţie, 
angajare, accesul la viaţa socială, 

accesul la diferite mijloace de 
petrecere a timpului liber 

• dezvoltarea unor servicii şi activităţi de 
informare a copilului cu dizabilități şi a 
familiei sale cu privire la oferta 
educaţională, posibilităţile de angajare 
existente şi facilităţile prevăzute legislativ în 
acest sens 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Autorităţi publice 
locale 
 O.N.G. - uri 
 

2015 - 2020 
- număr de copii cu 
dizabilitățişi familii 
informate: 100 
 

323.000 lei/an -
Buget 

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 

 • organizarea de întâlniri cu reprezentanţi 
ai primăriilor, O.N.G. – urilor, în vederea 
informării acestora privind oferta 
educaţională, posibilităţile de angajare 
existente şi facilităţile legale prevăzute  

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 

2015 - 2020 
- număr de întâlniri 
informative ale 
specialiştilor cu 
reprezentanţi ai 
primăriilor și 
O.N.G. - urilor din 
judeţ: 10/an 
 

27.840 lei/an -
Buget 

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
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6. Responsabilizarea comunităţilor locale şi a societăţii în vederea implicării în procesul de integrare socială a persoanelor adulte cu 
dizabilități şi a persoanelor vârstnice 

 
Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/Indicatori 

de referinţă 
Resurse 

Promovarea imaginii persoanelor 
adulte cu dizabilități sau a 

persoanelor vârstnice 

• organizarea de campanii mediatizate 
pentru informarea şi sensibilizarea 
publicului larg cu privire la persoanele cu 
dizabilități şi cele vârstnice şi pentru 
valorizarea rolului pe care îl au aceste 
persoane vulnerabile social în familie şi în 
societate 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 

2015 - 2020 
- număr campanii 
organizate: 3/an 
- număr articole în 
presa scrisă: 21/an 
 

27.840 lei/an -
Buget 

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 

 • realizarea şi distribuirea de materiale 
informative privind drepturile acordate 
persoanelor cu dizabilități şi celor vârstnice, 
egalitatea de şanse (broşuri, postări pe site-
ul D.G.A.S.P.C. Prahova) 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Autorităţi publice 
locale 
 

2015 - 2020 
- număr broşuri 
emise: 600/an 
- număr autorităţi 
locale către care au 
fost distribuite 
broşurile: 104/an 

900 lei/an - Buget 
D.G.A.S.P.C. 

Prahova 
 

 • încheierea de parteneriate  cu instituţii / 
organisme publice / private în vederea 
implicării persoanelor cu dizabilități şi a 
celor vârstnice la viaţa socială a comunităţii 
(acţiuni recreative, de socializare şi de 
petrecere a timpului liber) 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Autorităţi publice 
locale 
 O.N.G. - uri 
 

2015 - 2020  
- număr 
parteneriate 
încheiate cu 
instituţii publice: 7 
- număr 
parteneriate 
încheiate cu 
O.N.G.-uri: 6 

27.840 lei/an - 
Buget 

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 

 • organizarea şi susţinerea de activităţi 
recreative, cultural – sportive şi de 
socializare pentru beneficiarii sistemului de 
protecţie a persoanei adulte şi mediatizarea 
acestor acţiuni 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Unităţi de asistenţă 
socială 
 Autorităţi publice 
locale 

2014 - 2020 
- număr de acţiuni 
organizate: 4/an 
- număr beneficiari 
participanţi din 
centrele pentru 

4.500 lei/an - Buget 
D.G.A.S.P.C. 

Prahova 
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 O.N.G. – uri 
 Mass - media 
 

persoane adulte cu 
handicap: 
100/activitate 
- număr articole în 
presa scrisă: 28/an 
- număr apariţii 
televizate: 4/an  

Creşterea gradului de comunicare 
şi colaborare inter-instituţională 

 

• organizarea de întâlniri de lucru cu 
reprezentanţi ai primăriilor pentru 
îmbunătăţirea colaborării inter-instituţionale 
în domeniul asistenţei sociale acordate 
persoanelor adulte cu dizabilități şi a celor 
vârstnice (anchete sociale întocmite, 
depuneri dosare la Comisia de Evaluare a 
Persoanelor  Adulte cu Handicap) 

 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Autorităţi publice 
locale 
 

2015 - 2020 
- număr întâlniri de 
lucru cu autorităţile 
publice locale: 
10/an 
- număr dosare 
depuse de primării 
la C.E.P.A.H. 
pentru persoanele 
adulte cu handicap: 
1.500/an 
 

27.840 lei/an - 
Buget 

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 

 • creşterea responsabilităţii Consiliilor 
Comunitare Consultative din judeţ în 
vederea identificării resurselor locale de 
sprijin soluţionarea problemelor la nivelul 
comunităţii  
 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Autorităţi publice 
locale 
 

2015 – 2020  
- număr întâlniri cu 
autorităţile locale: 
10/an 
 

27.840 lei/am - 
Buget 

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 

 • încheierea de parteneriate cu instituţii / 
organisme publice / private care acţionează 
în domeniul social pentru acordarea de 
sprijin inter-instituţional în vederea 
soluţionării problemelor identificate pentru 
persoanele adulte cu dizabilități şi pentru 
cele vârstnice 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Autorităţi publice 
/private locale 
 O.N.G. - uri 
 

2015 - 2020 
- număr 
parteneriate 
încheiate cu 
instituţii / 
organisme publice / 
private care 
acţionează în 
domeniul social: 6 
 

27.840 lei/am - 
Buget 

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
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Dezvoltarea şi diversificarea 
serviciilor oferite de comunitatea 

locală 

• accesarea liniilor de finanţare 
nerambursabile în vederea dezvoltării şi 
diversificării de servicii pentru persoanele 
adulte cu dizabilități şi pentru vârstnici 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Autorităţi publice 
locale 
 O.N.G. - uri 
 

2014 - 2020 
 

65.000 lei/an – 
Buget D.G.A.S.P.C. 

Prahova 
 

 • sprijinirea consiliilor locale şi a O.N.G.-
urilor din judeţ pentru accesarea liniilor de 
finanţare nerambursabile în vederea 
diversificării serviciilor sociale la nivelul 
comunităţii (îngrijire la domiciliu persoane 
vârstnice, locuinţe protejate pentru persoane 
adulte cu handicap) 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Autorităţi publice 
locale 
 O.N.G. – uri 
 

2014 - 2020 
- număr informări 
privind liniile de 
finanţare 
nerambursabilă 
disponibile: 1/an 
 

43.000 lei/an – 
Buget D.G.A.S.P.C. 

Prahova 
Consilii locale 

O.N.G. 
Consiliul Judeţean 

Prahova 

 • organizarea de campanii, în parteneriat 
cu autorităţi publice locale / O.N.G.-uri, 
pentru încurajarea activităţii de voluntariat 
în vederea asigurării de sprijin persoanelor 
adulte cu dizabilități şi celor vârstnice din 
comunitate, cu mediatizarea acestor acţiuni 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Autorităţi publice 
locale 
 O.N.G. – uri 
 Mass - media 
 

2014 - 2020 
- număr campanii 
organizate: 1/an 
- număr instituţii / 
organisme 
implicate: 15/an 
- număr articole în 
presă: 7/an 
- număr apariţii 
televizate: 2/an 
 

27.840 lei/an - 
Buget D.G.A.S.P.C. 

Prahova 
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7. Integrarea profesională a persoanelor adulte cu dizabilități 

 

Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/Indicatori 
de referinţă 

Resurse 

Promovarea drepturilor 
persoanelor adulte cu dizabilități 

 

• organizarea de campanii mediatizate 
pentru informarea şi sensibilizarea 
publicului larg cu privire la drepturile 
persoanelor adulte cu dizabilități şi pentru 
valorizarea rolului pe care îl au aceste 
persoane în societate   

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Autorităţi publice 
/private locale 
 O.N.G. – uri 
 Mass - media 
 

2014 - 2020 
- număr campanii: 
6/an 
- număr articole în 
presă: 42/an 
- număr apariţii 
televizate: 6/an 

27.840 lei/an - 
Buget D.G.A.S.P.C. 

Prahova 

 • informarea persoanelor adulte cu 
dizabilități / reprezentanţilor legali cu privire 
la drepturile prevăzute în legislaţia curentă 
privind integrarea profesională  

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Autorităţi publice 
locale 
 

2014 - 2020 
- număr persoane 
adulte cu 
dizabilități / 
reprezentanţi legali  
informaţi: 
16.000/an 

210.432 lei/an - 
Buget D.G.A.S.P.C. 

Prahova 
 

 • realizarea şi distribuirea de materiale 
informative privind drepturile acordate 
persoanelor cu dizabilități (broşuri, postări 
pe site-ul D.G.A.S.P.C. Prahova), conform 
prevederilor legislative 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Autorităţi publice 
locale 
 

2015 – 2020 
- număr broşuri 
emise: 600/an 
- număr autorităţi 
locale către care au 
fost distribuite 
broşurile: 104/an 

900 RON/an - 
Buget  

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

Creşterea gradului de calificare şi 
perfecţionare profesională în 
rândul persoanelor adulte cu 

dizabilități 

• acordarea de servicii de consiliere 
vocaţională persoanelor cu dizabilităţi şi 
îndrumarea acestora în vederea identificării 
unui loc pe piaţa muncii 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 A.J.O.F.M. 
Prahova 
 Autorităţi publice 
locale 
 

2014 - 2020 
- număr beneficiari 
cu dizabilităţi care 
au beneficiat de 
consiliere 
vocaţională: 
6.000/an 

77.088 lei/an -
Buget  

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

A.J.O.F.M.  
Prahova 
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 • colaborarea cu A.J.O.F.M. Prahova în 
vederea identificării ofertei profesionale 
disponibile pentru persoanele adulte cu 
dizabilități (Bursa locurilor de muncă, 
cursuri de calificare/recalificare) 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 A.J.O.F.M. 
Prahova 

2015 – 2020 
- număr 
parteneriate: 1 
 

25.000 lei/an -
Buget  
D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
A.J.O.F.M. Ph 

 • informarea persoanelor adulte cu 
dizabilități referitor la cursurile de calificare 
şi perfecţionare profesională disponibile, în 
vederea înscrierii, participării şi promovării 
lor 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 A.J.O.F.M. 
Prahova 
 Furnizori cursuri 
calificare şi 
perfecţionare 
profesională 
 Autorităţi publice  

2015 - 2020 
- număr beneficiari 
informaţi: 6.000/an 
 

77.088 lei/an -
Buget  

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

A.J.O.F.M. Prahova 
Cursuri gratuite 

 • accesarea liniilor de finanţare 
nerambursabile în vederea asigurării de 
cursuri de formare profesională pentru 
persoanele vulnerabile social şi informarea 
beneficiarilor cu dizabilități în vederea 
participării la aceste cursuri 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 A.J.O.F.M. 
Prahova 
 Furnizori cursuri 
calificare şi 
perfecţionare 
profesională 
 Autorităţi publice  

2014 - 2020 
- număr beneficiari 
informaţi: 6.000/an 
 

65.000 lei/an -
Buget  

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 
Fonduri 

nerambursabile 
 

Creşterea gradului de ocupare în 
rândul persoanelor adulte cu 

dizabilități 

• încurajarea şi sprijinirea persoanelor 
adulte cu dizabilități să acceseze oferta 
profesională disponibilă pentru ei în judeţul 
Prahova (Bursa locurilor de muncă, cursuri 
de calificare / recalificare profesională) 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 A.J.O.F.M. 
Prahova 
 Furnizori cursuri 
calificare şi 
perfecţionare 
profesională 
 Autorităţi publice 
locale 

 

2014 - 2020 
 

77.088 lei/an - 
Buget  

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

A.J.O.F.M.  
Prahova 
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 • informarea persoanelor adulte cu 
dizabilități referitor la oferta educaţională de 
continuare a studiilor neterminate  

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 A.J.O.F.M. 
Prahova 
 Furnizori cursuri 
calificare şi 
perfecţionare 
profesională 
 Inspectoratul 
Şcolar judeţean 
Prahova 
 Autorităţi publice 
locale 
 O.N.G. - uri 

2014 - 2020 
- număr persoane 
adulte cu dizabilități 
informate: 6.000/an 

77.088 lei/an - 
Buget  

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 

Implicarea angajatorilor în 
procesul de integrare profesională 
a persoanelor adulte cu dizabilități 

• informarea potenţialilor angajatori 
referitor la dreptul la muncă al persoanelor 
adulte cu dizabilități şi facilităţile de care pot 
beneficia la angajarea acestor persoane 
vulnerabile social 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 A.J.O.F.M. 
Prahova 
 Autorităţi publice 
locale 
 O.N.G. - uri 

2014 - 2020 
- număr potenţiali 
angajatori informaţi: 
50/an 
 

25.000 lei/an - 
Buget  

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

A.J.O.F.M.  
Prahova 

 • contactarea angajatorilor şi prezentarea 
persoanelor adulte cu dizabilități oportune în 
vederea integrării profesionale 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 A.J.O.F.M. 
Prahova 
 Autorităţi publice 
locale 
 O.N.G. - uri 

 

2014 - 2020 
- număr angajatori 
contactaţi: 50/an 
- număr O.N.G. – 
uri implicate: 6/an 
 

25.000 lei/an - 
Buget  

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

A.J.O.F.M. 
Prahova 
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 PLAN OPERAŢIONAL DE ACŢIUNE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI COPILULUI  
ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

 
 

1. Asigurarea protecţiei pentru copiii aflaţi în îngrijire de tip rezidenţial în judeţul Prahova 
 
Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/ 

Indicatori de 
referință 

Resurse 

Asigurarea protecţiei 
copiilor aflați în 

îngrijire la Centrul de 
plasament din cadrul 

Complexului de 
Servicii Comunitare 

«Rază de soare» 
Băicoi 

 
 

• dezvoltarea de programe în vederea 
responsabilizării familiei pentru 
creşterea, îngrijirea şi educarea 
propriilor copii 
• dezvoltarea de programe pentru 
menţinerea / reluarea legăturilor 
familiale în vederea reintegrării copiilor 
în familia naturală 
• asigurarea unui mediu familial de 
protecție copiilor aflați  în plasament în 
cadrul Complexului 

 C.S.C «Rază de 
soare» Băicoi 
 D.G.A.S.P.C. 

Prahova 

2014-2020 
 
- asigurarea 
serviciilor de 
calitate în 
conformitate cu 
standardele aflate 
în vigoare pentru 
un număr de 28 
copii 
 

997.000 lei/an   
(D.G.A.S.P.C.) 

 

• implementarea proiectului ,,O şansă 
pentru o nouă rază de soare’’ – 
reabilitarea / modernizarea şi echiparea 
specifică a C.S.C. «Rază de soare» 
Băicoi” 

  Consiliul 
Judeţean Prahova  

2015 3.813.672.52 lei 
Finanțare Uniunea 
Europeană 
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Asigurarea protecţiei 
copiilor aflați în îngijire 

la Centrul de 
Plasament Filipeştii de 

Târg 

• dezvoltarea de servicii în vederea 
(re)integrării educaţionale, ocupaţionale 
şi sociale a tinerilor care părăsesc 
sistemul de protecţie la împlinirea vârstei 
de 18 ani sau la terminarea studiilor 
•  dezvoltarea de programe în vederea 
responsabilizării familiei pentru 
creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor 
copii 
• dezvoltarea de programe pentru 
menţinerea / reluarea legăturilor 
familiale în vederea reintegrării copiilor 
în familia naturală  
• asigurarea unui mediu familial de 
protecție pentru copiii aflați în plasament 

 C.P. Filipeştii de 
Târg 
 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 

2014-2020 
 
- asigurarea 
serviciilor de 
calitate în 
conformitate cu 
standardele aflate 
în vigoare pentru 
un număr de 50 
copii 
 
 

1.375.500 lei/an  
(D.G.A.S.P.C.) 
 

• implementarea proiectului ,,Lucrări de 
modernizare clădiri, reţele utilităţi, 
facilităţi de acces şi dotări la C.P. 
Filipeştii de Târg” 

 C.P. Filipeştii de 
Târg 
 

2014 3.989.150.72 lei 
Finanțare Uniunea 
Europeană 

Asigurarea protecţiei 
copiilor aflați în 

îngrijire la Centrul de 
plasament din cadrul 

Complexului de 
Servicii Comunitare 

«Sfânta Filofteia» 
Câmpina 

• asigurarea serviciilor de recuperare 
pentru copiii cu dizabilităţi din centrul de 
plasament  
• dezvoltarea de servicii în vederea 
(re)integrării educaţionale, ocupaţionale 
şi sociale a tinerilor care părăsesc 
sistemul de protecţie la împlinirea vârstei 
de 18 ani sau la terminarea studiilor 
• dezvoltarea de programe în vederea 
responsabilizării familiei pentru 
creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor 
copii 

 C.S.C.  « Sfânta 
Filofteia» Câmpina 
 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 
 
 
 

2014-2020 
- asigurarea 
serviciilor de 
calitate în 
conformitate cu 
standardele aflate 
în vigoare pentru 
un număr de 33 
copii 
 
 
 

1.843.600 lei/an – 
(D.G.A.S.P.C.) 
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• dezvoltarea de programe pentru 
menţinerea / reluarea legăturilor familiale 
în vederea reintegrării copiilor în familia 
naturală 
• asigurarea unui mediu familial de 
protecție pentru copiii aflați în plasament 

 

• accesarea de linii de finanţare 
nerambursabile în vederea implementării 
unui proiect care vizează consolidarea 
clădirii centrului şi dotarea cu 
echipamente specifice adaptate nevoilor 
beneficiarilor 

  C.S.C. « Sfânta 
Filofteia» Câmpina 
 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2015-2020 Fonduri 
nerambursabile 
(suma maximă 
prevăzută la 
deschiderea liniei 
de finanțare) 

Asigurarea protecţiei 
copiilor aflați în 

îngrijire la Centrul de 
Plasament  Sinaia 

• dezvoltarea de programe în vederea 
responsabilizării familiei pentru 
creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor 
copii; 
•   dezvoltarea de servicii în vederea 
(re)integrării educaţionale, ocupaţionale 
şi sociale a tinerilor care părăsesc 
sistemul de protecţie la împlinirea vârstei 
de 18 ani sau la terminarea studiilor; 
• dezvoltarea de programe pentru 
menţinerea / reluarea legăturilor familiale 
în vederea reintegrării copiilor în familia 
naturală  
• asigurarea unui mediu familial de 
protecție pentru copiii aflați în plasament 

 C.P. Sinaia 
 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 
 
 

2014-2020 
- asigurarea 
serviciilor de 
calitate în 
conformitate cu 
standardele aflate 
în vigoare pentru 
un număr de 66 
copii 
 
 
 
 

1.482.600 lei/an  
(D.G.A.S.P.C.) 
 

• accesarea de linii de finanţare 
nerambursabile în vederea implementării 
unui/unor proiect/e care vizează 
închiderea/restructurarea centrului de 

 C.P. Sinaia 
 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2015 – 2020 Fonduri 
nerambursabile 
(suma maximă 
prevăzută la 
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plasament și înfiintarea de servicii 
alternative de protecție, integrate în 
comunitate – case de tip familial și centre 
de zi.   
 

deschiderea liniei de 
finanțare) 

Asigurarea protecţiei 
copiilor aflați în 

îngrijire la Centrul de 
plasament din cadrul 

Complexului de 
Servicii Comunitare 

«Sfânta Maria» 
Vălenii de Munte 

• dezvoltarea de servicii în vederea 
(re)integrării educaţionale, ocupaţionale şi 
sociale a tinerilor care părăsesc sistemul 
de protecţie la împlinirea vârstei de 18 ani 
sau la terminarea studiilor 
•  dezvoltarea de programe în vederea 
responsabilizării familiei pentru 
creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor 
copii 
• dezvoltarea de programe pentru 
menţinerea / reluarea legăturilor familiale 
în vederea reintegrării copiilor în familia 
naturală   
• dezvoltarea serviciului destinat 
victimelor violenţei în familie 
• asigurarea unui mediu familial de 
protecție pentru copiii aflați în plasament  
 

 C.S.C. ”Sfânta 
Maria” Vălenii de 
Munte 
 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2014-2020 
- asigurarea 
serviciilor de 
calitate în 
conformitate cu 
standardele aflate 
în vigoare pentru 
un număr de 90 
copii 
 
 
  
 

2.706.500 lei/an  
(D.G.A.S.P.C.) 
 

 • accesarea de linii de finanţare 
nerambursabile în vederea implementării 
unui/unor proiect/e care vizează 
închiderea/restructurarea centrului de 
plasament și înfiintarea de servicii 
alternative de protecție, integrate în 
comunitate – case de tip familial și centre 
de zi.   

 C.S.C. “Sfânta 
Maria Vălenii de 
Munte 
 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2015 – 2020 Fonduri 
nerambursabile 
(suma maximă 
prevăzută la 
deschiderea liniei 
de finanțare) 
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Asigurarea protecţiei 
copiilor aflați în 
îngrijire în Centrul de 
Plasament  Plopeni 

• asigurarea unui mediu familial de 
protecţie pentru copiii aflaţi în plasament  
• dezvoltarea de servicii în vederea 
(re)integrării educaționale, ocupaționale 
și sociale a tinerilor care părăsesc 
sistemul de protecție la împlinirea vârstei 
de 18 ani sau la terminarea studiilor 
• dezvoltarea de programe în vederea 
responsabilizării familiei pentru 
creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor 
copii 
• dezvoltarea de programe pentru 
menţinerea / reluarea legăturilor 
familiale în vederea reintegrării copiilor 
în familia naturală   

 C.P. Plopeni 
 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2014-2020 
- asigurarea 
serviciilor de 
calitate în 
conformitate cu 
standardele aflate 
în vigoare pentru 
un număr de 60 
copii 
 
 
 
 

1.556.000 lei/an  
(D.G.A.S.P.C.) 
 

• accesarea de linii de finanţare 
nerambursabile în vederea implementării 
unui/unor proiect/e care vizează 
închiderea/restructurarea centrului de 
plasament și înfiintarea de servicii 
alternative de protecție, integrate în 
comunitate – case de tip familial și 
centre de zi.   

 C.P. Plopeni 
 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2015 – 2020 Fonduri 
nerambursabile 
(suma maximă 
prevăzută la 
deschiderea liniei 
de finanțare) 

Asigurarea protecţiei 
copiilor aflați în îngrijire 
în Centrul de plasament 

pentru copilul cu 
handicap din cadrul 

Complexului de Servicii 
Comunitare «Sfântul 

Andrei» Ploieşti 

• derularea de programe de specialitate 
pentru copilul cu handicap din cadrul 
centrului; 
• asigurarea unui mediu familial de 
protecţie pentru copiii aflaţi în plasament; 
• dezvoltarea de programe pentru 
menținerea legăturii cu familia 

 C.S.C. «Sfântul 
Andrei» Ploieşti 
 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2014-2020 
- asigurarea 
serviciilor de 
calitate conform cu 
standardele aflate 
în vigoare pentru 
un număr de 75 
copii 
 

3.483.070 lei/an 
(D.G.A.S.P.C.) 
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• accesarea de linii de finanţare 
nerambursabile în vederea implementării 
unui/unor proiect/e care să vizeze 
construcția unei clădiri anexe pentru 
mutarea Centrului de zi; accesibilizarea 
clădirii prin construirea unui lift exterior; 
dotări specifice pentru activitățile 
beneficiarilor  
 

 C.S.C. «Sfântul 
Andrei» Ploieşti 
 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2015 – 2020 Fonduri 
nerambursabile 
(suma maximă 
prevăzută la 
deschiderea liniei 
de finanțare) 

Asigurarea protecţiei 
copiilor aflați în 

îngrijire în Centrul de 
Plasament Câmpina 

• asigurarea unui mediu familial de 
protecţie pentru copiii aflaţi în 
plasament; 
• dezvoltarea de programe în vederea 
responsabilizării familiei pentru 
creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor 
copii; 
• dezvoltarea de programe pentru 
menţinerea / reluarea legăturilor 
familiale în vederea reintegrării copiilor 
în familia naturală 
 

 C.P. Câmpina 
 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2014-2020 
- asigurarea 
serviciilor de 
calitate în 
conformitate cu 
standardele aflate 
în vigoare pentru 
un număr de 48 
copii 
 
 

1.482.600 lei/an – 
(D.G.A.S.P.C. ) 
 

• accesarea de linii de finanţare 
nerambursabile în vederea implementării 
unui proiect care să vizeze inființarea 
unui atelier protejat pentru 
confecționarea articolelor de artizanat, 
pictură, modelare, prelucrare materiale 
textile și din lemn 
 

 C.P. Câmpina 
 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2015-2020 Fonduri 
nerambursabile 
(suma maximă 
prevăzută la 
deschiderea liniei 
de finanțare) 

Reducerea numărului de 
copii din sistemul 

rezidențial de protecție 

• dezvoltarea serviciilor alternative care 
să asigure sprijinirea familiilor pentru 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Autorități publice 

2015-2017 
- evaluarea și 
atestarea unui 

1.341.000 lei/an 
(D.G.A.S.P.C.)  
Buget Autorități 
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reintegrarea copiilor din sistemul 
rezidențial de protecție; 
• dezvoltarea rețelei de asistenți 
maternali profesioniști; 
• creșterea numărului de copii pentru 
care se stabilește măsura de protecție de 
tip plasament familial; 
• dezvoltarea serviciilor comunitare 
(centre de zi, centre de tip respiro sau de 
consiliere), centre de recuperare care să 
vină în sprijinul familiei și a copiilor, în 
sensul reintegrării și menținerea acestora 
în propria familie 
 

locale 
 ONG-uri 

număr de 30 (10 în 
2015; 10 în 2016; 
10 în 2017) 
asistenți maternali 
profesioniști 
 

publice locale 
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2. Menţinerea copiilor în cadrul familiei naturale, prin dezvoltarea unor programe de prevenire a abandonului şi  
instituţionalizării 

 
Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/Indicatori de 

referință 
Resurse 

Monitorizarea  și consilierea 
femeilor gravide aflate în situație 
de risc şi extinderea programelor 
de consiliere pentru planificare 

familială 

• consolidarea 
parteneriatelor cu unităţi 
sanitare, cabinete 
medicale, medici de 
familie, maternităţi, 
autorităţi locale etc. 
• derularea programelor 
de consiliere 
•  mediatizarea 
programelor şi serviciilor 
oferite 

 Serviciul de consiliere și 
sprijin pentru părinți și 
copii din cadrul C.S.C. 
,,Sfântul Andrei” 
Ploieşti 
 Centrul de resurse şi 

asistenţă socială din 
cadrul C.S.C. ,,Sfânta 
Maria” Vălenii de 
Munte şi C.S.C. ,,Sf. 
Filofteia” Câmpina 
 Cabinetul de consiliere și 

asistență socială din 
cadrul C.S.C. ,,Rază de 
soare” Băicoi; 
 Serviciul strategii, 

programe, monitorizare, 
analiză statistică şi 
îndrumare metodologică 
a activităților S.P.A.S. 

2015-2020 
- 10 parteneriate 
încheiate 
- 6  campanii derulate 
- 6 materiale 
informative emise pe 
această temă 

595.212 lei/an 
(D.G.A.S.P.C. 
 

Asigurarea serviciilor de îngrijire 
de zi pentru copiii aflați în 

dificultate în centrele existente şi 
înfiinţarea de noi astfel de centre 

• dezvoltarea şi derularea 
programelor specifice de 
îngrijire de zi 
• înființarea de noi 
servicii de îngrijire de zi la 
nivelul comunităților și 
dezvoltarea programelor 
specifice 

 D.G.A.S.P.C. Prahova 
 Autorități publice 
locale 

2015-2020 
- 20 beneficiari ai 
Centrului de Îngrijire de 
Zi Vălenii de Munte din 
cadrul DGASPC 
 
 
 
 

35.532 lei/an 
(D.G.A.S.P.C) 
Autorități 
publice locale 
Fonduri 
nerambursabile 
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Asigurarea serviciilor de 
recuperare pentru copiii cu 
dizabilități din comunitate 

• dezvoltarea și 
derularea serviciilor de 
recuperare specifice 
copiilor cu dizabilități 
• organizarea și 
dezvoltarea de noi centre 
de recuperare 
• dezvoltarea serviciilor 
de îngrijire la domiciliu 

 Centrul de zi pentru 
copii cu dizabilități din 
cadrul C.S.C. ,,Sfânta 
Maria” Vălenii de 
Munte, 
C.S.C. “Sfântul Andrei” 
Ploiești și C.S.C. ,,Sfânta 
Filofteia” Câmpina 
 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Autorități publice 
locale 
 ONG-uri 

2014-2020 
- 250 beneficiari ai 
celor 3 centre de zi 
pentru copii cu 
dizabilități din cadrul 
DGASPC 
- numărul centre noi 
înființate de către 
autoritățile locale 
 - număr servicii de 
îngrijire la domiciliu 
înființate de către 
autoritățile locale 

138.984 lei/an  
D.G.A.S.P.C.  
Bugete 
autorități locale 
Fonduri 
nerambursabile 
 

Asigurarea protecţiei cuplurilor 
mamă-copil în Centrul maternal 
aflat în subordinea D.G.A.S.P.C. 

Prahova 

• asigurarea condiţiilor 
pentru funcţionarea 
Centrului maternal 
• dezvoltarea şi derularea 
programelor specifice 
pentru prevenirea 
abandonului copiilor 

 Centrul maternal din 
cadrul C.S.C. “Sfântul 
Andrei” Ploieşti 

2014-2020 
- 15 mame/an 
consiliate, informate, 
sprijinite 
 

291.504 lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
 

Prevenirea instituționalizării 
copiilor cu tulburări din spectrul 

autist prin oferirea serviciilor 
specializate  în cadrul Centrului 

de consiliere şi asistenţă a 
persoanelor cu tulburări din 

spectrul autist. 

• asigurarea evaluării de 
specialitate şi furnizarea 
serviciilor specifice 
• dezvoltarea şi derularea 
programelor de consiliere 
a copiilor cu tulburări de 
spectrul autist şi a 
familiilor acestora 
 

 Centrul de consiliere 
şi asistenţă a persoanelor 
cu tulburări de spectrul 
autist din cadrul C.S.C. 
« Sfânta Andrei » 
Ploieşti 
 Inspectoratul Școlar 
Județean 
 Inspectoratul de 
Poliție Prahova 
 ONG-uri 

2014-2020 
- 50 copii/an care 
beneficiază de 
serviciile de 
specialitate ale 
centrului  
 

96.000 lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
Buget ONG-uri 
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Prevenirea instituționalizării 
copiilor cu tulburări de 

comportament prin oferirea 
serviciilor specializate  în cadrul 

Serviciului evaluare iniţială, 
intervenţie în regim de urgenţă, 

abuz și  violenţă în familie 

• asigurarea evaluării de 
specialitate şi furnizarea 
serviciilor specifice 
• dezvoltarea şi derularea 
programelor de consiliere 
a copiilor cu tulburări de 
comportament şi a 
familiilor acestora 
 

 Serviciul evaluare 
iniţială, intervenţie în 
regim de urgenţă, abuz și  
violenţă în familie 
 Centrul de Primire  în 
Regim de Urgenţă 
„Cireşarii” Ploieşti 

2014-2020 
- 400 copii/ familii/ an  
beneficiari ai 
serviciilor de consiliere  

186.400 lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
 

Prevenirea instituționalizării 
copiilor neglijați, abuzați, 
exploatați prin aplicarea 

programelor specializate în 
cadrul serviciilor existente la 

nivelul D.G.A.S.P.C. Prahova, 
dar și prin dezvoltarea de noi 
servicii specializate adaptate 

nevoilor acestei categorii 

• dezvoltarea și 
derularea programelor de 
prevenire a 
instituționalizării copiilor 
neglijați / abuzați, 
exploatați 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Autorităţi publice 
locale 
 Inspectoratul  
Școlar Județean Prahova  
 Inspectoratul  
Județean de Poliție 
Prahova 
 O.N.G. – uri 

 

2014-2020 
- 700 copii/ familii/ an 
beneficiari ai 
serviciilor de consiliere 
- 3 parteneriate 
încheiate 
 
 

456.012lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
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3. Prevenirea fenomenelor care pot determina intrarea copilului in dificultate 
 
Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/ 

Indicatori de 
referinţă 

Resurse 

Identificarea, consilierea 
și monitorizarea 

permanentă a familiilor 
aflate în situație de risc 

• derularea programelor  specializate de 
identificare, consiliere şi monitorizare a 
familiilor aflate în situaţii de risc 
• implicarea alături de autorităţile publice 
locale, Inspectoratul Şcolar Județean 
Prahova, unităţile de învăţământ din judeţ, 
Direcţia de Sănătate Publică Prahova, în  
depistarea familiilor aflate în situaţii de risc 
şi identificarea soluţiilor adecvate pentru 
depăşirea acestor situaţii 
• dezvoltarea serviciilor comunitare care 
să asigure identificarea și intervenția 
precoce în cazul familiilor aflate în situații 
de risc 

 Serviciul de 
consiliere şi sprijin 
pentru părinţi şi 
copii din cadrul 
C.S.C. ,,Sfântul 
Andrei” Ploieşti 
 Centrul de resurse 
şi asistenţă socială 
din cadrul C.S.C. 
,,Sfânta Maria” 
Vălenii de Munte şi 
C.S.C. ,,Sfânta 
Filofteia” Câmpina 
 Cabinetul de 
consiliere și 
asistență socială din 
cadrul C.S.C. ,,Rază 
de soare” Băicoi 
 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Autorități publice 
locale 

2014-2020 
- 20 parteneriate 
încheiate cu 
autoritățile locale 
 

456.012 lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
 



12 
 

Responsabilizarea tuturor 
factorilor importanţi: 
instituţii ale statului, 
societatea civilă etc., 
pentru a interveni în 

prevenirea marginalizării 
sociale (zone 

defavorizate, comunități 
de romi) 

 

• încheierea de parteneriate cu Direcţia de 
Sănătate Publică Prahova, Inspectoratul 
Şcolar Județean Prahova, Instituţia 
Prefectului Prahova, O.N.G.-uri, cu 
stabilirea responsabilităţilor pentru fiecare 
semnatar în ceea ce priveşte depistarea, 
evaluarea şi soluţionarea cazurilor privind 
prevenirea marginalizării sociale pentru 
grupurile care prezintă un risc crescut în 
acest sens  
 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova  

2015-2020 
- 6 parteneriate 
încheiate 

27.840lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
Bugete 
parteneri 
 

Organizarea și 
dezvoltarea serviciilor de 
monitorizare şi asistenţă 
a copiilor ai căror părinţi 
sunt plecaţi la muncă în 

străinătate 

• derularea acțiunilor de consiliere și 
informare a persoanelor cu atribuții sau 
SPAS-urilor pentru îndeplinirea atribuțiilor 
ce le revin în acest sens 
• derularea acţiunilor de monitorizare a 
fenomenului copiilor ai căror părinţi sunt 
plecați temporar peste hotare 
• informarea şi consilierea părinţilor care 
pleacă peste hotare, sensibilizarea 
comunităţii locale pentru a preveni situaţiile 
de risc în care se pot afla copiii din această 
categorie vulnerabilă   

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Centrul de resurse 
şi asistenţă socială 
din cadrul C.S.C. 
,,Sfânta Maria” 
Vălenii de Munte şi 
C.S.C. ,,Sfânta 
Filofteia” Câmpina 
 Cabinetul de 
consiliere și asistență 
socială din cadrul 
C.S.C. ,,Rază de 
soare” Băicoi. 
 Autorităţile 
publice locale 
 

2014-2020 
- 10 întâlniri 
informative/an 

456.012 lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
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4. Promovarea adopţiei ca măsură specială de protecţie a copilului aflat în dificultate şi a copilului cu dizabilităţi 
 
 
Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/Indicatori 

de referinţă 
Resurse 

Sensibilizarea opiniei 
publice cu  privire la 

adopţia copiilor aflaţi în 
dificultate şi a celor cu 

handicap 
 

• organizarea semestrială de campanii de 
presă care să promoveze adopția națională, 
ca măsură definitivă de protecție 

  D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2014-2020 
- 2 campanii de 
presă/an 

27.840 lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
 

Creşterea numărului de 
adopţii finalizate 

• clarificarea situaţiei juridice şi 
reevaluarea periodică a tuturor copiilor cu 
măsură de protecţie  

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2014-2020 
- 100 copii 
adoptabili 

766.000 
lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
 

Creşterea  gradului de 
pregătire  în rândul 

persoanelor care doresc să 
adopte 

• realizarea cursurilor de pregătire pentru 
familii / persoane adoptive  
 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 

2014-2020 
-70 familii/persoane 
participante la 
cursurile de 
pregătire 
 

375.000 
lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
 

Dezvoltarea relaţiei copil-
familie adoptatoare 

• asigurarea supravegherii evoluției post-
adopție a relației copil-familie 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2014-2020 
- 4 întâlniri/an cu 
familiile 
adoptatoare 

 

375.000 
lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
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5. Asigurarea  serviciilor alternative de îngrijire destinate protecției copiilor cu dizabilități 
 

Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/ 
Indicatori de 

referință 

Resurse 

Asigurarea recuperării şi 
reabilitării copiilor cu 
handicap neuro-psiho-

motor sever proveniţi din 
familii din comunitatea 

locală 

• derularea programelor specializate 
destinate copiilor cu handicap şi familiilor 
acestora 

• dezvoltarea serviciilor comunitare care să 
vină în sprijinul recuperării și reabilitării 
copiilor cu handicap 

• înființarea și dezvoltarea serviciilor de 
recuperare la domiciliu 

 Centrul de zi 
pentru copii cu 
dizabilități din 
cadrul C.S.C. 
,,Sfânta Maria” 
Vălenii de Munte, 
C.S.C. ,,Sfântul 
Andrei” Ploieşti și 
C.S.C. ,,Sfânta 
Filofteia” Câmpina; 
 Unităţi medicale 
care derulează 
programe de 
recuperare 
 ONG-uri 
 

2014-2020 
- 250 beneficiari ai 
celor 3 centre de zi 
pentru copii cu 
dizabilități din 
cadrul DGASPC 
- număr servicii de 
recuperare  la 
domiciliu oferite de 
ONG-uri 

666.468 
lei/an 
D.G.A.S.P.C. 

Facilitarea accesului 
copiilor cu dizabilităţi la 
serviciile de recuperare, 

reabilitare şi la cele 
educaţionale 

• încheierea de parteneriate între 
autoritățile publice locale pentru asigurarea 
transportului copiilor cu dizabilități la 
centrele de recuperare, reabilitare  
• încheierea de parteneriate cu 
Inspectoratul Școlar Județean Prahova şi 
Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică 
Prahova cu privire la mediatizarea 
serviciilor de recuperare, reabilitare și 
educaționale oferite  

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova  
 Autorități publice 
locale 
 Inspectoratul 
Școlar Județean 
Prahova 
 Direcţia Judeţeană 
de Sănătate Publică 
Prahova 
 

2014-2020 
 - 2 parteneriate 
încheiate 

Bugete locale 
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Asigurarea serviciilor de 
evaluare complexă, 

respectiv identificare, 
evaluare și monitorizare 
pentru copiii cu handicap 

 

• furnizarea serviciilor specializate de 
evaluare şi consiliere pentru copii / tineri cu 
handicap  

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2014-2020 
- 3000 ședințe de 
consiliere/an 

264.700lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
 

Promovarea conceptului 
de “reabilitare bazată pe 

comunitate” prin 
campanii media și lobby 
la nivelul comunităţilor 

locale 
 
 

• elaborarea şi distribuirea  de materiale 
informative privind reabilitarea copiilor cu 
handicap; 
• organizarea de campanii pentru 
sensibilizarea populaţiei cu privire la 
problematica copiilor cu handicap şi a 
familiei acestora, în sensul implicării 
comunităţii pentru reabilitarea şi integrarea 
socială a acestora 
 

  D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2015-2020 
- 6 campanii 
 

139.350 
lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

6. Imbunătăţirea şanselor de dezvoltare deplină şi armonioasă a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, prin dezvoltarea 
practicilor integrative 

 
 
Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/Indicatori 

de referință 
Resurse 

Creşterea gradului de 
socializare în rândul 
copiilor / tinerilor cu 

handicap şi schimbarea 
mentalităţii populaţiei faţă 
de problematica acestora 

• dezvoltarea unor programe de socializare 
prin organizarea unor activități recreativ – 
educative,  culturale și sportive (tabere, 
spectacole, concursuri sportive, expoziții ale 
copiilor aflați în sistemul de protecție etc.)  
• dezvoltarea şi promovarea activităţilor de 
voluntariat cu partenerii actuali şi atragerea 
de noi voluntari în derularea programelor 
specifice pentru copiii şi tinerii din sistemul 
de protecţie 
 

 C.S.C. ,,Sfântul 
Andrei” Ploieşti 
  C.P. Câmpina 
  C.P. Plopeni 
 C.P. Filipeştii de 
Târg 
 C.S.C. ,,Sfânta 
Maria” Vălenii de 
Munte 
 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 O.N.G. - uri 

2014-2020 
- 10 parteneriate 
încheiate 
- 3 acțiuni de 
promovare/an 

4.500 lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
Bugete 
parteneri 

Formarea abilităţilor de 
reintegrare în comunitate 
prin consilierea tinerilor 
care părăsesc sistemul de 

protecţie 

• derularea programelor de consiliere şi 
suport adresate tinerilor din sistemul de 
protecţie. Aceste programe sunt adresate 
tinerilor care au cerinţe educaţionale 
speciale cu vârste cuprinse între 16-18 (26 
ani în cazul celor care urmează o formă de 
învăţământ special) 
• accesarea programelor speciale derulate 
pentru integrarea socio-profesională a 
tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie 

 C.P. Câmpina 
 C.P. Plopeni 
 C.P. Filipeştii de 
Târg 
 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 O.N.G. - uri 

2014-2020 
-30 tineri/an incluși 
în programe de 
consiliere 

95.052 lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
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7. Îmbunătăţirea şanselor de integrare educațională, ocupaţională şi socială pentru copiii cu vârsta peste 16 ani care 
beneficiază de măsuri de protecție  și pentru tinerii care urmează să părăsească sistemul de protecție 

 

Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/Indicatori 
de referință 

Resurse 

Formarea abilităţilor de 
reintegrare în comunitate 
prin consilierea tinerilor 
care părăsesc sistemul de 

protecţie 

• derularea programelor de consiliere şi 
suport adresate tinerilor din sistemul de 
protecţie. Aceste programe sunt adresate 
tinerilor cu vârste cuprinse între 16-18 (26 
ani în cazul celor care urmează o formă de 
învăţământ superior) 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Centrele de 
plasament din 
subordinea 
D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 O.N.G. - uri 

2014-2020 
- 30 tineri/an incluși 
în programe de 
consiliere 

108.384lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
 

Dezvoltarea abilităţilor de 
viaţă independentă în 

rândul tinerilor  aflaţi în 
unităţile de protecţie din 
subordinea D.G.A.S.P.C. 

Prahova 

• derularea programelor specifice pentru 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă 
independentă pentru tinerii cu vârsta peste 
16 ani 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 O.N.G. - uri 

2014-2020 
- 20 tineri/an 

599.712lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
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8. Dezvoltarea serviciilor de prevenire a abuzului și a neglijării 
 
 
Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/ 

Indicatori de 
referință 

Resurse 

Identificarea   cazurilor de 
abuz / neglijență a 

copilului prin continuarea 
activității liniei telefonice 

0244 983 “S.O.S. - 
Victimele violenței în 

familie” 
 

• asigurarea permanenţei intervenţiei 
pentru linia telefonică de urgenţă 0244/ 983 
“S.O.S. - Victimele violenței în familie” 
 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2014-2020 
- 80 sesizări/ 
intervenții/an  

 

186.400lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
 

Asigurarea intervenţiei de 
specialitate prin scoaterea 

copilului din mediul 
abuziv și reducerea 

riscului de producere a 
abuzului / neglijării prin 

consiliere psiho-socială şi 
asigurarea intervenţiei în 
regim de urgenţă de către 
Serviciul evaluare iniţială, 

intervenţie în regim de 
urgenţă, abuz şi violenţă 
în familie, Centrele de 

resurse şi asistenţă socială 
din cadrul Direcţiei şi 

autorităţile publice locale 
 
 

• furnizarea serviciilor de specialitate de 
către echipele de specialişti ale Direcţiei şi a 
instituţiilor cu atribuţii în domeniu 
•  elaborarea şi aplicarea programelor 
specializate destinate victimelor violenţei în 
familie şi agresorilor 

  D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2014-2020 
- 800 intervenții/an 

182.400lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
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Asigurarea protecției pe 
termen scurt a copiilor 

abuzaţi / neglijaţi în 
Centrul de primire în 

regim de urgenţă 
,,Cireșarii” Ploiești aflat 

în subordinea 
D.G.A.S.P.C. Prahova 
(până la soluţionarea 

cazului) 

• furnizarea serviciilor de specialitate de 
către echipele de specialişti ale Centrului de 
primire în regim de urgenţă ,,Cireșarii” 
Ploiești pentru copii şi familiile acestora 
 

 C.P.R.U. 
,,Cireșarii”  Ploieşti 

2014-2020 
- asigurarea 
serviciilor de 
calitate în 
conformitate cu 
standardele aflate în 
vigoare pentru un 
număr de 50 copii 
 

826.840lei/an  
D.G.A.S.P.C.  
 

Sensibilizarea opiniei 
publice cu privire la 
fenomenul de abuz / 

neglijare asupra copiilor 

 

• desfășurarea semestrială a unor campanii 
de sensibilizare și informare a opiniei 
publice privind fenomenul de abuz / 
neglijare asupra copiilor  prin furnizarea de 
materiale informative 
• implicarea mass-media în campanii de 
sensibilizare, prin publicarea materialelor pe 
această temă şi participarea la emisiuni 
radio- tv 
• dezvoltarea de parteneriate cu 
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, 
O.N.G. - uri 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2015-2020 
- 2 campanii/an 
- 2 parteneriate 
încheiate 

27.840lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
 
 

Implicarea instituţiilor 
publice în procesul de 

prevenire şi diminuare a 
fenomenului violenţei 

domestice 

 

• încheierea unor parteneriate cu  
Inspectoratul Școlar Judeţean Prahova, 
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, 
Direcţia de Sănătate Publică Prahova, 
pentru stabilirea modalităților de sesizare și 
intervenție optime în cazurile de copii 
abuzați / neglijați 
 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2015-2020 
- 3 parteneriate 
încheiate 
- 10 școli  

27.840 lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
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9. Asigurarea / dezvoltarea serviciilor de recuperare şi reabilitare a copilului care a săvârșit o  faptă penală şi nu răspunde 

penal 
 
Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/Indicatori 

de referință 
Resurse 

Identificarea, 
monitorizarea şi consilierea 
copiilor care au săvârşit o 
faptă penală şi nu răspund 

penal 

• derularea activităţii specifice şi a  
programelor adecvate destinate copiilor care 
au săvârşit o faptă penală şi nu răspund penal 

 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 

2014-2020 638.412lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
 
 

Asigurarea procesului de 
consiliere psihologică şi 
juridică destinat familiei 
copilului delincvent în 

vederea  conturării unui cât 
mai bun suport moral, 
psiho-social în scopul 
reintegrării acestuia 

• organizarea şi derularea programelor 
specifice de consiliere pentru copilul 
delincvent şi familia acestuia 
• încheierea de parteneriate cu instituţiile 
abilitate şi cu O.N.G.-uri privind derularea 
unor programe de prevenire a 
comportamentului delincvent 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 

2014-2020 
- 50 consilieri/an 
- 2 parteneriate 
încheiate 

638.412lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
 

Înfiinţarea Centrului de 
recuperare şi reabilitare 

pentru copilul cu tulburări 
de comportament 

• accesarea de linii de finanţare 
nerambursabile în vederea implementării unui 
proiect care vizează infiinţarea unui Centru 
pentru copilul cu tulburări de comportament; 
• încheierea de parteneriate în vederea 
identificării resurselor materiale şi umane 
necesare funcţionării centrului 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 ONG-uri 

2020 
- 1 centru înființat 

Fonduri 
nerambursabile 
(suma maximă 
admisă la 
deschiderea liniei 
de finanțare) 

Perfecţionarea personalului 
de specialitate în vederea 

consilierii copiilor şi 
familiilor de provenienţă 

•identificarea  şi  accesarea cursurilor de 
formare şi perfecţionare a personalului care 
lucrează cu copilul delincvent şi familia 
acestuia 
•organizarea programelor de perfecţionare şi 
derularea acestora prin intermediul echipelor 
de formatori din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Furnizorii de 
formare profesională 

2015-2018 
- 6 persoane formate 

36.408 lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
Furnizori de 
formare 
profesională 
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10. Prevenirea şi combaterea fenomenului de cerşetorie, vagabondaj, prostituţie  
 
Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/Indicatori 

de referință 
Resurse 

Identificarea copiilor 
implicaţi în acte de 

cerșetorie / vagabondaj / 
prostituție 

 

•  derularea activităţilor specifice destinate 
depistării copiilor implicaţi în cerşetorie/ 
vagabondaj/ prostituţie 
•  încheierea de parteneriate cu 
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova şi 
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Prahova 
în vederea realizării de acţiuni comune şi 
pentru asigurarea intervenţiei specializate 
 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 

2015-2020 
- 2 parteneriate 
încheiate 

182.400lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
 

Susţinerea copilului şi a 
familiei acestuia prin 

acordarea de consiliere 
psihologică și juridică de 

către personal de 
specialitate 

• derularea programelor specializate 
destinate copilului şi familiei acestuia 
•  asigurarea monitorizării post servicii, în 
vederea menţinerii echilibrului obţinut în 
urma programelor de consiliere şi pentru a 
evita apariţia recidivei 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 

2014-2020 
-  50 consilieri /an  

367.000lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
 

Perfecționarea 
personalului de 

specialitate 

•  identificarea  şi  accesarea cursurilor de 
formare şi perfecţionare a personalului care 
lucrează cu copilul implicat în acte de 
cerșetorie/vagabondaj/prostituție şi familia 
acestuia 
•  organizarea programelor de perfecţionare 
şi derularea acestora prin intermediul 
echipelor de formatori din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Prahova 
•  încheierea de parteneriate cu furnizori de 
formare profesională 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Furnizorii de 
formare profesională 

2015-2018 
- 6 persoane 
formate 

36.408 lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
Furnizori 
formare 
profesională 
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Sensibilizarea şi 
responsabilizarea 

societăţii civile prin 
derularea campaniilor de 
mediatizare ce au ca temă 
cerşetoria / vagabondajul / 

prostituţia 

•  desfășurarea semestrială a unor campanii 
de sensibilizare şi informare a opiniei 
publice privind fenomenul de abuz / 
neglijare asupra copiilor  prin furnizarea de 
materiale informative 
•  implicarea mass-media în campanii de 
sensibilizare, prin publicarea materialelor pe 
această temă şi participarea la emisiuni 
radio- tv 
 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2015-2020 
- 2 campanii/an 

27.840lei/an
D.G.A.S.P.C.  
 

 
 
 

11. Prevenirea şi retragerea copiilor implicaţi în cele mai grave forme de muncă şi oferirea de alternative familiale 
 
 
Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/Indicatori 

de referință 
Resurse 

Identificarea şi 
combaterea celor mai 

grave forme de muncă în 
rândul copiilor 

• asigurarea funcţionalităţii 
multidisciplinare prin intermediul EIL 
• elaborarea şi furnizarea programelor cu 
caracter educativ-preventiv pentru copiii 
aflaţi în situaţie de risc 
 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Inspectoratul 
Şcolar Prahova 
 Inspectoratul 
Teritorial de Muncă 
Prahova 
 Inspectoratul 
Judeţean de Poliţie 
Prahova 

- 1 întâlnire/an cu 
membrii echipei 
multidisciplinare 

37.284 lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
Buget 
parteneri 
 

Asigurarea asistenţei 
plurispecializată 

individuală / personalizată 
psihologică, instructiv-

• asigurarea intervenţiei multidisciplinare 
prin intermediul EIL 
 
 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Inspectoratul 
Şcolar Prahova 

- 50 consilieri/an 
 

37.284 lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
Buget 
parteneri 
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educaţională, medicală, 
socială 

 Inspectoratul 
Teritorial de Muncă 
Prahova 
 Inspectoratul 
Judeţean de Poliţie 
Prahova      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Organizarea de campanii 
de mediatizare în vederea 
informării, conștientizării, 

mobilizării și 
responsabilizării   

societății cu privire la cele 
mai grave forme ale 
muncii copilului și la 
consecințele acestora 

 

• desfășurarea semestrială a unor campanii 
de sensibilizare şi informare a opiniei 
publice privind prevenirea şi retragerea 
celor mai grave forme de muncă în care sunt 
implicaţi copiii 
• implicarea mass-media în campanii de 
sensibilizare, prin publicarea materialelor pe 
această temă şi participarea la emisiuni 
radio- tv 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 EIL 

- 2 campanii/an  27.840lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
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12. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica specifică a copilului și a familiei aflate în situație de risc 
 

Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/ 
Indicatori de 

referință 

Resurse 

Organizarea de campanii 
de presă care să 

promoveze respectarea 
drepturilor copilului în 
judeţul Prahova și să 
sensibilizeze opinia 
publică cu privire la 

fenomenul copilului aflat 
în dificultate şi cu 

dizabilităţi 

• implicarea mass-media în campanii de 
sensibilizare, prin publicarea materialelor pe 
această temă şi participarea la emisiuni 
radio- tv 

 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2014-2020 
- 2 campanii/an 

27.840lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
 

Organizarea de acțiuni 
menite să promoveze 

măsurile de protecție a 
copilului aflat în 
dificultate și cu 

dizabilități 

• încheierea de parteneriate cu unităţile de 
învăţământ de la nivelul judeţului, în 
vederea realizării de  întâlniri cu elevii, 
profesorii şi părinţii pentru promovarea 
drepturilor copiilor şi a măsurilor de 
protecţie 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2014-2020 
- 20 parteneriate 
încheiate  

27.840 lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
 

Elaborarea și difuzarea de 
materiale de prezentare a 

activității 
D.G.A.S.P.C.Prahova 

• elaborarea raportului managerial al 
instituţiei şi transmiterea acestuia către 
Consiliul Judeţean Prahova 
• publicarea în media locală a unor articole 
privind aspecte din activitatea Direcţiei 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

- 1 raport/lună 
 

27.840 lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
 

Reactualizarea paginii de 
Internet a D.G.A.S.P.C. 

Prahova 

• postarea materialelor informative şi a 
evenimentelor care reflectă activitatea 
instituţiei pe site-ul oficial al Direcţiei 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2014-2020 
 

40.200 lei/an 
DGASPC  
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13. Formarea și perfecționarea profesională a personalului implicat în sistemul de protecție a copilului 
 

Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/Indicatori 
de referință 

Resurse 

Formarea profesională a 
personalului din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Prahova 

(asistenți maternali 
profesioniști, instructori 

de educație, asistenți 
sociali etc.) 

• organizarea de sesiuni de formare şi 
perfecţionare pentru personalul din cadrul 
Direcţiei 
• identificarea cursurilor de formare/ 
perfecţionare pentru personalul sistemului 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2015-2020 
- 300 persoane 
formate 

120.000lei/an  
D.G.A.S.P.C.  
 

 
 
 

14. Asigurarea serviciilor de calitate prin consiliere și sprijin acordat autorităților administrației publice locale din cele 104 
localități din județul Prahova pentru asumarea responsabilităților ce le revin 

 

Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/ 
Indicatori de 

referință 

Resurse 

Derularea acțiunilor de 
informare cu privire la 

responsabilităţile 
autorităţilor publice locale 

în domeniul protecţiei 
copilului şi necesitatea 

continuării procesului de 
descentralizare a 

sistemului de protecţie la 
nivelul comunităţilor 

locale 

• elaborarea materialelor informative 
privind responsabilităţile autorităţilor 
publice locale  şi difuzarea acestora  
• organizarea de întâlniri cu reprezentanţii 
autorităţilor publice locale, în vederea 
informării şi înţelegerii responsabilităţilor 
ce le revin 
• creşterea responsabilităţii Consiliilor 
Comunitare Consultative în identificarea 
resurselor locale de sprijin a copiilor şi 
familiilor aflate în dificultate 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 

2015-2020 
- 10 întâlniri 
informative/an 

27.840lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
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15. Atragerea de resurse financiare, materiale, umane în oferirea de servicii sociale 
 
Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/Indicatori 

de referință 
Resurse 

Atragerea de fonduri 
nerambursabile prin 

proiecte de dezvoltare a 
serviciilor sociale 

 

• identificarea surselor de finanţare 
nerambursabile şi depunerea spre finanţare 
de proiecte pentru dezvoltarea serviciilor 
sociale 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova  

2015-2020 
 

43.300 lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
Fonduri 
nerambursabile 
 

Promovarea şi 
dezvoltarea activităţilor 

de voluntariat 

• organizarea  campaniilor de informare şi 
sensibilizare a opiniei publice cu privire la 
importanţa derulării activităţilor de 
voluntariat 

• încheierea de contracte de voluntariat cu 
persoane interesate să efectueze activităţi 
de voluntariat 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2015-2020 
- 2 campanii/an 
- 10 contracte de 
voluntariat/an 

27.840 lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
 

Implicarea societăţii 
civile în vederea 

dezvoltării parteneriatului 
comunitar privind 
protecția copilului 

• încheierea de parteneriate pentru 
desfășurarea unor programe comune cu 
fundații / asociaţii care desfășoară activități 
în județul Prahova 

  D.G.A.S.P.C. 
Prahova. 

2015-2020 
- 10 parteneriate/an 

27.840 lei/an 
D.G.A.S.P.C.  
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