
 
ROMÂNIA        Proiect nr. _____/________ 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din județul Prahova în 

perioada 2021 – 2027, a Planului operațional de acțiune în domeniul Protecției 
Copilului în perioada 2021-2027 și a Planului operațional de acțiune în domeniul  

Protecției Drepturilor Persoanelor Adulte cu Dizabilități și a Persoanelor Vârstnice în 
perioada 2021-2027  

 
 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 10711/06.05.2022 prezentat de Președintele Consiliului 

Județean Prahova prin care se propune aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor 
Sociale din județul Prahova în perioada 2021 – 2027, a Planului operațional de acțiune 
în domeniul Protecției Copilului în perioada 2021-2027 și a Planului operațional de 
acțiune în domeniul Protecției Drepturilor Persoanelor Adulte cu Dizabilități și a 
Persoanelor Vârstnice în perioada 2021-2027 și Raportul nr. 10719/06.05.2022 al 
Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică; 
 - Prevederile art. 117 și ale art. 118 din Legea nr. 292/2011, a asistenței sociale, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 - Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor 
sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Prevederile art. 11 alin. (1) lit. e) din Hotărârea nr. 1217/2006 privind 
constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România, 
cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile art. 3 alin. (3) lit. a)  din Regulamentul cadru de organizare și 
funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii 
orientative de personal; 
 - Hotărârea nr. 2/2022 a Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (5) lit. b) art. 182 alin. (1) și (2) și ale art. 
196 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

 Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se aprobă Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din județul Prahova 
în perioada 2021 – 2027, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art. 2. Se aprobă Planul operațional de acțiune în domeniul Protecției Copilului 

în perioada 2021-2027, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 



Art. 3. Se aprobă Planul operațional de acțiune în domeniul Protecției Drepturilor 
Persoanelor Adulte cu Dizabilități și a Persoanelor Vârstnice în perioada 2021-2027, 
prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 4. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
Art. 5. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 
 

 
PREȘEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                              SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                    Hermina Adi Bîgiu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inițiator: Președinte, Iulian Dumitrescu _____ 

Ploiești ___________ 

Nr.________ 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 10711/06.05.2022 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
 
 Prin adresa nr. IA 14154/01.04.2022 și nota de fundamentare nr. 

16379/14.04.2022, înregistrate la Consiliul Județean Prahova sub nr. 8260/03.04.2022 și 

nr. 9083/14.04.2022, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova a înaintat spre aprobare Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din județul 

Prahova în perioada 2021 – 2027, Planul operațional de acțiune în domeniul Protecției 

Copilului în perioada 2021-2027 și Planul operațional de acțiune în domeniul Protecției 

Drepturilor Persoanelor Adulte cu Dizabilități și a Persoanelor Vârstnice în perioada 

2021-2027. 

Această strategie conține o sinteză a nevoilor existente la nivelul județului și a 

stabilit direcțiile strategice de acțiune pentru perioada 2021 -2027 care să conducă la o 

îmbunătățire a calității serviciilor pentru asigurarea celei mai potrivite forme de îngrijire 

a copiilor și persoanelor adulte cu dizabilități, la consolidarea avantajelor alternativelor 

de protecție în case de tip familial/locuințe protejate și la atingerea unor standarde de 

calitate superioare a serviciilor oferite .    

Prioritatea acestei strategii o constituie asigurarea accesului la o gamă extinsă de 

servicii sociale, adaptate nevoilor individuale și de grup identificate în fiecare 

comunitate, prin încurajarea implicării autorităților, instituțiilor publice și organismelor 

private, pentru diversificarea serviciilor sociale comunitare atât în vederea prevenirii 

intrării copilului în dificultate, implementării și monitorizării drepturilor acestuia cât și 

a combaterii riscului de excluziune socială pentru persoanele cu handicap și cele 

vârstnice din județ.  

 Față de cele expuse mai sus supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de 
hotărâre. 

 
P R E Ș E D I N T E, 

Iulian Dumitrescu 
 

 



R O M Â N I A 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 
ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 10719/06.05.2022 
 
 

 
Raport 

 
 
 

 Conform prevederilor prevederile art. 117 și ale art. 118 din Legea nr. 292/2011, 

a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a elaborat Strategia de Dezvoltare a 

Serviciilor Sociale din județul Prahova în perioada 2021 – 2027, Planul operațional de 

acțiune în domeniul Protecției Copilului în perioada 2021-2027 și Planul operațional de 

acțiune în domeniul Protecției Drepturilor Persoanelor Adulte cu Dizabilități și a 

Persoanelor Vârstnice în perioada 2021-2027. 

 Această strategie a fost avizată de Comisia Județeană privind Incluziunea Socială 

constituită la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova și transmisă spre aprobare 

Consiliului Județean Prahova cu adresa nr. IA 14154/01.04.2022. 

 Potrivit alin. 2 al art. 117 din Legea nr. 292/2011, Strategiile de dezvoltare a 

serviciilor sociale se dezbat și se avizează de către Comisiile județene de incluziune 

socială și a municipiului București, anterior aprobării lor prin hotărâre a consiliului 

județean. 

Față de cele expuse, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 

 
 

Director executiv 
Tincă Alina Georgiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A                                                                       ANEXA NR. 1 
JUDEȚUL PRAHOVA                                                     La Hotărârea nr.______ 
CONSILIUL JUDEȚEAN                                          Din data de __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A 
SERVICIILOR SOCIALE DIN JUDEȚUL 

PRAHOVA ÎN PERIOADA 2021 – 2027 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A                                                                       ANEXA NR. 2 
JUDEȚUL PRAHOVA                                                     La Hotărârea nr.______ 
CONSILIUL JUDEȚEAN                                          Din data de __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANUL OPERAȚIONAL DE ACȚIUNE ÎN 
DOMENIUL PROTECȚIEI COPILULUI ÎN 

PERIOADA 2021-2027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



R O M Â N I A                                                                       ANEXA NR. 3 
JUDEȚUL PRAHOVA                                                     La Hotărârea nr.______ 
CONSILIUL JUDEȚEAN                                          Din data de __________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANUL OPERAȚIONAL DE ACȚIUNE ÎN 
DOMENIUL PROTECȚIEI DREPTURILOR 

PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI 
A PERSOANELOR VÂRSTNICE ÎN PERIOADA 

2021-2027 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ploieşti, Şos. Vestului nr. 14 - 16, telefon: 0244-586.100, 511.400, fax: 0244-586.148 
Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com 

A.N.S.P.D.C.P. 12182 
          

 
             
 
 

                                                                 Avizat 
Comisia Județeană privind Incluziunea Socială 

                                                               Președinte, 
                                                            Prefectul județului Prahova 

                                                               

 

 

 

 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 

DIN JUDEŢUL PRAHOVA ÎN PERIOADA 2021 - 2027 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.copilprahova.ro/
mailto:copil@copilprahova.ro
mailto:dgaspcph@yahoo.com
http://www.copilprahova.ro/
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 

DIN JUDEŢUL PRAHOVA ÎN PERIOADA 2021 - 2027 

 
 
 
Acţionând permanent pentru asigurarea protecţiei sociale a persoanelor vulnerabile, prin aplicarea 

politicilor de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor sociale de specialitate în domeniul protecţiei 

copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu dizabilități şi celor vârstnice, oricăror alte persoane 

aflate în nevoie, Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova a elaborat o 

sinteză a nevoilor existente la nivelul judeţului şi a stabilit direcţiile strategice de acţiune pentru perioada 

2021 - 2027, care să conducă la o îmbunătățire a serviciilor în domeniul acordării de sprijin adecvat 

familiilor vulnerabile precum şi în domeniul reabilitării şi integrării în comunitate a persoanelor cu 

dizabilități sau al îngrijirii în familie / comunitate a persoanelor vârstnice.  

Prioritatea acestei strategii o constituie asigurarea accesului la o gamă extinsă de servicii sociale, 

adaptate nevoilor individuale şi de grup identificate în fiecare comunitate, prin încurajarea implicării 

autorităţilor, instituţiilor publice şi organismelor private, pentru diversificarea serviciilor sociale 

comunitare atât în vederea prevenirii intrării copilului în dificultate, implementării şi monitorizării 

drepturilor acestuia cât şi a combaterii riscului de excluziune socială pentru persoanele cu dizabilități şi 

cele vârstnice din judeţ.  

 

Cadrul legal care reglementează domeniul: 

- Constituția României; 

- Legea nr. 292/2011 Legea asistenței sociale, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare (aduse până la 14.10.2019); 

- Legea nr.466/2004 privind statutul asistentului social în România cu modificările și completările 
ulterioare; 

- H.G. nr. 476/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

- H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 
privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, anexele 
1-30, (aduse până la 16.07.2019); 

http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2019/20190205-Legea292din2011-a2017.pdf
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2019/20190205-Legea197din2012-a2017.pdf
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/DGAS/Acreditare/20190723-HG_476_2019.pdf
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2019/20190827-HG_118_2014_actualizata_2019.pdf
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- H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru 
de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările (aduse până la 06.04.2021); 

- Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările  și completările 
ulterioare; 

- Strategia națională pentru incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027 - proiect; 

- Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027- proiect;  

- Strategia națională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea 
violenței domestic pentru perioada 2018-2021; 

-Strategia de dezvoltare durabilă a județului Prahova pentru perioada 2021-2027, aprobată prin Hotărârea 
CJ nr. 48/31.03.2021;  

- Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată; 

- Ordinul MMJS nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 
sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 
protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile 
acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, anexele 1-9; 

- Ordinul Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime 
de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

- Decizie nr. 877/2018 privind aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru 
persoanele adulte cu handicap; 

- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor 
publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 privind Codul muncii, republicată; 

- Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

Domeniu: Protecția copilului 

- Legea nr. 272/2004 privind protecția  și promovarea drepturilor copilului, republicată; 

- Legea  nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, republicată; 

- Ordinul MMJS nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale  

de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție special; 

- Ordinul MMJS nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de 
tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie special; 
- Ordinul MMJS nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale 
de zi destinate copiilor; 

- Ordinul MMJS nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale 
organizate ca centre maternal; 

-Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și 
completările ulterioare. 

http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2019/20190827-HG_867_2019_actualizata_2019.pdf
http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/5427
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2019/Ordine_standard/Ordin_81_2019.pdf
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CAPITOLUL I. ORGANIZAREA ADMINISTRATIV -  TERITORIALĂ 

Judeţul Prahova este situat la sud de curbura Munţilor Carpaţi, în zona de Centru-Sud a României, 
fiind străbătut de meridianul de 26º Est şi de paralela de 45º Nord. Din punct de vedere al organizării 
regionale, judeţul Prahova aparţine Regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, alături de judeţele Giurgiu, 
Teleorman, Călăraşi, Argeş, Dâmboviţa, Ialomiţa. 

Suprafaţa judeţului este de 4.716 kmp, care reprezintă 2% din teritoriul ţării şi îl situează pe locul 
33 la nivel naţional. Relieful judeţului Prahova este variat, dispus în formă de amfiteatru şi este caracterizat 
de proporţionalitatea formelor de relief - munţi 26,2% (Vârful Omu - 2505 m), dealuri 36,5% şi câmpii 
37,3%. 

 În prezent, organizarea administrativă a teritoriului judeţului Prahova este următoarea: 

Număr municipii Număr oraşe Număr comune Număr sate 
2 12 90 405 

 
Reşedinţa judeţului este Municipiul Ploieşti, situat la 60 km nord de Bucureşti, cu o suprafaţă de 

89,2 km2 şi 209.945 locuitori ca populaţie stabilă (la data de 20.10.2011). 
 
 

CAPITOLUL II. POPULAŢIA JUDEŢULUI PRAHOVA 
 

Conform datelor publicate de Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova după ultimul recensământ al 
populaţiei din data de, 20.10.2011 situaţia populaţiei stabile din judeţul Prahova este următoarea: 
a) Populaţia totală : 762.886 locuitori 
Populaţia după domiciliu pe grupe de vârstă, la 1 iulie 2019: total-789935  

• cu vârsta cuprinsă între 0 - 14 ani: 108141 
• cu vârsta între 15 - 59 ani: 483478 
• 60 ani şi peste: 198316 

b) Structura pe sexe :  48,44 %  bărbaţi şi 51,55 %  femei  
c) Populaţia în mediu rural: 388.171 locuitori 
d) Populaţia în mediu urban: 401.764 locuitori 
e) Rata natalităţii: 9 ‰ 
f) Fertilitatea (pentru grupa 15 – 49 ani): 32,1 ‰       
g)    Rata şomajului: 2,6 %   

Din punct de vedere al numărului de locuitori, judeţul Prahova se află pe locul trei la nivel 
naţional, după Municipiul Bucureşti şi judeţul Iaşi, deşi este doar al 33-lea din ţară ca suprafaţă. În acelaşi 
timp, judeţul Prahova reprezintă unul dintre cele mai urbanizate judeţe ale ţării. Repartizarea populaţiei 
prahovene pe medii (urban şi rural) este reprezentată în figura nr. 1. 

 
 
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ia%C8%99i
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  Figura 
nr. 1 
 

În cadrul Regiunii Sud Muntenia, numărul populaţiei totale, pe judeţe, este următorul (conform 
INS TEMPO – Online la data de 01.01.2020):  

 
Judeţ Număr persoane 

PRAHOVA 712.254 

ARGEŞ 574.920 

DÂMBOVIŢA 486.964 

TELEORMAN 328.683 

CĂLĂRAŞI 280.099 

IALOMIŢA 254.130 

GIURGIU 263.194 

 
 
 

CAPITOLUL III. PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ ÎN JUDEŢUL PRAHOVA 
 

Datele furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova în domeniul forţelor de muncă sunt 
următoarele: 

 
• Evoluţia salariaţilor implicaţi în activităţi economice                                   (mii persoane) 

 
An 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Număr salariaţi 307.6 301.8 297.0 297.3 293.5 293.0 

 
• Evoluţia numărului mediu al salariaţilor (Figura nr. 2)   - persoane                                

 
An 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total 161424 162331 165442 165341 171906 178221 
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Figura nr. 2 
 

 
 

• Evoluţia numărului de şomeri, în total şi pe sexe  
 

 
An 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total  17812 15791 12638 12718 8991 7727 
- de sex feminin: 7567 6870 5500 5252 4058   3826 
- de sex 
masculin: 

10245 8921 7138 7466 4933   3901 

 
• Evoluţia ratei şomajului (Figura nr. 3) 

 
An 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Rată şomaj (%) 5,8 5,2 4,3 4,3 3,1 2,3 

 

Figura nr. 3 
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CAPITOLUL IV. EDUCAŢIA 
 

Sistemul educaţional din judeţul Prahova este foarte diversificat si complex, adresându-se tuturor 
categoriilor de copii, pentru orice tip de abilitate / vocaţie. În acest sens, conform informaţiilor postate pe 
site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, reţeaua şcolară judeţeană include: 

- Grădinițe: 317  
- Școli gimnaziale: 259 
- Unități de învățământ particulare: 20 
- Licee: 46 
- Școli speciale: 6 
- Centrul Judetean de Excelenta Prahova: 1 
- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Prahova: 1  
- Inspectorat Scolar Județean Prahova: 1  
 
Populaţia şcolară a judeţului, pe categorii de educaţie este structurată astfel (conform datelor 

publicate de Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova): 
         

  
Anii 

şcolari 
Total 

  A
nt

ep
re

sc
ol

ar
 

Pr
eş

co
la

r 

Primar şi gimnazial 

Liceal Profesional 
Postliceal 

şi de 
maiştri 

Superior 

 

Total 
Primar 

(cl. 
I-IV) 

Gimnazial 
(cl.V-VIII) 

Învăţă- 
mântul 
special 
(cl.I-
VIII)  

2013/ 
2014 123.518 - 18.797 64.181 35.155 28.472 554 28.778 923 4.208 6.631  
2014/
2015 124.200 734 18.330 64.408 35.596 28.204 608 26.676 1.752 4.385 6.455  
2015/
2016 120.029 752 17.243 63.480 34.866 27.985 629 24.477 2.453 4.030 6.170  
2016/
2017 117.165 777 16.630 62.731 33.853 28.233 645 23.268 3.150 3.670 5.580  
2017/
2018 115.145 832 16.506 61.546 33.979 26.932 635 23.003 3.421 3.548 4.976  
2018/
2019 113.354 955 16.615 60.182 32.629 26.962 591 22.805 3.461 3.475 1.338  
 

Se poate constata o scădere a numărului total de persoane incluse în sistemul de învăţământ ca o 
consecinţă scăderii natalităţii populaţiei. Potrivit aceleiaşi surse menţionate anterior, numărul absolvenţilor, 
pe niveluri de educaţie, este următorul: 
 
 
Ani școlari Învăţământ 

gimnazial  
Învăţământ 

liceal 
Învăţământ 
profesional 

Învăţământ 
postliceal 

şi de maiştri 

Învăţământ 
superior 

2012/2013     6.620 8.267 162 1.128 - 
2013/2014 6.482 6.547 373 1.159 - 
2014/2015 6.813 7.314 446 1.549 1.750 
2015/2016 6.763 5.700 408 1.476 1.587 
2016/2017 6.473 5.643 621 1.316 1.671 
2017/2018 6.314 5.354 914 1.221 1.680 
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CAPITOLUL V. SĂNĂTATEA 
 

Serviciile de îngrijirea sănătății, în județul Prahova, sunt furnizate printr-o rețea de unități sanitare 
(spitale, policlinici, dispensare și alte instituții) aparținând sectorului public și privat. 

 
 
o Unități medico-sanitare în sectorul majoritar de stat 

 
Spitale 16 
Farmacii 22 
CMI –comodat 84 

 
 

o Unități medico-sanitare în sectorul privat 
 

Spitale 9 
Cabinete medicale de 
familie 

355 

Cabinete medicale de 
medicină generală 

65 

Cabinete medicale și de 
specialitate 

356 

Cabinete stomatologice 460 
Laboratoare medicale 57 
Laboratoare tehnică dentară 154 
Farmacii 291 
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CAPITOLUL VI. ASISTENŢA SOCIALĂ 
 

VI.1. Principii generale ale strategiei 
 

a) solidaritatea socială şi subsidiaritatea - întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor 
vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii 
de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie; 
b) respectarea demnităţii umane şi abordarea individuală - fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea 
liberă a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social, dreptul la intimitate şi protecţie 
împotriva oricărui abuz fizic şi psihic; 
c) universalitatea, nediscriminarea şi egalitatea de şanse - persoanele vulnerabile fără nicio discriminare, 
au acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de 
protecţie socială; 
d) proximitatea – serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului şi 
menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă; 
e) respectarea dreptului la autoderminare şi dreptul la libera alegere – fiecare persoană are dreptul de a 
face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că acestea nu ameninţă drepturile 
sau interesele legitime ale celorlalţi; 
f) parteneriatul – obiectivele, măsurile şi activitățile prevăzute continuă linia demersurilor orientate spre 
întărirea parteneriatului dintre sectorul public şi cel privat, dar și a celui dintre profesionişti şi beneficiari. 
Parteneriatul trebuie să asigure susţinerea eforturilor depuse în vederea promovării unor politici şi acţiuni 
destinate copiilor şi persoanelor adulte aflate în dificultate, cu un accent mai puternic pe valorile 
comunităţii. 
 
 

VI.2. Grupuri ţintă ale strategiei 
 

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Prahova se adresează tuturor persoanelor 
vulnerabile, copii și adulți, aflate în dificultate din punct de vedere social, parental, supuse riscului de a 
pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai deoarece au intervenit anumite situaţii de boală, 
dizabilitate, sărăcie, diferite adicţii (dependenţă de droguri / alcool), precum şi orice alte situaţii care 
determină o vulnerabilitate economică şi socială. 

În articolul 30 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale sunt specificate categoriile de beneficiari 
ai serviciilor sociale. În privința beneficiarilor cărora se adresează Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Prahova, grupul ţintă este constituit din: 

 
a) Copil şi / sau familie 

Conform Legii nr. 257/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului se utilizează următoarele definiţii conceptuale: 

•  Copilul reprezintă “persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit 
capacitatea deplină de exerciţiu, potrivit legii”. 

•  Familia înseamnă: “părinţii şi copiii acestora”; familia extinsă - “rudele copilului, până la 
gradul IV inclusiv”; familia substitutivă - “persoanele, altele decât cele ce aparţin familiei extinse, 
inclusiv afinii până la gradul IV şi asistenţii maternali, care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, 
în condiţiile legii”. 
Categoriile de copii incluse în grupul țintă ale prezentei strategii sunt: 
- copii aflați în risc de separare de părinți / copii separați de părinți 
- copii părăsiți în unități sanitare 
- tinerii beneficiari ai unei măsuri de protecție 
- copii abuzați, neglijați sau supuși exploatării (inclusiv copiii străzii) 
- copii delincvenți (aflați în conflict cu legea) 
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- copii cu dizabilități, infectați HIV / bolnavi SIDA și cu boli cronice grave 
- copii cu tulburări de comportament 
- copii aparținând minorităților etnice. 
În același timp, strategia se adresează și părinților / familiei, ca beneficiari direcți ai serviciilor 

sociale împreună cu copilul și pentru a fi responsabilizați în creșterea, îngrijirea și educarea copiilor 
proprii.  

 
b) Persoane cu dizabilități 

Prevederile Legii nr. 448/2006 (republicată) privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilități definesc persoanele cu dizabilități ca fiind “acele persoane cărora mediul 
social, total neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi / sau asociate, le împiedică 
total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul 
integrării şi incluziunii sociale”.  

În afara persoanelor cu dizabilități, grupul țintă include atât familiile acestor persoane / 
reprezentanții legali ai acestora cât și comunitatea din care persoanele cu dizabilități fac parte. 
 
c) Persoane vârstnice 

Potrivit Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, persoanele vârstnice sunt reprezentate de acele 
persoane care au împlinit vârsta de 65 de ani. 
 
d) Victime ale violenţei în familie 

- sunt considerate a fi membrii unei familii asupra cărora se răsfrânge orice acţiune sau inacţiune 
intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare / de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârşită de 
un alt membru al familiei “care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, 
sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea 
arbitrară de libertate”, conform Legii nr. 25/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. 

 
e) Persoane fără adăpost 
 - reprezintă “o categorie socială formată din persoane singure / familii care, din motive singulare 
sau cumulate de ordin social, medical, financiar – economic, juridic ori din cauza unor situaţii de forţă 
majoră trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află în incapacitate de a susţine o 
locuinţă în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituţii sau penitenciare de unde 
urmează ca, în termen de două luni, să fie externate, respectiv eliberate şi nu au domiciliul sau reşedinţă”, 
aşa cum prevede Legea asistenţei sociale nr. 292/2011.  
 
f) Persoane private de libertate 
- sunt acele persoane pentru care instanţa de judecată a dispus printr-o hotărâre judecătorească de 
condamnare rămasă definitivă, executarea unei pedepse privative de libertate, conform Legii nr. 275/2006 
privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 
  
g) Persoanele cu diferite adicţii, precum consumul de alcool, drogurile, alte substanţe toxice, internet, jocuri 
de noroc etc. 

  
h) Victime ale traficului de persoane 

Potrivit prevederilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, 
modificată și completată prin Legea 255/2013 “constituie infracţiunea de trafic de persoane recrutarea, 
transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin ameninţare, violenţă sau prin alte forme 
de constrângere, prin răpire, fraudă ori inşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei 
persoane de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani 
ori de alte foloase pentru obţinerea consimţământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în 
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scopul exploatării acestei persoane, şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor 
drepturi”. 
 
 

VI.3. Beneficiarii de servicii sociale din judeţul Prahova 
 

 Autoritățile publice locale din cele 104 localități din județ desfășoară activități de asistență socială 
prin serviciile publice locale de asistență socială organizate în structura proprie ca direcții, servicii, 
compartimente.  
 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova este principalul furnizor public 
de servicii sociale la nivel de județ incepând din 2004, când a fost înfiinţată conform Hotărârii Consiliului 
Judeţean Prahova nr.132/29.12.2004 prin reorganizarea Direcţiei Generale Judeţene pentru Protecţia  
Copilului  şi a Direcţiei  Judeţene de Asistenţă Socială Prahova. 
 Această instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Prahova, 
asigură la nivelul judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei 
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum şi a 
oricăror persoane aflate în nevoie. D.G.A.S.P.C. Prahova are în subordine ansamblul serviciilor 
rezidenţiale, de zi şi de tip familial destinate copiilor pentru care au fost stabilite, în condiţiile legii, măsuri 
de protecţie specială în cadrul propriei familii / în afara acesteia, precum şi pentru persoane adulte cu 
dizabilități. 
 În acest scop serviciile oferite de D.G.A.S.P.C. Prahova sunt diversificate, fiind orientate după nevoile 
complexe ale segmentului de populaţie amintit mai sus, care necesită protecţie socială şi sprijin în sensul 
asigurării acestor nevoi.  
 

Aparatul propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova  
include următoarele servicii / birouri / compartimente: 

 
• În domeniul protecției copilului: 

- Serviciul evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, abuz și violență în familie 
- Serviciul evaluare complexă a copilului cu dizabilități 
- Serviciul management de caz pentru copii si adulti 
- Serviciul management de caz pentru asistenți maternali profesioniști (care include Asistenții maternali 
profesioniști) 
- Biroul adopții 
- Serviciul de Consiliere Psihosocială  
 
• În domeniul protecției persoanelor adulte cu dizabilități: 

- Serviciul evaluare complexă a persoanelor cu dizabilități (care include Asistenții personali profesioniști) 
- Serviciul management de caz pentru copii si adulti 
- Serviciul asistenți personali profesioniști 
 

•   Alte birouri/compartimente: 
- Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru Copii 
- Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru Adulți 
- Biroul managementul calității serviciilor sociale 
- Serviciul resurse umane 
- Biroul juridic contencios 
- Serviciul strategii, programe, monitorizare, analiză statistică și îndrumare metodologică a activităților 
SPAS 
- Serviciul inițiere, monitorizare și implementare proiecte europene 
- Compartimentul P.S.I. securitate și sănătate în muncă 
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- Compartimentul de audit public intern 
- Serviciul financiar, contabilitate, salarizare 
- Compartimentul informatică și administrativ 
- Serviciul relații cu publicul 
- Serviciul achiziții publice și urmărire contracte 
- Serviciul buget și patrimoniu. 
 
 În structura D.G.A.S.P.C. Prahova funcţionează servicii şi compartimente specializate, servicii de 
consiliere, de recuperare, de orientare şi sprijin pentru copii şi adulţi, precum şi servicii sociale de tip 
rezidenţial organizate în structura unor centre sau complexe de servicii sociale 
 
 

Unități de asistenţă socială pentru copii Capacitate Nr. beneficiari la 
data de 31.12.2020 

1. Complexul de Servicii Comunitare „Sf. Andrei” Ploieşti 

        centru de plasament pentru copilul cu handicap 70 53 

        centru de zi pentru copii cu dizabilităţi 90 / lună 78 

2. Complexul de Servicii Comunitare „Rază De Soare” Băicoi 

        centru de plasament 28 21 

        centru de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinți și copii 50 / lună 60 

3.Complexul de Servicii Comunitare  Sinaia   

        centru de plasament 48 47 

        centrul rezidenţial de tip familial Secăria 16 11 

        centru de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinți și copii 50 / lună 50 

4. Complexul de Servicii Comunitare „Sf. Maria” Vălenii de Munte 

       centru de plasament 90 44 

       centru de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinți și copii 90 / lună 86 

       centru de zi pentru copii cu dizabilităţi 100 / lună 107 

      centru rezidenţial de tip familial Izvoarele 17 16 

5. Complexul de Servicii Comunitare „Sf. Filofteia” Câmpina 

     apartamente 12 8 

     centru de zi pentru copii cu dizabilităţi 60 / lună 50 

     centru de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinți și copii 100 / lună 98 

     centru rezidenţial de tip familial Brebu 32  20 

6. Complexul de Servicii Comunitare „Cireşarii” Ploieşti 20 0 

      centrul maternal 12 8 

       centrul de primire în regim de urgență   
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      locuință protejată penntru victimele violenței domestice (copii      

       și adulți) 

6 2 

7. Complexului de Servicii Comunitare ”Echilibru” Ploiești   

      centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață 
independentă 

45 / lună 47 

      apartament pentru tineri   4 4 

8. Centrul pentru Intervenție, Consiliere și Sprijin pentru 
Copilul aflat în situație de risc  

70 / lună 158 

 
 

Unități de asistenţă socială pentru adulți Capacitate Nr. beneficiari la 
data de 31.12.2020 

1. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Mislea 

144 

 

89 

2. Centrul de Îngrijire şi Asistenţa pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Lilieşti Baicoi 

103 91 

3. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
pentru Persoane Adulte cu Handicap Călineşti 

120 119 

4. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlaţi 

175 112 

5. Centrul de Abilitare şi Reabilitare a Persoanelor Adulte cu 
Dizabilități „Casa Rozei” Urlaţi 

46 47 

6. Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru 
Persoane Adulte cu Handicap Urlaţi 

172 138 

7. Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru 
Persoane Adulte cu Handicap Tătărăi 

66 55 

8. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
pentru Persoane Adulte cu Handicap Nedelea 

135 131 

9. Complex de servicii comunitare Puchenii Mari  

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilități Puchenii Mari 

49 37 

Centrul rezidential de asistență și reintegrare socială pentru 
persoane fără adăpost 

5 5 

10. Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilități Urlați 

50 47 

11. Complex de servicii comunitare Fîntînele 
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Centrul de de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte 
cu Dizabilități Fîntînele 

 36  

 

35 

 

Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice – Pensionari 
Fîntînele 

14 16 

12.Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte 
cu Dizabilități Câmpina 

42 42 

VI.3a. Copiii care beneficiază de servicii sociale, aflaţi în evidenţa D.G.A.S.P.C.  Prahova 
 

• Copii cu măsură de protecție specială 2014 - 2020: se constată scăderea numărului total de copii 
cu măsură de protecție specială, în condiţiile în care au fost susţinute şi dezvoltate servicii 
alternative de protecţie de tipul asistenți maternali profesioniști precum și de tipul centrelor de zi, 
atât pentru copiii proveniţi din familii defavorizate, cât şi pentru copiii cu dizabilităţi incluşi în 
programe de recuperare.  

 
Situaţia copiilor din sistemul de protecţie (Figura nr. 5) 
 

Tip măsură 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Plasament 
familial 

548 575 581 571 555 550 531 

Plasament la 
asistent 
maternal 
profesionist 

421 422 417 383 369 450 500 

Plasament în 
centre de 
plasament 
publice 

525 524 505 483 461 354 241 

Plasament în 
centre de 
plasament 
private 

339 310 247 214 197 145 119 

TOTAL 1833 1831 1750 1651 1582 1499 1391 

Figura nr. 5 
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 Situaţia copiilor beneficiari ai serviciilor de îngrijire de zi 
 
 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Nr. copii 229 221 209 217 230 237 239 

 
 

• Copii cu măsură de protecţie la asistenţi maternali profesionişti (Figura nr. 6): numărul de copii 
aflaţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti cât și numărul asistenților maternali a crescut, 
deoarece D.G.A.S.P.C. are în implementare un proiect ce își propune atestarea de asistenți maternali 
profesioniști pentru menținerea unui număr  cât mai mare de copii care să beneficieze de îngrijirea 
de tip familial. 

 
 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Nr. copii 421 442 417 383 369 450 500 
Nr. 
asistenţi 
maternali 

257 250 243 220 204 248 285 

 
Figura nr. 6 

• Copii cu încadrare în grad de handicap  
 

Indicatori  În unităţi de asistenţă socială 

publice / private 

La asistenţi 
maternali 

profesionişti 

 

În familie 

 

Total 

Publice  Private  

Copii încadraţi în grad de 
handicap 

La 31 decembrie 2020 

84 0 145 2.828 3.057 

Copii încadraţi în grad de 
handicap 

La 31 decembrie 2019 

118 1 161 2.831 3.111 

Copii încadraţi în grad de 
handicap 

La 31 decembrie 2018 

132 1 143 2.630 2.906 
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Număr de copii cu handicap din următoarele categorii de afecţiuni 31.12. 2020 
 Neurologică 517 
Psihiatrică, din care: 
- cu autism 

889 
405 

Locomotorie 120 
Vizuală 70 
Auditivă 100 
HIV/SIDA 7 
Down (boli genetice) 112 
Altele (care nu se regăsesc in categoriile de mai sus) 1242 
TOTAL 3057 

Figura nr. 7 
 
 
 
 Distribuţia copiilor cu dizabilităţi după gradul de handicap (Figura nr. 8) 

Grad de 
handicap 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Grav 1.067 1.132 1.153 1.321 1.438 1.509 1.575 
Accentuat 383 389 423 361 423 444 408 
Mediu 705 691 678 580 731 946 1.073 
Uşor 19 5 5 8 4 3 1 

 

Distribuţia copiilor încadraţi în grad de handicap după tipul de 
afecţiune neurologica

psihiatrica

autism

locomotorie

vizuala
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           Figura nr. 8 
Evoluția ponderii gradelor de handicap în cazul copiilor în perioada 2014 – 2020: 
- în perioada 2014-2020 se observă o creștere a numărului copiilor cu dizabilități după gradul de handicap 
la cei cu gradul grav și mediu și o scădere la numărul copiilor încadrați în grad de handicap accentuar și 
ușor.  
 
 

• Situaţia copiilor abuzaţi/ neglijaţi (Figura nr. 9): se observă o scădere a numărului de copii 
abuzați/neglijați. Toţi copiii implicaţi în aceste situaţii au beneficiat de servicii specializate de 
consiliere, iar pentru aproximativ 10% din numărul total din anul 2020 s-a impus stabilirea unor 
măsuri de protecţie specială 

 

În cursul anului 
2014 

În cursul 
anului 2015 

În cursul 
anului 2016 

În cursul 
anului 2017 

În cursul 
anului 2018 

În cursul 
anului 2019 

În cursul 
anului 
2020 

992 816 1050 880 602 651 825 
 

                         
 

Figura nr. 9 
 

 
• Copii pentru care unitatea sanitară a sesizat D.G.A.S.P.C. Prahova în termen de 24 de ore de 

la data constatării dispariţiei mamei: se constată o scădere în ceea ce priveşte numărul copiilor 
părăsiţi în unităţile sanitare în special în maternităţi (Figura nr. 10), ceea ce evidenţiază importanța 
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susţinerii campaniilor de informare şi consiliere privind planningul familial şi dezvoltarea 
programelor de prevenire a sarcinii nedorite, desfășurate în perioada 2013-2020.  

În cursul 
anului 2015 

În cursul 
anului 2016 

În cursul 
anului 2017 

În cursul 
anului 2018 

În cursul 
anului 2019 

În cursul 
anului 2020 

50 50 42 26 21 16 
 

                
Figura nr. 10 
 
 

• Copii care au săvârșit o faptă penală și nu răspund penal și familiile acestora, beneficiază de 
servicii de consiliere juridică şi psihologică prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială 
si Protecția Copilului Prahova.  

 
 
             Număr de copii care au săvârşit o faptă penală şi nu răspund penal 

 
Anul Nr. total copii Masculin Feminin 
2015 59 34 25 
2016 17 13 4 
2017 30 25 5 
2018 19 15 4 
2019 42 40 2 
2020 44 37 7 
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Figura nr. 11 
 
 
 
 

•  Indicatori statistici referitori la adopţie (Figura nr.12) 

 
Indicatori 

În 
cursul 
anului 
2014 

În 
cursul 
anului 
2015 

În 
cursul 
anului 
2016 

În 
cursul 
anului 
2017 

În 
cursul 
anului 
2018 

În 
cursul 
anului 
2019 

În 
cursul 
anului 
2020 

Familii atestate ca fiind apte să 
adopte 

71 86 114 77 108 108 95 

Sentinţe de încredinţare în 
vederea adopţiei 

51 36 24 45 32 24 18 

Copii pentru care a fost 
încuviinţată adopţia internă 

55 49 25 45 47 61 39 

 

Figura nr. 12 
 

• Copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate reprezintă o altă categorie de copii 
vulnerabili care au nevoie de sprijin şi asistenţă pe perioada în care sunt separaţi de părinţi.  

 

0
10
20
30
40
50
60
70

2015 2016 2017 2018 2019 2020

nr.total
copii
masculin

0
20
40
60
80

100
120

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

familii atestate

încredinţări în vederea
adopţiei
Încuviinţări adopţie



 21 

Număr de familii în care părinţii sunt 
plecaţi la muncă în străinătate 

                        la 31.12.2020 

Număr de 
copii la 
sfârşitul 
perioadei 
raportate 

Număr de copii 
aflaţi în 

îngrijirea 
rudelor până la 
gradul IV , fără 

măsură de 
protecţie  

Număr de copii cu măsură de protecţie la sfârşitul 
perioadei raportate 

Alte situaţii 
(precizaţi) 

la AMP 

în centre de 
plasament 
publice sau 

private 

la rude până la 
gradul  IV 

la alte 
persoane/ 

familii  

- cu ambii părinţi plecaţi la 
muncă în străinătate 362 437 380 15 13 24 3 2 

- cu un singur părinte plecat la 
muncă în străinătate 1908 2369 2248 28 29 53 5 6 

- cu părinte unic susţinător al 
familiei monoparentale plecat 
la muncă în străinătate 383 460 361 8 33 41 6 11 

Total 
2653 3266 2989 51 75 118 14 19 

 
 
•  Datele reprezintă centralizarea informaţiilor de la un număr de 104 de primării de la care s-a 

primit raportarea, din cele 104 existente la nivelul judeţului Prahova 
 
Analiza pe localităţi privind situaţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate (la 
sfârşitul trimestrului IV 2020) 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

VI.3b. Persoanele adulte cu handicap care beneficiază de servicii sociale aflate în evidenţa 
D.G.A.S.P.C. Prahova 

 
1. Prezentare generală 
 

La 31 decembrie 2020 numărul total de persoane cu dizabilităţi comunicat Autorităţii Naţionale 
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii și Adopții din cadrul Ministerului Muncii şi Protecției 
Sociale, prin Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti, a fost de 857.638 persoane. Dintre acestea, 98,03% (840.727 
persoane) se află în îngrijirea familiilor şi/sau trăiesc independent (neinstituţionalizate) şi 1,97% (16.911 

  
Localitatea 

Numărul de copii ai 
căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în 
străinătate 

 
Numărul familiilor 

1. Ploiesti 457 367 
2. Măneciu 206 206 
3. Mizil 174 145 
4. Breaza 141 109 
5. Berceni 102 75 
6. Valea Călugărească 91 53 
7. Plopeni 87 64 
8. Bărcănești 84 84 
9. Izvoarele 72 63 
10. Gorgota 63 63 
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persoane) se află în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu 
dizabilităţi (instituţionalizate) coordonate de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale prin Autoritatea 
Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii și Adopții. 

La data de 31.12.2020 se constată o mică creștere a numărului total de persoane cu dizabilități 
aflate în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova comparativ cu 
anii precedenţi. Cifra înregistrată la finalul anului 2020, 37.732  persoane cu dizabilități situează judeţul 
Prahova pe locul 2, la nivel naţional, după Municipiul Bucureşti, conform datelor statistice emise de 
Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor Adulte cu Dizabilități, Copii și Adopții. 
 
2. Indicatori specifici pentru persoanele adulte cu dizabilități 
 
2.1. Numărul persoanelor cu dizabilități neinstituţionalizate din judeţ (la data de 31.12.2020) - 
36.790, din care: 

• 3.299 copii cu handicap (1.681 în mediul urban şi 1.618 în mediul rural);  
• 33.491 adulţi persoane adulte cu handicap (17.218 în mediul urban şi 16.273 în mediul rural) 

 
Distribuţia persoanelor adulte cu dizabilități după tipul de handicap (Figura nr. 13) 
 

o Fizic: 7.134 
o Vizual: 3.052 
o Auditiv: 1.022 
o Somatic: 8.233 
o Mintal: 5.269 
o Psihic: 6.388 
o HIV / SIDA: 268 
o Asociat: 2.075 
o Boli rare: 47 

     Figura nr. 13 
 

 
 
 
Distribuţia generală a persoanelor cu dizabilități neinstituţionalizate, pe grade de 

handicap (Figura nr. 14) 
 
• Grad grav: 14.544 
• Grad accentuat: 17.802 
• Grad mediu: 4.160 
• Grad uşor: 284 

fizic
vizual
auditiv
somatic
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Figura nr. 14 
 
 
 

2.1.a) Situaţia comparativă a numărului persoanelor cu dizabilități neinstituţionalizate adulte, pe 
tipuri de handicap (Figura nr. 15) 

 
 

Tipul de 
handicap 

 

Numărul de beneficiari:  
la  

31.12.2014 
la  

31.12.2015 
la 

31.12.2016 
la 

31.12.2017 
la 

31.12.2018 
la 

31.12.2019 
la 

31.12.2020 

Fizic 5.852 6.286 6.566 6.809 6.918 7.187 7.134 
Somatic 8.490 8.607 8.515 8.525 8.410 8.391 8.233 
Auditiv 1.019 1.033 1.025 1.025 1.023 1.026 1.022 
Vizual 4.308 3.978 3.754 3.515 3.282 3.191 3.052 
Mintal 4.288 4.407 4.585 4.616 4.914 5.314 5.269 
Psihic 7.720 7.560 7.485 7.304 7.006 6.582 6.388 
Asociat 1.570 1.676 1.679 1.696 1.846 2.101 2.075 
SIDA / 
HIV 

234 242 248 255 256 264 268 

Boli rare 59 58 52 50 52 61 47 
Total 33.540 33.847 33.909 33.795 33.707 34.117 33.491 

 

Figura nr. 15 
Se observă o creştere a numărului de persoane adulte din familie, care solicită şi primesc încadrare 

în grad de handicap, mai importantă la persoanele adulte.  
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De asemenea, se poate constata că pe primul loc se află persoanele care obţin handicap de tip 
somatic, urmat de tipul fizic şi cel psihic, iar finalul clasamentului este ocupat de SIDA/HIV și bolile rare. 
 

2.1.b) Situaţia comparativă a numărului persoanelor adulte cu handicap neinstituţionalizate, pe 
grade de handicap 

 
 

Gradul 
de 

handicap 
 

Numărul de beneficiari:  
la 

31.12.2014 
la 

31.12.2015 
la 

31.12.2016 
 

la 
31.12.2017 

la 
31.21.2018 

 

la 
31.12.2019 

la 
31.12.2020 

Grav (I) 11.546 11.932 12.248 12.437 12.767 13.272 12.929 
Accentuat 
(II) 

18.731 18.756 18.592 18.298 17.800 17.595 17.304 

Mediu 
(III) 

2.930 2.940 2.878 2.850 2.903 2.970 2.976 

Uşor (IV) 333 219 191 210 237 269 282 
 Total 33.540 33.847 33.909 33.795 33.707 34.106 33.491 

Din punct de vedere al gradului de handicap pentru care s-a stabilit încadrarea persoanelor adulte 
cu dizabilități aflate în evidenţa D.G.A.S.P.C. Prahova se observă faptul că în perioada 2014 – 2020 cei mai 
mulţi beneficiari au obţinut gradul accentuat de handicap, pe locul secund fiind cei încadraţi în gradul grav, 
iar pe ultimele locuri se află persoanele care au gradul mediu, respectiv gradul uşor de încadrare. 

2.1. c) Mediul de provenienţă / Sex pentru persoanele adulte cu dizabiliăți din evidenţa 
D.G.A.S.P.C. Prahova 

 
Data 

Numărul 
persoanelor 

adulte cu 
handicap 

 
Mediul de provenienţă 

 

 
Sex 

 

 
31.12.2020 

 
33.491 

Urban Rural Masculin Feminin 
17.218 16.273 14.538 18.953 

 
 Dacă se ia în considerare mediul din care provin persoanele adulte cu dizabilități 

neinstituţionalizate, cei mai mulţi beneficiari sunt din mediul urban.  
 
  2.1.d) Asistenţii personali (Figura nr. 16) 
 

Data raportată Numărul asistenţilor 
personali 

31.12.2017 3.024 
31.12.2018 3.088 
31.12.2019 3.006 
31.12.2020 3.003 
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  Figura nr. 16 
 

 Se observă o ușoară scădere a numărului de asistenţi personali, fenomen care a apărut din 
cauza stabilirii unui număr maxim de posturi în organigrama fiecărei autorităţi a administraţiei publice 
locale (conform O.U.G. nr. 63/2010), reglementare legislativă care nu a mai permis angajarea de asistenţi 
personali de către primării deoarece nu erau posturi disponibile în organigrama acestor instituţii. Acest 
aspect a fost reglementat ulterior şi prin O.U.G. nr. 84/2010, care a permis angajatorului, respectiv primăriei 
de domiciliu, să acorde indemnizaţii în locul plăţii unui asistent personal. 
 
 
2.2. Numărul persoanelor adulte cu handicap aflate în sistemul de protecţie de tip rezidenţial:    
943 (la 31.12.2020) 
 
Distribuţia numărului persoanelor cu dizabilități instituţionalizate, pe tipuri de handicap 
(Figura nr. 17): 

• Fizic: 39 
• Vizual: 22 
• Auditiv: 2 
• Somatic: 8 
• Mintal: 454 
• Psihic:343 
• HIV / SIDA: 1 
• Asociat: 73 
• Boli rare:-  
• Cazuri sociale: 1 

 

Figura nr. 17 
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Cele mai întâlnite afecţiuni ale beneficiarilor din acest segment aparţin handicapului de tip mintal, 

respectiv psihic, ultimele locuri fiind ocupate de handicapul de tip HIV/SIDA sau boli rare. 
 
Distribuţia numărului persoanelor cu dizabilități instituţionalizate, pe grade de handicap 

(Figura nr. 18): 
• Grad grav: 327 
• Grad accentuat: 584 
• Grad mediu: 30 
• Grad uşor: 1 
• Social: 1 

Figura nr. 18 
 

Ca şi în cazul persoanelor cu dizabilități neinstituţionalizate şi pentru cele aflate în sistemul 
rezidenţial de asistenţă socială predomină beneficiarii care au încadrare în grad accentuat de handicap, 
urmaţi de cei cu grad grav, respectiv mediu. 

2.2.a) Distribuţia persoanelor adulte cu handicap, după unitatea de asistenţă socială în care se află 

Unitatea de asistenţă socială Număr beneficiari  
La 31 

decembrie 
2020 

La 31 
decembrie 

2019 

La 31 
decembrie 

2018 

La 31 
decembrie 

2017 
1. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru 
Persoane Adulte cu Handicap Mislea 

89 124 126 150 

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

91 105 102 102 

3. Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Călineşti 

119 120 121 120 

4. Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Urlaţi 

112 160 176 175 

5. Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilități „Casa Rozei” 
Urlaţi 

47 47 44 46 

6. Centrul de Integrare prin Terapie 
Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Urlaţi 

138 145 149 153 

7. Centrul de Integrare prin Terapie 
Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Tătărăi 

55 57 59 57 

8. Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Nedelea 

131 135 135 134 

grav
36%

accentuat
63%

mediu
1%

grav

accentuat

mediu
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9. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilități Puchenii Mari 

37 42 40 42 

10. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilitati Urlaţi 

47 50 49 50 

11. Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilități Fîntînele 

35 36 35 - 

12. Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilități Câmpina 

42 - - - 

 
2.2.b) Distribuţia persoanelor adulte cu handicap rezidente, după tipul de handicap  
 

Unitatea de 
asistenţă 
socială 

Tipul de handicap Cazuri 
sociale 

Total 
 fizic soma-

tic 
auditiv vizual mintal psihic asociat SIDA 

La 31 decembrie 2020 
C.I.A.P.A.H. 
Mislea 

15 2 1 4 42 17 8 - - 89 

C.I.A.P.A.H. 
Lilieşti Băicoi  

14 1 0 5 44 20 7 - - 
 

91 

C.R.R.N.P.A.H. 
Călineşti  

0 0 0 0 63 50 6 0 0 119 

C.R.R.N.P.A.H. 
Urlaţi 

0 0 0 0 56 46 9 0 1 112 

C.Ab.R. „Casa 
Rozei” Urlaţi 

0 0 0 0 37 8 2 0 0 47 

C.I.T.O.P.A.H. 
Urlaţi 

0 0 0 4 90 29 15 0 0 138 

C.I.T.O.P.A.H. 
Tătărăi 

1 2 0 0 13 37 2 0 0 55 

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

5 2 1 3 39 69 12 0 0 131 

C.I.A.P.A.D. 
Puchenii Mari  

4 1 0 1 25 3 3 0 0 37 

C.I.A.P.A.D. 
Urlaţi 

0 0 0 5 24 10 7 1 0 47 

C.Ab.R 
Fîntînele 

0 0 0 0 0 35 0 0 0 35 

C.Ab.R 
Campina 

0 0 0 0 21 19 2 0 0 42 

Total 39 8 2 22 454 343 73 1 1 943 
 
2.2.c) Distribuţia persoanelor adulte cu handicap rezidente, după gradul de handicap 

Unitatea de asistenţă 
socială 

Gradul de handicap Cazuri 
sociale 

TOTAL 
Grav Accentuat Mediu Uşor 

La 31 decembrie 2020 
C.I.A.P.A.H. Mislea 53 30 6 0 0 89 
C.I.A.P.A.H. Lilieşti 
Băicoi  

48 41 2 0 0 91 

C.R.R.N.P.A.H. Călineşti  24 95 0 0 0 119 
C.R.R.N.P.A.H. Urlaţi 33 77 1 0 1 112 
C.Ab.R. „Casa Rozei” 
Urlaţi 

25 20 2 0 0 47 
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C.I.T.O.P.A.H. Urlaţi 15 121 2 0 0 138 
C.I.T.O.P.A.H. Tătărăi 4 35 15 1 0 55 
C.R.R.N.P.A.H. Nedelea 60 71 0 0 0 131 
C.I.A.P.A.D. Puchenii 
Mari  

15 21 1 0 0 37 

C.I.A.P.A.D. Urlaţi 18 28 1 0 0 47 
C.Ab.R Fîntînele 15 20 0 0 0 35 
C.Ab.R. Câmpina 17 25 0 0 0 42 
Total  327 584 30 1 1 943 

 
2.2.d) Situaţia comparativă a persoanelor adulte cu handicap rezidente, pe tipuri de handicap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.e) Situaţia comparativă a persoanelor adulte cu handicap rezidente, pe grade de handicap 
 

Gradul de 
handicap 

Număr beneficiari 

La 31 

decembrie 

2020 

La 31  

decembrie 2019 

La 31 
decembrie 

2018 

La 31 decembrie 

2017 

Grav (I) 327 366 356 360 

Accentuat 
(II) 

584 618 636 672 

Mediu 
(III) 

30 35 42 39 

Tipul de handicap Număr beneficiari 
La 31 

decembrie 
2020 

La 31 
decembrie 

2019 

La 31 
decembrie 

2018 

La 31 
decembrie 

2017 
Fizic  39 45 54 57 

Somatic 8 7 6 7 

Auditiv 2 4 4 3 

Vizual 22 24 19 16 

Mintal 454 499 516 541 

Psihic 343 365 361 376 

Asociat 73 73 72 71 

SIDA 1 1 1 1 

Cazuri sociale 1 3(2*boli 
rare) 

3 (2*boli 
rare) 

2 (1*boli 
rare) 

Total 943 1021 1036 1074 
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Uşor (IV) 1 1 1 2 

Cazuri 
sociale 

1 1 1 1  

Total 943 1021 1036 1074 

Toate centrele de asistenţă socială din sistemul de protecţie al persoanelor adulte cu 
dizabilități sunt accesibilizate în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare. Aceleaşi 
standarde sunt respectate şi la sediul instituţiei unde, în afară de rampă de acces, grup sanitar 
accesibilizat pentru utilizatorii de fotolii rulante, fotolii rulante disponibile pentru beneficiarii 
solicitanţi, există atât un Ghid de prezentare a serviciilor oferite de D.G.A.S.P.C. Prahova - în 
limbaj Braille, cât şi un site destinat persoanelor cu dizabilităţi vizuale (pe pagina oficială a 
instituţiei). 

Victime ale violenței domestice 

 
Din STUDIUL NAŢIONAL PRIVIND VIOLENŢA DOMESTICĂ, semestrul I 2019, publicat pe 

site-ul Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați regăsim date statistice referitoare 
la victimele violenței domestice.  

Distribuția victimelor violenței domestice, la nivel național, pe sexe, mediu de rezidență, cetățenie, 
vârstă, frecvența agresiuniiși tipuri de violență 

• 6.731 victime ale violenței în familie,din care 4.167(61,91%) de sex feminine și 2.564(38,09%) de 
sex masculin 
 
Distribuția victimelor pe sexe și mediu de rezidență: 

• Sex feminin: 1.876(45,02%) mediul urban și 2.291(54,98%) mediul rural;  
• Sex masculin: 1.073(41,85%) mediul urban și 1.491(58,15%) mediul rura 

 
Din totalul de 6.731 victime ale violenței domestice, distribuția acestora înfuncție de persoane 

minore și adulte, este următoarea: 
• 5.343(79,38%) victime minore, din care 2.852(53,38%) fete și 2.491(46,62%) băieți; 
• 1.388(20,62%) victime adulte, din care 1.315(94,74%) femei și 73(5,26%) bărbați. 

 
Agresori familiali pe criteriul de sex Regiunea de Sud a Munteniei 
 

NR.CRT JUDEȚ FEMEI % BĂRBAȚI % TOTAL 

1. PRAHOVA 0 0,00 16 100,00 16 
2. ARGEȘ 44 51,16 42 48,84 86 
3. CĂLĂRAȘI 1 100,00 0 0,00 1 
4. GIURGIU 5 16,13 26 83,87 31 
5. IALOMIȚA 18 54,55 15 45,45 33 
6. DÂMBOVIȚA 66 46,15 77 53,85 143 
7. TELEORMAN 0 0,00 8 100,00 8 

 
Victimele violenței domestice pe criteriul de sex Regiunea de Sud a Munteniei 

 
NR.CRT JUDEȚ FEMEI % BĂRBAȚI % TOTAL 
1. PRAHOVA 28 70,00 12 30,00 40 
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2. ARGEȘ 49 70,00 21 30,00 70 
3. CĂLĂRAȘI 1 100 0 0,00 1 
4. GIURGIU 53 75,71 17 24,29 70 
5. IALOMIȚA 31 77,50 9 22,50 40 
6. DÂMBOVIȚA 127 62,87 75 37,13 202 
7. TELEORMAN 16 57,14 12 42,86 28 

 
Clasamentul, la nivel național, privind cele mai mari procentaje ale agresorilor familiali de 

sex masculin este următorul: 
 
1.Brașov, Sector 5 București, Mehedinți, Prahova, Satu Mare, Teleorman, Tulcea și Vaslui: 100% 
2.Iași: 97,67% 
3.Sibiu: 97,44% 
4.Sector 4 București: 96,15% 
5.Sector 3 București: 95,74% 
 

CAPITOLUL VII. PROIECTE DERULATE DE D.G.A.S.P.C. PRAHOVA /AFLATE ÎN 
IMPLEMENTARE SAU ÎN CARE INSTITUŢIA ESTE BENEFICIAR 

 
În vederea îmbunătăţirii serviciilor sociale şi medicale acordate beneficiarilor rezidenţi în unităţi de 

protecţie din structura D.G.A.S.P.C. Prahova, copii şi persoane adulte cu dizabilități şi în scopul asigurării 
de condiţii corespunzătoare nevoilor identificate pentru persoanele care necesită internare într-un centru, 
instituţia noastră a întreprins demersuri de accesare a liniilor de finanţare nerambursabilă, adecvate ca 
eligibilitate.  

În acest sens, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova a depus şi a 
câştigat proiecte pe diferite linii de finanţare nerambursabilă, ca solicitant sau în parteneriat cu alte 
organisme, după cum urmează: 

 
 

VII.1. PROIECTE ALE D.G.A.S.P.C. PRAHOVA AFLATE ÎN IMPLEMENTARE / EVALUARE   
 
 

Programul Operațional Regional 2014 -2020 
 

 
VII.1.1 „Restructurarea / Închiderea Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare Sinaia și înființarea de case de tip familial și centre de zi pentru copii”, cod SMIS 129378, 
finanțat în cadrul POR / 2019 / 8 / 8.1 / 8.3 /C /grup vulnerabil copii – Apelul 2. 
 
Solicitant: D.G.A.S.P.C Prahova 
Data semnării contractului de finanțare: 29.07.2020 
Durata de implementare a proiectului: 48 luni, între 01.02.2018 și 31.01.2022 
 
Costul proiectului și suma solicitată de la Autoritatea contractantă: 

 

Valoarea totală a proiectului Valoarea asistenței financiare 
nerambursabile 

5.266.369,56 lei 4.569.740 lei 
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Scopul proiectului:  
Asigurarea bunăstării copiilor și tinerilor din Centrul de plasament Sinaia din cadrul CSC Sinaia și 
identificarea celor mai bune alternative pentru dezvoltarea acestora. 
 
OS 1: Înființarea a două case de tip familial (CTF) cu o capacitate de 12 locuri/CTF în orașul Comarnic și 
a unei case de tip familial cu o capacitate de 12 locuri/CTF în orașul Sinaia; 
OS 2: Înființarea unui centru de zi (CZ) în orașul Sinaia pentru copiii/tinerii din centrul de 
plasament Sinaia și pentru alți copii/tineri (și familiile lor) aflați în situație de dificultate din cadrul 
comunității; 
OS 3: Transferarea unui număr de 36 copii/tineri în alternative bazate pe conceptul familial. 
 
VII.1.2. “Înființarea complexului de locuințe protejate Călinești, județul Prahova, ansamblu de trei 
locuințe protejate + 1 centru de zi”, cod SMIS 118803, finanțat în cadrul P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 - Grup 
vulnerabil: persoane cu dizabilităţi  
Solicitant: parteneriat D.G.A.S.P.C. Prahova și UAT județul Prahova 
Data semnării contractului de finanțare: 11.03.2019 
Durata de implementare a proiectului: 53 luni, între 01.08.2017 și 31.12.2021 
 
Costul proiectului și suma solicitată de la Autoritatea contractantă: 

 

Valoarea totală a proiectului Valoarea asistenței financiare 
nerambursabile 

6.736.060,25 lei 3.313.222,58 lei 

 
Scopul proiectului:  
Dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă şi integrare în comunitate pentru 
persoanele adulte cu dizabilități instituționalizate în cadrul CRRNPAH Călinești. 
 
OS 1: Înființarea a trei locuințe protejate (LP) cu o capacitate de 10 locuri/LP;  
OS2: Dezinstituționalizarea a 30 de persoane cu dizabilități din cadrul CRRNPAH Călinești prin transferul 
acestora în cele trei locuințe protejate;  
OS3: Înființarea unui centru de zi (CZ) pentru persoanele cu dizabilități dezinstituționalizate și pentru alți 
membri ai comunității – persoane cu dizabilități, în vederea prevenirii instituționalizării;  
OS 4: Furnizarea serviciilor de îngrijire de zi pentru 30 de persoane cu dizabilități.  
 
VII.1.3. “Înființarea complexului de locuințe protejate Călinești, județul Prahova, ansamblu de 
două locuințe protejate + 1 centru de zi”, cod SMIS 118792, finanțat în cadrul P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 - 
Grup vulnerabil: persoane cu dizabilităţi.  
Solicitant: parteneriat D.G.A.S.P.C. Prahova și UAT județul Prahova 
Data semnării contractului de finanțare: 11.03.2019 
Durata de implementare a proiectului: 53 luni, între 01.08.2017 și 31.12.2021 
 
Costul proiectului și suma solicitată de la Autoritatea contractantă: 
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Valoarea totală a proiectului Valoarea asistenței financiare 
nerambursabile 

5.515.734,89 lei 2.276.808,91 lei 

 
 
Scopul proiectului:  
Dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă şi integrare în comunitate pentru 
persoanele adulte cu dizabilități instituționalizate în cadrul CRRNPAH Călinești. 
 
OS 1: Înființarea a două locuințe protejate (LP) cu o capacitate de 10 locuri/LP;  
OS2: Dezinstituționalizarea a 20 de persoane cu dizabilități din cadrul CRRNPAH Călinești prin transferul 
acestora în cele două locuințe protejate;  
OS3: Înființarea unui centru de zi (CZ) pentru persoanele cu dizabilități dezinstituționalizate și pentru alți 
membri ai comunității – persoane cu dizabilități, în vederea prevenirii instituționalizării;  
OS 4: Furnizarea serviciilor de îngrijire de zi pentru 20 de persoane cu dizabilități.  
 
VII.1.4. „Închiderea centrului de plasament din cadrul Complexului de servicii Comunitare Sf. 
Andrei Ploiești prin înființarea a două case de tip familial și a unui centru de zi pentru copii în orașul 
Boldești-Scăeni”, cod SMIS 151616, finanțat în cadrul POR / 2019 / 8 / 8.1 / 8.3 /C /grup vulnerabil copii 
– Apelul 3. 
 
Solicitant: D.G.A.S.P.C Prahova 
Data transmiterii proiectului: 01.11.2021 

Durata estimată de implementare: 28 luni 
 
Costul proiectului și suma solicitată de la Autoritatea contractantă: 

 

Valoarea totală a proiectului Valoarea asistenței financiare 
nerambursabile 

6.649.514,33 lei 4.747.120,00 lei 

 
 
Scopul proiectului:  
Asigurarea bunăstării copiilor și tinerilor din centrul de plasament din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare Sf. Andrei Ploiesti și identificarea celor mai bune alternative pentru dezvoltarea acestora. 
 
OS 1: Înființarea a două case de tip familial (CTF) cu o capacitate de câte 12 locuri/CTF și a unui centru 
de zi în orașul Boldești-Scăeni;  
OS2: Transferul a 24 de copii/tineri în cele două case de tip familial. 
Proiectul este în evaluare, în vederea obținerii de fonduri externe nerambursabile. 
 
VII.1.5. „Închiderea centrului de plasament din cadrul Complexului de servicii Comunitare Sf. 
Andrei Ploiești prin înființarea a două case de tip familial și a unui centru de zi pentru copii în 
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comuna Râfov”, cod SMIS 151615, finanțat în cadrul POR / 2019 / 8 / 8.1 / 8.3 /C /grup vulnerabil copii 
– Apelul 3. 
Solicitant: D.G.A.S.P.C Prahova 
Data transmiterii proiectului: 01.11.2021 

Durata estimată de implementare: 28 luni 
 
Costul proiectului și suma solicitată de la Autoritatea contractantă: 

 

Valoarea totală a proiectului Valoarea asistenței financiare 
nerambursabile 

7.260.381,73 lei 4.747.120,00 lei 

 
 
Scopul proiectului:  
Asigurarea bunăstării copiilor și tinerilor din centrul de plasament din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare Sf. Andrei Ploiesti și identificarea celor mai bune alternative pentru dezvoltarea acestora. 
 
OS 1: Înființarea a două case de tip familial (CTF) cu o capacitate de câte 12 locuri/CTF și a unui centru 
în comuna Râfov, sat Buchilași.  
OS2: Transferul a 24 de copii/tineri în cele două case de tip familial.  
Proiectul este în evaluare, în vederea obținerii de fonduri externe nerambursabile. 
 

Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 
 
VII.1.6. „Prevenirea separării copilului de familia naturală”, cod SMIS 129279, finanțat în cadrul 
POCU AP4/PI9.iv/OS.4.12, 4.13&4.14, Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru 
copii și tineri. 
 
Solicitant: D.G.A.S.P.C Prahova 
Data semnării contractului de finanțare: 15.06.2020  

Durata de implementare a proiectului: 24 luni, între 16.06.2020 și 15.06.2022 
 
Costul proiectului și suma solicitată de la Autoritatea contractantă: 

 

Valoarea totală a proiectului Valoarea asistenței financiare 
nerambursabile 

5.908.385,99 lei 5.790.218,27 lei 

 
Scopul proiectului:  
Dezvoltarea de servicii de prevenire a separării copilului de familia naturala în județul Prahova.  

 
OS1: Dezinstituționalizarea unui număr de 50 copii/tineri 



 34 

OS2: Prevenirea riscului separării a unui număr de 200 de copii de familiile lor din cauze economico-sociale 
și acordarea de sprijin financiar acestora. 
OS3: Înființarea unui centru de zi pentru copiii aflați în risc de separare de familia naturală. 
OS4: Sprijin pentru accesul pe piața muncii pentru 10 tineri rezidenți în centrele de plasament ale 
DGASPCP Prahova 
OS5: Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a copiilor aflați în risc de separare de familie 
 
 
VII.1.7. „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS 127169, finanțat 
în cadrul POCU AP 4/ Pl 9.iv/ OS 4.5 & 4.14, Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, 
prin consolidarea rețelei de asistență maternali. 

Solicitant: Parteneriat între ANPDCA și cele 47 de DGASPC-uri, Direcția Generală de Asistență Socială 
şi Protecția Copilului Prahova are calitatea de membru 10 MySMIS/Partener 11. 

Data semnării contractului de finanțare: 08.11.2018 

Durata de implementare a proiectului: 62 luni, între 08.11.2018 și 31.12.2023 
 
Costul proiectului și suma solicitată de la Autoritatea contractantă: 

 

Valoarea totală a proiectului 
gestionată de DGASPC PH 

Valoarea asistenței financiare 
nerambursabile 

82.532.545,01 lei 80.881.885,00 lei 

 
 
Scopul proiectului:  
Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistență maternali. 

OS 1: Dezvoltarea și introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme etc. în domeniul asistenței sociale 
destinate activității asistenților maternali, servicii alternative la îngrijirea în instituții a copiilor, precum și 
în vederea asigurării tranziției copiilor și tinerilor de la îngrijirea în instituții la îngrijirea în comunitate; 
OS2: Susținerea programului de formare profesională destinat asistenților maternali și personalului 
specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției speciale a copilului separat de familie 
și al prevenirii separării copilului de familie; 
OS3: Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali. 
 
VII.1.8. „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, cod SMIS 128038, finanțat în cadrul POCU 
Axa prioritară 4, OS 4.4. - Prioritatea de investiție 9ii. 

Solicitant: Parteneriat între ANES și 43 de parteneri (DGASPC-uri, CJ și primării), Direcția Generală de 
Asistență Socială şi Protecția Copilului Prahova are calitatea de Partener 32 
Data semnării contractului de finanțare: 04.03.2019 
Durata de implementare a proiectului: 48 luni, între 05.03.2019 și 01.03.2023 
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Costul proiectului și suma solicitată de la Autoritatea contractantă: 
 

Valoarea totală a proiectului 
gestionată de DGASPC PH 

Valoarea asistenței financiare 
nerambursabile 

1.137.174,76 lei 1.114.431,26 lei 

 
Scopul proiectului: creșterea și dezvoltarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate 
destinate victimelor violenței domestice 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru transferul la o 
viată independenta a victimelor violenței domestice 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în vederea 
asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită separarea de 
agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea  3:  Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru victimele violenței 
domestice. 
Activitatea  4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
Activitatea 5. Campanie privind prevenirea și combaterea violenței domestice. 
 
VII.1.9. „Trel: lnteracțiune, lntegrare, lndependenta! - proiect A”, cod SMIS 126406, finanțat în cadrul 
POCU AP4/PI9.iv/OS.4.15 Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii 
sociale în comunitate. 

Solicitant: D.G.A.S.P.C Prahova 
Data semnării contractului de finanțare: 16.06.2020 
Durata de implementare a proiectului: 36 luni luni, între 17.06.2020 și 16.12.2023 (perioadă de 
suspendare a proiectului octombrie 2021-martie 2022). 
 
Costul proiectului și suma solicitată de la Autoritatea contractantă: 

 

Valoarea totală a proiectului Valoarea asistenței financiare 
nerambursabile 

5.844.694,00 lei 5.567.707,32 lei 

 
Scopul proiectului:  
Furnizarea de servicii sociale adaptate nevoilor persoanelor adulte cu dizabilități. 

 
OS1: Asigurarea funcționării serviciilor integrate de sprijin (2 locuințe protejate și 1 centru de zi) în 
conformitate cu standardele de calitate în vigoare. 
OS2: Înființarea unei rețele 12 de asistenți personali profesioniști. 
OS3: Furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea tranziției de la servicii de îngrijire 
instituționalizate către servicii la nivelul comunității pentru 32 de persoane cu dizabilități (anterior 
instituționalizate). 
OS4: Combaterea discriminării și promovarea incluziunii sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități 
(20 de persoane).  
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VII.1.10. „Trel: lnteracțiune, lntegrare, lndependenta! - proiect B”, cod SMIS 128551, finanțat în 
cadrul POCU AP4/PI9.iv/OS.4.15 Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre 
servicii sociale în comunitate. 

Solicitant: D.G.A.S.P.C Prahova 
Data semnării contractului de finanțare: 25.06.2020 
Durata de implementare a proiectului: 36 luni, între 26.06.2020 și 25.12.2023 (perioadă de suspendare a 
proiectului octombrie 2021 - martie 2022). 
 
Costul proiectului și suma solicitată de la Autoritatea contractantă: 

 

Valoarea totală a proiectului Valoarea asistenței financiare 
nerambursabile 

6.220.997,00 lei 5.932.513,30 lei 

 
 
Scopul proiectului:  
Furnizarea de servicii sociale adaptate nevoilor persoanelor adulte cu dizabilități. 

 
OS1: Asigurarea funcționării serviciilor integrate de sprijin (3 locuințe protejate și 1 centru de zi) în 
conformitate cu standardele de calitate în vigoare. 
OS2: Înființarea unei rețele 11 de asistenți personali profesioniști. 
OS3: Furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea tranziției de la servicii de îngrijire 
instituționalizate către servicii la nivelul comunității pentru 41 de persoane cu dizabilități (anterior 
instituționalizate). 
OS4: Combaterea discriminării și promovarea incluziunii sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități 
(30 de persoane).  
 

CAPITOLUL VIII. MONITORIZAREA STRATEGIEI 
 

 Monitorizarea stadiului implementării strategiei este realizată de către fiecare furnizor de servicii 
sociale în parte sau de către fiecare persoană desemnată responsabilă, anual şi la încheierea perioadelor de 
implementare a planurilor operaţionale, pe baza indicatorilor de realizare şi a gradului de realizare a 
rezultatelor.  
 Aceşti furnizori de servicii sociale / persoana responsabilă comunică anual rezultatele monitorizării 
şi evaluării periodice către Serviciul Strategii, Programe, Monitorizare, Analiză Statistică şi Îndrumare 
Metodologică a Activităţilor S.P.A.S. din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Prahova, care realizează evaluarea anuală a aplicării prezentei strategii şi transmite tuturor celor 
implicaţi concluziile în vederea asigurării unui feedback necesar autoevaluării şi îmbunătăţirii 
performanţelor. 
 Strategia poate fi modificată ori de câte ori sunt identificate nevoi sociale neacoperite prin serviciile 
existente. 
 
 

CAPITOLUL IX. RISCURI ÎN IMPLEMENTAREA STRATEGIEI ŞI A PLANULUI 
OPERAŢIONAL DE ACŢIUNE PENTRU PERIOADA 2021 – 2027 

 
În implementarea prezentei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale pot interveni următoarele 

riscuri: 
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- lipsa resurselor financiare sau insuficienţa acestora poate încetini / împiedica atingerea 
obiectivelor prevăzute în Strategie 

- neimplicarea comunităţilor locale în încheierea şi derularea parteneriatelor pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale 

- neimplicarea societăţii civile în încheierea şi derularea parteneriatelor pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale 

- schimbări legislative majore / lipsa acestora pe anumite domenii / sectoare, care nu permit 
atingerea obiectivelor propuse în cadrul Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 

- rezistenţa la schimbare din partea persoanelor / populaţiei, fapt care prezintă riscul de a amâna/ 
împiedica atingerea obiectivelor propuse 

- dificultăţi în accesarea liniilor de finanţare nerambursabile din cauza criteriilor impuse de 
acestea, a sumelor pe care le acordă, etc. 
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CAPITOLUL X. OBIECTIVE STRATEGICE 
 

X. 1. Obiective strategice specifice protecţiei copilului 
 
1. Închiderea centrelor de tip rezidențial și dezvoltarea alternativelor de tip familial 

(case/apartamente  de tip  familial) 

 
 

2. Prevenirea separării copilului de familia naturală  
 

Obiective Responsabil Termen 
1. Dezvoltarea serviciilor de îngrijire de zi în comunitate 
care să asigure prevenirea abandonului familial 
 

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

O.N.G.- uri 

2021-2027 

2. Asigurarea protecţiei cuplurilor mamă-copil în 
Centrul Maternal și Locuințele protejate aflate în 
subordinea D.G.A.S.P.C. Prahova 

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

2021-2027 

3. Prevenirea instituționalizării copiilor cu dizabilități 
prin oferirea serviciilor specializate  în cadrul Centrelor 
de zi pentru copii cu dizabilităţi aflate în subordinea 
D.G.A.S.P.C. Prahova 

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

2021-2027 

4. Dezvoltarea de noi servicii specializate adaptate 
nevoilor copiilor neglijaţi, abuzaţi, exploataţi, victime 
ale infracțiunilor cu scopul prevenirii 
instituţionalizării, prin aplicarea programelor 
specializate 

DGASPC Prahova 
Autorităţi publice locale 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Prahova 

Inspectoratul Judeţean 
de Poliţie Prahova 

 O.N.G. - uri 

2021-2027 

5.Înființarea unui centru de tip respire destinat copiilor 
cu dizabilități 

DGASPC Prahova 
Instituții publice 

Autorităţi publice locale 
O.N.G. – uri 

2021-2027 

 
     3. Prevenirea fenomenelor care pot determina intrarea copilului în dificultate 
 

Obiective Responsabil Termen 
1. Identificarea, consilierea și monitorizarea 
permanentă a familiilor aflate în situație de risc  

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

2021-2027 

Obiective Responsabil Termen 
1. Reducerea numărului de copii din sistemul rezidențial 
de protecție 

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

2021-2023 

2. Înființarea de case/apartamente de tip familial  D.G.A.S.P.C. Prahova 
ONG-uri 

 

2021-2027 
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2. Responsabilizarea tuturor factorilor importanţi: 
instituţii ale statului, societatea civilă etc., pentru a 
interveni în prevenirea marginalizării sociale (zone 
defavorizate, comunități de romi) 

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

O.N.G. - uri 
 Instituţii publice locale 
Organizaţii pentru romi 

2021-2027 

3. Asigurarea monitorizării cazurilor copiilor ai căror 
părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 

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

2021-2027 

 
        4. Promovarea adopţiei ca măsură specială de protecţie a copilului  
 

Obiective Responsabil Termen 
1. Sensibilizarea opiniei publice cu  privire la adopţia 
copiilor aflaţi în sistemul de protecție  

D.G.A.S.P.C. Prahova  2021-2027 

2. Creşterea numărului de adopţii finalizate D.G.A.S.P.C. Prahova  2021- 2027 
3. Creşterea  gradului de pregătire  în rândul persoanelor 
care doresc să adopte 

D.G.A.S.P.C. Prahova  2021-2027 

4. Dezvoltarea relaţiei copil - familie adoptatoare D.G.A.S.P.C. Prahova  2021-2027 
 
5. Asigurarea serviciilor alternative de îngrijire destinate protecţiei copiilor cu dizabilităţi. 
 

Obiective Responsabil Termen 
1. Asigurarea serviciilor de recuperare şi reabilitare a  
copiilor cu dizabilități proveniţi din familii aflate în 
dificultate prin servicii dezvoltate în comunitate 

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

2021-2027 

2. Asigurarea serviciilor de evaluare complexă, 
respectiv identificare, evaluare și monitorizare pentru 
copii / tineri cu dizabilități  

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

2021-2027 

3. Promovarea conceptului de “reabilitare bazată pe 
comunitate” prin campanii de sensibilizare în 
comunitățile locale  

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

 

2021-2027 

           
6. Îmbunătăţirea şanselor de integrare socio-profesională pentru copiii cu vârsta peste 16 ani şi 
tinerii din sistemul de protecţie 
 

Obiective Responsabil Termen 
1. Dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă în 
rândul tinerilor  aflaţi în sistemul de protecție 

D.G.A.S.P.C. Prahova  2021 - 2027 

2. Asigurarea serviciilor de consiliere şi integrare 
profesională pentru copiii și tinerii care urmează să 
părăsească sistemul de protecţie 

D.G.A.S.P.C. Prahova 
O.N.G. – uri 

instituţii publice locale 

2021-2027 
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      7.  Asigurarea serviciilor de prevenire a abuzului şi neglijării 
 

Obiective Responsabil Termen 
1. Identificarea  cazurilor de copii abuzați, neglijați, 
exploatați, copii care practică cerșetoria, prostituția, 
copii care au săvârșit fapte prevăzute de legea penală 
și nu răspund penal și persoane victime ale violenței 
domestice prin continuarea activității liniei telefonice 
de urgență 983, sesizări primite la sediul instituției 
și/sau autosesizări 

D.G.A.S.P.C. Prahova 2021-2027 

2. Asigurarea intervenţiei de specialitate prin 
scoaterea copilului din mediul abuziv şi reducerea 
riscului de producere a abuzului/ neglijării prin 
consiliere psiho-socială şi acordarea 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 

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

Poliția  

2021-2027 

3. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la 
problematica copiilor exploatați, copiii care practică 
cerșetoria, prostituția, asistă copiii care au săvârșit 
fapte prevăzute de legea penală și nu răspund penal și 
persoanele victime ale violenței domestice 

D.G.A.S.P.C. Prahova  2021-2027 

4. Implicarea instituţiilor publice și a societății civile 
în procesul de prevenire şi diminuare a fenomenului 
violenţei domestice 

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

Județean 
Inspectoratul Județean de 

Poliție 
ONG-uri 

2021-2027 

 
8. Asigurarea / dezvoltarea serviciilor destinate copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu 
răspunde penal 
 

Obiective Responsabil Termen 
1.Identificarea, evaluarea,  consilierea și 
monitorizarea copiilor care au săvârşit o faptă penală 
şi nu răspund penal 

D.G.A.S.P.C. Prahova 
Inspectoratul Judeţean de 

Poliţie Prahova 

2021-2027 

2. Asigurarea procesului de consiliere psihologică şi 
juridică destinat familiei copilului delincvent în 
vederea  conturării unui cât mai bun suport moral 
și/sau psiho-social 

D.G.A.S.P.C. Prahova 2021-2027 

3. Dezvoltarea serviciilor sociale destinate copiilor cu 
tulburări de comportament 

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

2023-2027 

 
 



 41 

9.  Prevenirea exploatării copiilor prin muncă  
 

Obiective Responsabil Termen 
1. Identificarea şi combaterea formelor de exploatare 
a copiilor prin muncă 
 

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

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Prahova 

Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Prahova 

2021-2027 

2. Asigurarea intervenției specializate individuale/ 
personalizate psihologic, instructiv – educaţional, 
medical, social 

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

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Prahova 

Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Prahova 

2021-2027 

3. Organizarea de campanii de mediatizare în vederea 
informării, conștientizării, mobilizării și 
responsabilizării   societății cu privire la exploatarea 
copiilor prin muncă şi la consecinţele acesteia 
 

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

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Prahova 

Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Prahova 

ONG-uri 

2021-2027 

 
10. Sensibilizarea opiniei publice privind problematica copilului şi a  familiei care se află în situaţie 
de risc 
 

Obiective Responsabil Termen 
1.Organizarea de campanii de presă care să 
promoveze respectarea drepturilor copilului în judeţul 
Prahova și să sensibilizeze opinia publică cu privire la 
copilului aflat în dificultate şi/sau cu dizabilităţi, 
precum şi a familiilor aflate în situaţie de risc 

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

2021-2027 

2. Organizarea de acţiuni menite să promoveze 
serviciile sociale oferite copilului aflat în dificultate 
şi/sau cu dizabilităţi, precum şi a familiilor aflate în 
situaţie de risc 

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

2021-2027 

3. Elaborarea și difuzarea de materiale de prezentare a 
serviciilor oferite de  D.G.A.S.P.C. Prahova 

D.G.A.S.P.C. Prahova. 2021-2027 
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11. Formarea şi perfecţionarea profesională continuă a persoanelor implicate în sistemul de 
protecţie a copilului 
 

Obiective Responsabil Termen 
1. Formarea profesională continua a personalului din 
cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova (asistenți maternali 
profesioniști, instructori de educație, asistenți sociali 
etc.) 
 

D.G.A.S.P.C. Prahova  
Instituţii în domeniul 
formării profesionale 

acreditate şi autorizate 
în condiţiile legii 

2021-2027 

 
 
12.  Asigurarea coordonării și sprijinirii autorităţilor administraţiei publice locale din cele 104 
localităţi ale judeţului Prahova  
 

Obiective Responsabil Termen 
1. Derularea acţiunilor de informare cu privire la 
îndeplinirea de către autorităţile publice locale a 
atribuțiilor ce le revin în domeniul protecţiei copilului  

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

 
13. Elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare națională și internațională în domeniul 
protecției copilului  
 

Obiective Responsabil Termen 
1. Atragerea de fonduri nerambursabile prin proiecte 
de dezvoltare a serviciilor sociale 

D.G.A.S.P.C. Prahova 2021-2027 

 
14. Încheierea de parteneriate cu societatea civilă și dezvoltarea voluntariatului   
 

Obiective Responsabil Termen 
1. Implicarea societăţii civile în dezvoltarea  
parteneriatului public – public și public-privat pentru 
susținerea înființării de servicii sociale 

D.G.A.S.P.C. Prahova 2021-2027 

2. Promovarea şi dezvoltarea activităţilor de 
voluntariat 

D.G.A.S.P.C. Prahova 2021-2027 

 
15. Servicii specifice destinate victimelor infracțiunilor 
 

Obiective Responsabil Termen 
1. Realizarea activităților specifice în cazuistica 
victimelor infracțiunilor 

D.G.A.S.P.C. Prahova 
Serviciul Probațiune de 

pe lângă Tribunalul 
Prahova 

2021-2027 

2. Acordarea serviciilor adaptate nevoilor victimelor 
infracțiunilor  

 

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

Instituții publice 
 

2021-2027 



 43 

3.Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de  sprijin 
și protecție oferite victimelor infracțiunilor 

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

Furnizori cursuri 
calificare şi 

perfecţionare 
profesională 

Autorităţi publice locale 
ONG- uri 

2021-2027 

 
 
16. Servicii specifice destinate persoanelor fără adăpost 

Obiective Responsabil Termen 
1. Realizarea activităților  de identificare a cazurilor 
persoanelor fără adăpost 

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

Instituții publice 
ONG- uri 

2021-2027 

2. Acordarea serviciilor adaptate nevoilor persoanelor 
fără adăpost 

 

 

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

Instituții publice 
Furnizori de formare 

profesională 
 

2021-2027 

3. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de  sprijin 
și protecție oferite persoanelor fără adăpost 

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

Furnizori cursuri 
calificare şi 

perfecţionare 
profesională 

Autorităţi publice locale 
ONG- uri 

2021-2027 

 
 

X. 2. Obiective strategice specifice protecţiei drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, a 
persoanelor vârstnice și a altor persone aflate în dificultate 

 
 

1. Asigurarea organizării, administrării și finanțării unităților de asistență socială destinate 
persoanelor adulte cu dizabilități, persoanelor vârstnice și a altor persoane aflate în dificultate 
 

Obiective specifice Responsabil Termen 
1.Întărirea capacităţii instituţionale şi 
administrative  

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

2021-2027 

2.Îmbunătăţirea continuă a calităţii 
serviciilor oferite  

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

2021-2027 
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3. Dezvoltarea  sistemului de monitorizare 
a respectării drepturilor persoanelor adulte 
cu dizabilități, a persoanelor vârstnice 
aflate în sistemul de protecţie și a altor 
persoane aflate în dificultate 

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

2021-2027 

4. Promovarea drepturilor persoanelor 
adulte cu dizabilități și a persoanelor 
vârstnice 

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

2021-2027 

5. Promovarea serviciilor oferite în cadrul 
unităților de asistență socială  

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

2021-2027 
 

6. Promovarea voluntariatului 
 

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

2021-2027 

 
2. Prevenirea instituţionalizării şi marginalizării persoanelor adulte cu dizabilități, a persoanelor 
vârstnice și a altor persoane aflate în dificultate 
 
 

Obiective Responsabil Termen 
1.Asigurarea respectării opțiunii 
referitoare la asistent personal pentru 
persoane cu handicap grav 

D.G.A.S.P.C. Prahova 2021-2027 

2. Dezvoltarea reţelei de asistenţi 
personali profesionişti pentru persoane cu 
dizabilități 

D.G.A.S.P.C. Prahova 2021-2027 

3.Dezvoltarea serviciilor de îngrijire de zi 
(centre de zi pentru persoanele adulte cu 
dizabilități) 

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

O.N.G. - uri 

2021-2027 

4.Înfiinţarea de servicii de îngrijire/ 
recuperare/reabilitare la domiciliu  

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

O.N.G. - uri 

2021-2027 

5. Înfiinţarea unui centru de tip respiro  D.G.A.S.P.C. Prahova 
Autorităţi publice locale 

O.N.G. - uri 

2021-2027 

   
3. Dezvoltarea serviciilor specializate adaptate nevoilor persoanelor adulte cu dizabilități, 
persoanelor vârstnice și a altor persoane aflate în dificultate 
 

Obiective specifice Responsabil Termen 
1. Acreditarea (reacreditarea) / 
licenţierea tuturor serviciilor sociale 
furnizate de către D.G.A.S.P.C. 
Prahova. 

D.G.A.S.P.C. Prahova 2021-2027 

2.Asigurarea  personalului necesar  
pentru unităţile rezidenţiale şi serviciile 
din aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. 
Prahova, în conformitate cu 

D.G.A.S.P.C. Prahova 2021 - 2027 
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standardele minime de calitate și de 
cost 
3. Înfiinţarea de centre de îngrijire de 
tip  rezidenţial pentru persoane 
vârstnice și locuințe protejate pentru 
persoane adulte cu dizabilități 

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

2021 - 2027 

4. Înființarea  de unități protejate 
autorizate 

D.G.A.S.P.C. Prahova 
Unități de asistență socială 

2021-2027 

5. Restructurarea unităților de asistență 
socială pentru persoane adulte cu 
dizabilități prin înființarea de servicii 
adaptate nevoilor acestora 

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

2023 

6. Restructurarea Centrului de 
Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică pentru Persoane 
Adulte cu Handicap Călineşti prin 
transformarea unităţii în complex de 
servicii 

     D.G.A.S.P.C. Prahova 
C.R.R.N.P.A.H. Călineşti 

2021-2023 

7. Realizarea unui complex 
multifuncţional în cadrul Centrului de 
Integrare prin Terapie Ocupaţională 
pentru Persoane Adulte cu Handicap 
Urlaţi 

D.G.A.S.P.C. Prahova 
C.I.T.O.P.A.H. Urlaţi 

2023-2024 

 
4. Acordarea de sprijin pentru familiile care au în componenţă persoane cu dizabilități 
 

Obiective specifice Responsabil Termen 
1. Identificarea nevoilor de 
sprijin familial 
 
 

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

O.N.G. - uri 

2021-2027 

2. Asigurarea serviciilor de 
sprijin familial 

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

O.N.G. - uri 

2021- 2027 

 
 
5. Tranziția din  unitățile rezidențiale a copiilor cu dizabilități în unitățile rezidențiale pentru adulți 
cu dizabilități 
 

Obiective specifice Responsabil Termen 
1. Planificarea tranziţiei 
tânărului cu dizabilități din 
sistemul de protecţie a 

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

 

2021-2027 
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copilului în sistemul de 
protecţie a adultului cu 
dizabilități, în baza nevoilor 
identificate ale acestuia 

 

2. Instituirea unui set de 
măsuri menite să asigure 
pregătirea copilului pentru 
viaţă adultă şi viaţă 
independentă 

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

 

2021 - 2027 

3. Creşterea nivelului de 
informare a tânărului cu 
dizabilități în privinţa 
oportunităţilor de educaţie, 
angajare, accesul la viaţa 
socială şi la diferite mijloace 
de petrecere a timpului liber 

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

O.N.G. - uri 

2021 - 2027 

       
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 specifice Responsabil Termen 

1. Promovarea imaginii 
persoanelor adulte cu 
dizabilități sau a persoanelor 
vârstnice 

D.G.A.S.P.C. Prahova 
Mass –media 

Autorităţi publice locale 
ONG - uri 

2021 - 2027 

2. Creşterea gradului de 
comunicare şi colaborare 
interinstituţională 
 

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

O.N.G. - uri 

2021 - 2027 

3. Dezvoltarea şi diversificarea 
serviciilor oferite de 
comunitatea locală  

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

O.N.G. - uri 
 

2021 - 2027 

 
 
7. Integrarea profesională a persoanelor adulte cu dizabilități 

 
Obiective specifice Responsabil Termen 

1. Promovarea drepturilor 
persoanelor adulte cu 
dizabilități 

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

2021-2027 

2. Creşterea gradului de 
ocupare în rândul persoanelor 
adulte cu dizabilități 

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

Furnizorii cursurilor de calificare şi 
perfecţionare profesională 

2021-2027 



 47 

O.N.G. - uri 
Autorităţi publice locale 

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

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

Angajatori 
 

2021-2027 
 

 
 
8. Prevenirii și combaterea violenței domestice  
 

Obiective specifice Responsabil Termen 
1. Realizarea activităților de 
prevenire și combatere a 
violenței domestice 

D.G.A.S.P.C. Prahova 
Mass –media 

Autorităţi publice locale 
ONG - uri 

2021 - 2027 

2. Acordarea serviciilor 
destinate victimelor violenței 
domestice 
 

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

O.N.G. - uri 

2021 - 2027 

3. Dezvoltarea şi diversificarea 
serviciilor oferite victimelor  

Autorităţi publice locale 
O.N.G. - uri 

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

2021 - 2027 

 

9. Servicii specifice destinate victimelor infracțiunilor 
 

Obiective specifice Responsabil Termen 
1. Realizarea activităților 
specifice în cazuistica 
victimelor infracțiunilor  

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

2021 - 2027 

2. Acordarea serviciilor 
adaptate nevoilor victimelor 
infracțiunilor  
 

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

O.N.G. - uri 

2021 - 2027 

3. Dezvoltarea şi diversificarea 
serviciilor de sprijin și 
protecție oferite victimelor 
infracțiunilor  

Autorităţi publice locale 
O.N.G. - uri 

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

2021 - 2027 
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10. Servicii specifice destinate persoanelor fără adăpost 
 

Obiective specifice Responsabil Termen 
1. Realizarea activităților  de 
identificare a cazurilor 
persoanelor fără adăpost 

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

Instituții publice 
O.N.G. – uri 

2021 - 2027 

2. Acordarea serviciilor 
adaptate nevoilor persoanelor 
fără adăpost 

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

O.N.G. - uri 

2021 - 2027 

3. Dezvoltarea şi diversificarea 
serviciilor de sprijin și 
protecție oferite persoanelor 
fără adăpost 

Autorităţi publice locale 
O.N.G. - uri 

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

2021 - 2027 

 

 

 



1 
 

 PLAN OPERAŢIONAL DE ACŢIUNE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI COPILULUI  
ÎN PERIOADA 2021– 2027 

 
 
1. Închiderea centrelor de tip rezidențial și dezvoltarea alternativelor de tip familial (case/apartamente  de tip  familial) 

 
Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/ 

Indicatori de 
referință 

Resurse 

Închiderea Centrului 
de plasament din 

cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare 

«Rază de Soare» 
Băicoi 

 
 

• dezvoltarea de programe pentru 
menţinerea / reluarea legăturilor 
familiale în vederea reintegrării copiilor 
în familia naturală 
• responsabilizarea familiei pentru 
creşterea, îngrijirea şi educarea 
propriilor copii 
• asigurarea unui mediu familial de 
protecție copiilor prin înființarea unei 
case de tip familial  
• identificarea surselor de finanțare în 
vederea înființării casei de tip familial 
• înființarea a două noi componente: 
centru de primire în regim de urgență și 
centru maternal.  
 

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

Prahova 

2021-2027 
 
- asigurarea 
serviciilor de 
calitate pentru 
copii/tineri în 
conformitate cu 
standardele aflate 
în vigoare  
 

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

Prahova 
Surse de finanțare 

internă/externă 
 



2 
 

Închiderea Centrului 
de plasament din 

cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare 

Sinaia 

• dezvoltarea de programe pentru 
menţinerea / reluarea legăturilor 
familiale în vederea reintegrării copiilor 
în familia naturală 
• responsabilizarea familiei pentru 
creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor 
copii 
• asigurarea unui mediu familial de 
protecție copiilor prin înființarea a trei 
case de tip familial  

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

Prahova 
 
 
 

2021-2027 
 

asigurarea 
serviciilor de 
calitate pentru 
copii/tineri în 

conformitate cu 
standardele aflate 

în vigoare 
 

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

 

 

proiect cu finanțare 
POR 2014 – 2020.  

Închiderea Centrului 
de plasament din 

cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare 

«Sfânta Maria» 
Vălenii de Munte 

• dezvoltarea de programe pentru 
menţinerea / reluarea legăturilor 
familiale în vederea reintegrării copiilor 
în familia naturală 
• responsabilizarea familiei pentru 
creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor 
copii 
• asigurarea unui mediu familial de 
protecție copiilor prin înființarea a trei 
case de tip familial și a unui centru de zi  
 

 C.S.C. ”Sfânta 
Maria” Vălenii de 

Munte 
 D.G.A.S.P.C. 

Prahova 

2021-2027 
 

asigurarea 
serviciilor de 
calitate pentru 
copii/tineri în 

conformitate cu 
standardele aflate 

în vigoare 
 

Buget D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 
 
 
 
 
proiect cu finanțare 
POR 2014 – 2020.  

Reducerea capacității 
Centrul de plasament 
din cadrul Complexului 
de Servicii Comunitare 

«Sfântul Andrei» 
Ploieşti  

• asigurarea protecţiei copiilor și  
derularea de programe de specialitate 
pentru copilul cu handicap din cadrul 
centrului; 
• accesarea de linii de finanţare 
nerambursabile în vederea implementării 
unui/unor proiect/e care să vizeze 
construcția de case de tip familial 
adaptate nevoilor speciale ale  
beneficiarilor  
 

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

Prahova 

2021-2027 
 

asigurarea 
serviciilor de 
calitate pentru 
copii/tineri în 

conformitate cu 
standardele aflate 

în vigoare 
 

Buget  D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
Fonduri 
nerambursabile 
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Închiderea Centrului 
de primire în regim de 
urgență și a Centrului 

maternal din cadrul 
Complexului de 

Servicii Comunitare 
«Cireșarii» Ploiești 

• asigurarea protecţiei copiilor și a 
cuplurilor mama-copil în cadrul 
componentelor nou înființate în cadrul 
CSC “Rază de Soare” Băicoi 
 

 C.S.C.«Cireșarii» 
Ploieşti 

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

2021-2027 
 

asigurarea 
serviciilor de 
calitate pentru 
copii/tineri în 

conformitate cu 
standardele aflate 

în vigoare 

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

 
 
 
2. Prevenirea separării copilului de familia naturală  

 
Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/Indicatori de 

referință 
Resurse 

 
Dezvoltarea serviciilor de 
îngrijire de zi în comunitate 
care să asigure prevenirea 
abandonului familial 
 

 
• identificarea nevoilor la 
nivelul comunităților locale 
pentru dezvoltarea 
serviciilor de îngrijire de zi 
• dezvoltarea 
parteneriatelor în scopul 
înființării de noi servicii de 
îngrijire de zi  
• înființarea de noi servicii 
de îngrijire de zi la nivelul 
comunităților și derularea 
programelor specifice 

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

 
 
 
 
 

2021-2027 
- parteneriate încheiate 
 

Buget 
D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
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Asigurarea protecţiei 
cuplurilor mamă-copil în 

Centrul Maternal și Locuințele 
protejate aflate în subordinea 

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

• identificarea nevoilor la 
nivelul comunităților 
• asigurarea serviciilor 
specifice nevoilor 
beneficiarilor 

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

2021-2027 
 
 
 
 

Buget 
D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 
Autorități 
publice locale 
Fonduri 
nerambursabile 

Prevenirea instituționalizării 
copiilor cu dizabilități prin 

oferirea serviciilor specializate  
în cadrul Centrelor de zi 

pentru copii cu dizabilităţi 
aflate în subordinea 

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

• dezvoltarea și derularea 
serviciilor de recuperare 
specifice copiilor cu 
dizabilități din familie 
• dezvoltarea serviciilor 
de îngrijire la domiciliu 
• organizarea de sesiuni 
de informare a comunității 
cu privire la problematica 
copilului cu dizabilități 

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

2021-2027 
- 250 beneficiari ai 
celor 3 centre de zi 
pentru copii cu 
dizabilități din cadrul 
DGASPC 
- număr servicii de 
îngrijire la domiciliu 
înființate de către 
autoritățile locale 

Buget 
D.G.A.S.P.C.  
Prahova 
 
Bugete autorități 
locale 
Fonduri 
nerambursabile 
 

Dezvoltarea de noi servicii 
specializate adaptate nevoilor 
copiilor neglijaţi, abuzaţi, 
exploataţi, victime ale 
infracțiunilor cu scopul 
prevenirii  
instituţionalizării, prin 
aplicarea programelor 
specializate 

• dezvoltarea şi derularea 
programelor de prevenire 
a comportamentelor 
abuzive asupra copilului 
• dezvoltarea și derularea 
programelor de consiliere 
a copiilor neglijaţi, 
abuzaţi, exploataţi, 
victime ale infracțiunilor 

 D.G.A.S.P.C.Prahova 
 Autorități publice 
locale 
 ONG-uri 
 Inspectoratul Școlar 

Județean Prahova 
 Inspectoratul Judeţean 

de Poliţie Prahova 

2021-2027 
 

Buget  
D.G.A.S.P.C.  
Prahova 
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Înființarea unui centru de tip 
respiro destinat copiilor cu 
dizabilități 

• identificarea liniilor de 
finanțare în vederea 
înființării acestui tip de 
centru  
• încheierea 
parteneriatelor cu instituții 
publice/autorități publice 
locale/ONG-uri în vederea 
înființării centrului de tip 
respiro 

 D.G.A.S.P.C.Prahova 
 Instituții publice 
 Autorități publice 
locale 
 ONG-uri 

 

2021 - 2027 Buget DGASPC 
Prahova 
  
Surse de 
finațare 
internă/externă 

 
 
 
 
 

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 în  depistarea familiilor aflate în 
situaţii de risc şi identificarea soluţiilor 
adecvate pentru depăşirea acestor situaţii 
• sprijinrea autorităților locale în vederea 
dezvoltării unor servicii care să asigure 
identificarea și intervenția precoce în cazul 
familiilor aflate în situații de risc 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova prin:  
 UAT- uri 
 
 

2021-2027 
 

Buget  
D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
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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 Autoritățile 
publice locale și 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  
 U.A.T. -uri 
 O.N.G. – uri 
 Instituții publice 
locale 
 Organizații 
pentru romi 

2021-2027 
 

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

 
Asigurarea monitorizării 
cazurilor copiilor ai căror 
părinţi sunt plecaţi la 
muncă în străinătate 

• derularea acțiunilor de consiliere și 
informare a 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 
• susținerea SPAS-urilor în ceea cee 
privește 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 
 UAT- uri 

2021-2027 
- întâlniri 
semestriale cu 
fiecare UAT 

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

 
 

4. Promovarea adopţiei ca măsură specială de protecţie a copilului  
 
 
Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/Indicatori 

de referinţă 
Resurse 

 
Sensibilizarea opiniei 
publice cu  privire la 
adopţia copiilor aflaţi în 

• organizarea de sesiuni de informare prin 
care se promovează adopția 
• elaborarea de materiale 

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

2021-2027 
 

Buget  
D.G.A.S.P.C.  
Prahova 
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sistemul de protecție  
 

informative/flyere/broșuri  

Creşterea numărului de 
adopţii finalizate 

 
 

• clarificarea situaţiei juridice a copiilor cu 
măsură de protecţie  
• identificarea, evaluarea și atestarea 
familiilor adoptatoare 

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

2021-2027 
 

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

Creşterea  gradului de 
pregătire  în rândul 

persoanelor care doresc să 
adopte 

• organizarea cursurilor de pregătire pentru 
familii / persoane adoptatoare  
 

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

2021-2027 
 

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

Dezvoltarea relaţiei copil-
familie adoptatoare 

• monitorizarea evoluției post-adopție a 
relației copil-familie 

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

2021-2027 
 

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

 
5. Asigurarea  serviciilor alternative de îngrijire destinate protecției copiilor cu dizabilități 
 

Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/ 
Indicatori de 

referință 

Resurse 

 
Asigurarea serviciilor de 
recuperare şi reabilitare a  

copiilor cu dizabilități 
proveniţi din familii aflate 
în dificultate prin servicii 
dezvoltate în comunitate 

• derularea în comunitate a  programelor 
specializate destinate copiilor cu dizabilități 
şi familiilor acestora 

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

• oferă sprijin autorităților locale în 

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

2021-2027 
 

Buget  
D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
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vederea înființării și dezvoltării serviciilor 
de recuperare la domiciliu 

• facilitarea accesului copiilor cu 
dizabilităţi la serviciile de recuperare, 
reabilitare şi la cele educaţionale 

Asigurarea serviciilor de 
evaluare complexă, 

respectiv identificare, 
evaluare și monitorizare 
pentru copii / tineri cu 

dizabilități  

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

• consilierea familiilor cu privire la oferta 
de servicii a D.G.A.S.P.C. 

• informarea cu privire la drepturile 
prevăzute pentru persoanele cu dizabilități  

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

2021 - 2027 
 

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

Promovarea conceptului 
de “reabilitare bazată pe 

comunitate” prin 
campanii de sensibilizare 

în comunitățile locale  
 

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

  D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 U.A.T. -uri 

2021-2027 
 

Buget  
D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
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6. Îmbunătăţirea şanselor de integrare socio-profesională pentru copiii cu vârsta peste 16 ani şi tinerii din sistemul de 
protecţie 

 
 
Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/Indicatori 

de referință 
Resurse 

Dezvoltarea abilităţilor de 
viaţă independentă în 

rândul tinerilor  aflaţi în 
sistemul de protecție 

• implementarea  unor programe de  
dezvoltare a deprinderilor de viață 
independentă și 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 

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

2021-2027 
 

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

Asigurarea serviciilor de 
consiliere şi integrare 

profesională pentru copiii 
și tinerii care urmează să 
părăsească sistemul de 

protecţie 

• derularea programelor de consiliere şi 
suport adresate copiilor și tinerilor care 
urmează să părăsească sistemul de protecţie.  
• accesarea programelor de 
calificare/formare profesională derulate 
pentru integrarea socio-profesională a 
tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie 

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

2021-2027 
- 

Buget  
D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
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7. Asigurarea serviciilor de prevenire a abuzului şi neglijării 

 

Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/Indicatori 
de referință 

Resurse 

Identificarea  cazurilor de 
copii abuzați, neglijați, 
exploatați, copii care 
practică cerșetoria, 

prostituția, copii care au 
săvârșit fapte prevăzute de 
legea penală și nu răspund 
penal și persoane victime 
ale violenței domestice 

prin continuarea activității 
liniei telefonice de urgență 

983, sesizări primite la 
sediul instituției și/sau 

autosesizări 

• derularea activităților prevăzute în 
procedurile aprobate la nivelul instituției în 
ceea ce privește identificarea cazurilor de 
copii abuzați, neglijați, exploatați, copii care 
practică cerșetoria, prostituția, copii care au 
săvârșit fapte prevăzute de legea penală și 
nu răspund penal și persoane victime ale 
violenței domestice 

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

2021-2027 
 

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

Asigurarea intervenţiei de 
specialitate prin scoaterea 
copilului din mediul 
abuziv şi reducerea 
riscului de producere a 
abuzului/ neglijării prin 
consiliere psiho-socială şi 
acordarea intervenţiei în 
regim de urgenţă  

• derularea activităților prevăzute în 
procedurile aprobate la nivelul instituției în 
ceea ce privește intervenția de specialitate în 
cazurilor copiilor abuzați, neglijați, 
exploatați, care practică cerșetoria, 
prostituția, care au săvârșit fapte prevăzute 
de legea penală și nu răspund penal și 
victime ale violenței domestice prin 
Serviciul Evaluare Iniţială, intervenţie în 

• D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

• U.A.T. –uri 
• Poliția  

2021-2027 
 

Buget 
D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
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regim de urgenţă, abuz şi violenţă în familie, 
Centrul pentru Intervenție, Consiliere și 
Sprijin pentru  Copilul aflat în situație de 
risc, Centrele de resurse şi asistenţă socială 
din cadrul Direcţiei şi Autorităţile publice 
locale 

Sensibilizarea opiniei 
publice cu privire la 
problematica 
copiilor exploatați, copiii 
care practică cerșetoria, 
prostituția, asistă copiii 
care au săvârșit fapte 
prevăzute de legea penală 
și nu răspund penal și 
persoanele victime ale 
violenței domestice 

• organizarea de sesiuni pentru 
sensibilizarea populaţiei cu privire la 
problematica copiilor exploatați, copiii care 
practică cerșetoria, prostituția, asistă copiii 
care au săvârșit fapte prevăzute de legea 
penală și nu răspund penal și persoanele 
victime ale violenței domestice  

• D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 

2021-2027 
 

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

Implicarea instituţiilor 
publice și a societății 
civile în procesul de 
prevenire şi diminuare a 
fenomenului violenţei 
domestice 

• dezvoltarea parteneriatelor în scopul 
prevenirii și diminuării fenomenului 
violenței domestice 

 

• D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

• Inspectoratul 
Școlar de Poliție 

• ONG-uri 

2021-2027 
 

Buget 
D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
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8. Asigurarea / dezvoltarea serviciilor destinate copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal 

 
Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/ 

Indicatori de 
referință 

Resurse 

Identificarea, evaluarea,  
consilierea și 

monitorizarea copiilor 
care au săvârşit o faptă 

penală şi nu răspund penal  

• derularea activităților prevăzute în 
procedurile aprobate la nivelul instituției în 
ceea ce privește identificarea, evaluarea,  
consilierea și monitorizarea copiilor care au 
săvârşit o faptă penală şi nu răspund penal 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Inspectoratul 
Județean de Poliție 
Prahova 

2021-2027 
 

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

Asigurarea procesului de 
consiliere psihologică şi 
juridică destinat familiei 
copilului delincvent în 
vederea  conturării unui 
cât mai bun suport moral 
și/sau psiho-social 

• furnizarea serviciilor de specialitate de 
către echipele de specialişti ale Direcţiei 
atribuţii în domeniu 
•  elaborarea şi aplicarea programelor 
specializate destinate copiilor care au 
săvârșit o faptă penală și nu răspund penal 

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

2021-2027 
 

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

Dezvoltarea serviciilor 
sociale destinate copiilor 
cu tulburări de 
comportament 

• Înființarea unui serviciu social destinat 
copiilor cu tulburări de comportament 
 

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

2021-2027 Buget  
D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
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9. Prevenirea exploatării copiilor prin muncă 

 
Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/Indicatori 

de referință 
Resurse 

Identificarea şi 
combaterea formelor de 
exploatare a copiilor prin 
muncă 

 

• derularea activităţii specifice şi a  
programelor adecvate identificării și 
combaterii formelor de exploatare a 
copiilor prin muncă 

 
 

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

Judeţean Prahova 
 Inspectoratul 

Teritorial de Muncă 
Prahova 
 Inspectoratul 

Judeţean de Poliţie 
Prahova 

2021-2027 Buget  
D.G.A.S.P.C.  
Prahova 
 
 

Asigurarea intervenției 
specializate individuale/ 
personalizate psihologic, 
instructiv – educaţional, 
medical, social 

• organizarea şi derularea programelor 
specifice de consiliere pentru prevenirea 
exploatării copiilor prin muncă 
• încheierea de parteneriate cu instituţiile 
abilitate şi cu O.N.G.-uri privind dezvoltarea 
unor programe de intervenție specializată 

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

Judeţean Prahova 
 Inspectoratul 

Teritorial de Muncă 
Prahova 
 Inspectoratul 

Judeţean de Poliţie 
Prahova 

2021-2027 
 

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

Organizarea de campanii 
de mediatizare în vederea 
informării, conștientizării, 

• organizarea de sesiuni de informare pentru 
sensibilizarea populaţiei cu privire la 

• D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

2021-2027 
 

Fonduri 
nerambursabil
e (suma 
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mobilizării și 
responsabilizării   
societății cu privire la 
exploatarea copiilor prin 
muncă şi la consecinţele 
acesteia 

 

exploatarea copiilor prin muncă şi la 
consecinţele acesteia 

• Inspectoratul 
Şcolar Judeţean 
Prahova 

• Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă Prahova 

• Inspectoratul 
Judeţean de 
Poliţie Prahova 

• ONG-uri 

maximă 
admisă la 
deschiderea 
liniei de 
finanțare) 

 
 

10. Sensibilizarea opiniei publice privind problematica copilului şi a  familiei care se află în situaţie 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 
copilului aflat în 
dificultate şi/sau cu 
dizabilităţi, precum şi a 
familiilor aflate în situaţie 
de risc 

•  derularea activităţilor specifice pentru 
susținerea unor sesiuni de informare în 
presă cu privire la copilului aflat în 
dificultate şi/sau cu dizabilităţi, precum şi a 
familiilor aflate în situaţie de risc 
 

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

 UAT-uri 
 ONG-uri 

2021-2027 
 

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

Organizarea de acţiuni 
menite să promoveze 

• derularea activităţilor specifice pentru 
susținerea unor sesiuni de informare cu 

 D.G.A.S.P.C. 2021-2027 Buget  
D.G.A.S.P.C. 
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serviciile sociale oferite 
copilului aflat în 
dificultate şi/sau cu 
dizabilităţi, precum şi a 
familiilor aflate în situaţie 
de risc 

privire la copilului aflat în dificultate şi/sau 
cu dizabilităţi, precum şi a familiilor aflate 
în situaţie de risc 
 

Prahova 
 UAT-uri 
 ONG-uri 

Prahova 
  
 
  
 

Elaborarea și difuzarea de 
materiale de prezentare a 

serviciilor oferite de  
D.G.A.S.P.C. Prahova 

•  Întocmirea unor materiale de prezentare a 
serviciilor oferite de  D.G.A.S.P.C. Prahova 
și difuzarea lor către parteneri, societatea 
civilă și comunitate 

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

2021-2027 
 

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

 
 

11. Formarea şi perfecţionarea profesională continuă a persoanelor implicate în sistemul de protecţie a copilului 

 
 
Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/Indicatori 

de referință 
Resurse 

Formarea profesională 
continua a personalului 
din cadrul D.G.A.S.P.C. 
Prahova (asistenți 
maternali profesioniști, 
instructori de educație, 
asistenți sociali etc.) 
 

• întocmirea planului anual de formare și 
perfecționare pentru personalul instituției și 
asigurarea fondurilor necesare formării 
• identificarea furnizorilor de 
formare/formatori și a cursurilor de formare/ 
perfecţionare necesare pentru personalul 
sistemului de protecție a copilului 
• organizarea de sesiuni de formare şi 
perfecţionare profesională pentru personalul 
din cadrul Direcţiei 

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

 Instituţii în 
domeniul formării 
profesionale 
acreditate şi 
autorizate în 
condiţiile legii 

2021-2027 Buget  
D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
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12. Asigurarea coordonării și sprijinirii autorităţilor administraţiei publice locale din cele 104 localităţi ale judeţului 
Prahova 

 

Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/ 
Indicatori de 

referință 

Resurse 

Derularea acţiunilor de 
informare cu privire la 
îndeplinirea de către 
autorităţile publice locale 
a atribuțiilor ce le revin în 
domeniul protecţiei 
copilului 

• 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 
• încheierea de parteneriate cu SPAS-urile 
din județul Prahova, în vederea stabilirii 
atribuțiilor părților cu privire la domeniul 
protecției copilului 

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

2021-2027 
 

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

13. Elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare națională și internațională în domeniul protecției copilului 

 
Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/Indicatori 

de referință 
Resurse 

Atragerea de fonduri 
nerambursabile prin 
proiecte de dezvoltare a 
serviciilor sociale 

• identificarea liniilor de finanţare cu 
fonduri nerambursabile şi depunerea de 
proiecte pentru dezvoltarea serviciilor 
sociale 

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

2021-2027 
 

Buget  
D.G.A.S.P.C.  
Prahova 
Fonduri 
nerambursabile 
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14. Încheierea de parteneriate cu societatea civilă și dezvoltarea voluntariatului   
 

Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/ 
Indicatori de 

referință 

Resurse 

Implicarea societăţii civile 
în dezvoltarea 
parteneriatului public – 
public și public-privat 
pentru susținerea 
înființării de servicii 
sociale 

• identificarea nevoilor la nivelul 
comunităților locale pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale 
• încheierea de parteneriate cu autoritățile 
publice locale și societatea civilă, în vederea 
colaborării în vederea înființării de servicii 
sociale 

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

2021-2027 
 

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

Promovarea şi dezvoltarea 
activităţilor de voluntariat 

• 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 
• 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 

2021-2027 
 

Buget  
D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
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15. Servicii specifice destinate victimelor infracțiunilor 
 

 

Obiective 
operaţionale 

Activităţi Responsabil Termen/Indicatori 
de referinţă 

Resurse 

Realizarea 
activităților specifice 

în cazuistica 
victimelor 

infracțiunilor 

• implicarea alături de instituțiile  
responsabile în  identificarea cazurilor 
victimelor infracțiunilor şi 
identificarea soluţiilor adecvate pentru 
depăşirea acestor situaţii 
• derularea programelor  

specializate de  
evaluare, consiliere şi monitorizare a 
victimelor infracțiunilor 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Serviciul 
Probațiune de pe 
lângă Tribunalul 
Prahova 

2021 - 2027 
 

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

 Acordarea serviciilor 
adaptate nevoilor 
victimelor 
infracțiunilor  
 

• încheierea de parteneriate cu ONG-
uri și /sau instituții publice în vederea 
acordării serviciilor adaptate 
victimelor infracțiunilor 

• formarea profesională continuă a 
specialiștilor pentru dobândirea 
competențelor necesare oferirii 
serviciilor destinate victimelor 
infracțiunilor 

• realizarea şi distribuirea de 
materiale informative privind 
prevenirea și combaterea fenomenului 
infracțional 

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

2021- 2027 
 

Buget D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
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Dezvoltarea şi 
diversificarea 

serviciilor de  sprijin 
și protecție 

oferite victimelor 
infracțiunilor 

• încurajarea şi sprijinirea persoanelor 
victime ale infracțiunilor să acceseze 
oferta educațională, de servicii de 
sprijin (psihologice, medicale, de 
asistență socială, consiliere juridică) și 
protecție, în funcție de nevoile 
individuale ale victimei 

 

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

 A.J.O.F.M. 
Prahova 
 Furnizori 

cursuri calificare 
şi perfecţionare 

profesională 
 Autorităţi 

publice locale 
 ONG- uri 

2021 - 2027 
 

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

 

 
 

16. Servicii specifice destinate persoanelor fără adăpost 
 

 

Obiective 
operaţionale 

Activităţi Responsabil Termen/Indicatori 
de referinţă 

Resurse 

Realizarea activităților  
de identificare a 
cazurilor persoanelor 
fără adăpost 

• implicarea alături de instituțiile  
responsabile în  identificarea persoanelor 
fără adăpost  
• derularea programelor  specializate 

de  
evaluare, consiliere şi monitorizare a 
persoanelor fără adăpost 
• identificarea soluţiilor adecvate 

pentru  
depăşirea acestor situaţii 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Autorităţi publice 
locale 
 Instituții publice 
 ONG- uri 

2021 - 2027 
 

Buget D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
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 Acordarea serviciilor 
adaptate nevoilor 
persoanelor fără 
adăpost 
 

• încheierea de parteneriate cu ONG-uri 
și /sau instituții publice în vederea 
acordării serviciilor adaptate persoanelor 
fără adăpost 

• formarea profesională continuă a 
specialiștilor pentru dobândirea 
competențelor necesare oferirii serviciilor 
destinate persoanelor fără adăpost 

• realizarea şi distribuirea de materiale 
informative privind prevenirea și 
combaterea fenomenului persoanelor fără 
adăpost 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 ONG-uri 
 Instituții publice 
 Furnizori de 
formare 
profesională  
 

2021- 2027 
 

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

 

Dezvoltarea şi 
diversificarea 

serviciilor de  sprijin și 
protecție 

oferite persoanelor fără 
adăpost 

• încurajarea şi sprijinirea persoanelor 
victime ale infracțiunilor să acceseze 
oferta educațională, de servicii de sprijin 
(psihologice, medicale, de asistență 
socială, consiliere juridică) și protecție, în 
funcție de nevoile individuale ale 
victimei 

• încheierea parteneriatelor cu 
autorităţile locale şi O.N.G.-uri pentru 
înfiinţarea unui centru destinat 
persoanelor fără adăpost 

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

 A.J.O.F.M. 
Prahova 

 Furnizori cursuri 
calificare şi 

perfecţionare 
profesională 

 Autorităţi publice 
locale 

 ONG- uri 
 

2021 - 2027 
 

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

Prahova 
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PLAN OPERAŢIONAL DE ACŢIUNE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI DREPTURILOR PERSOANELOR 

ADULTE CU DIZABILITĂȚI ŞI A PERSOANELOR VÂRSTNICE ÎN PERIOADA 2021 – 2027 
 
1. Asigurarea organizării, administrării și finanțării unităților de asistență socială destinate persoanelor adulte cu dizabilități, 

persoanelor vârstnice și a altor persoane aflate în dificultate 
 

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 
dizabilități 

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

2021-2027 Buget D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

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

 DGASPC 
Prahova 
 Consiliul 

Judeţean Prahova 
 A.N.D.P.D.C.A. 

2021-2027 Buget D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

Consiliul Judeţean 
Prahova 

 
• eficientizarea procedurilor de respectare 
și exercitare a drepturilor şi facilităţilor 
prevăzute de legislaţia în vigoare 

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

2021-2027 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 

2021 -2027 
 

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 

 O.N.G.-uri 

2021-2027 
 

Fonduri nerambursabile 
– Suma maximă 

prevăzută la deschiderea 
liniei de finanţare 

Autorităţi publice locale 
O.N.G. - uri 
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Îmbunătăţirea continuă a calităţii 
serviciilor oferite 

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

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

 Autorităţi publice 
locale 

 

2021-2027 Buget D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

Autorităţi publice locale 
 

• asigurarea implementării și respectării 
standardelor de calitate pentru persoanele 
rezidente în unităţile de asistenţă socială 
din structura instituţiei 

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

 

2021-2027 Buget D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 

• Facilitarea accesului persoanelor cu 
dizabilități la activități sportive, de 
recreere și turism, activități culturale, la 
viața publică, la servicii de sănătate 
sexuală și reproductivă 

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

 Autorități publice 
locale 

 Instituții publice 
 O.N.G. -uri 

2021-2027 Buget D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 

• derularea activităţilor de formare şi 
profesionalizare a resurselor umane 

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

 

2021-2027 
 

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

Cursuri gratuite 
Surse de finanțare 

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

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

 

2021-2027 
 
 

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

• accesarea de fonduri nerambursabile în 
vederea reorganizării instituționale și 
îmbunătățirea calității serviciilor oferite 

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

2021-2027 
 

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

Fonduri nerambursabile  
 

• contractarea serviciilor sociale oferite de 
către furnizorii privaţi de servicii 

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

2021-2027 
 

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

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

2021-2027 
 

Buget D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
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Dezvoltarea  sistemului de monitorizare 
a respectării drepturilor persoanelor 
adulte cu dizabilități, a persoanelor 
vârstnice aflate în sistemul de protecţie 
și a altor persoane aflate în dificultate 

• întreţinerea şi actualizarea bazelor de 
date privind persoanele adulte, beneficiari 
ai serviciilor sociale 
• măsurarea gradului de satisfacţie a  
beneficiarilor în vederea respectării 
drepturilor acestora 
• actualizarea, implementarea și 
monitorizarea procedurilor operaționale 
elaborate în vederea respectării drepturilor 
prevăzute în standardele de calitate 

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

2021-2027 
 

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

Promovarea drepturilor persoanelor 
adulte cu dizabilități şi a persoanelor 

vârstnice 

• actualizarea permanentă a paginii 
oficiale a instituţiei 

 DGASPC 
Prahova 

 

2021-2027  Buget D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

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

 DGASPC 
Prahova 

2021-2027  Buget D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

• organizarea periodică a sesiunilor de 
informare 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 
 

2021-2027 

 

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

 

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

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

 

2021-2027 

 

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

 

Promovarea serviciilor oferite în cadrul 
unităților de asistență socială 

• actualizarea permanentă a site-ului 
instituţiei; 
• organizarea de campanii de informare 
adresate autorităţilor publice şi  opiniei 
publice cu privire la serviciile şi furnizorii 
de servicii sociale 

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

2021-2027 
 

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 

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

 

2021-2027 
 

Buget D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
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voluntari pentru sistemul de asistenţă 
socială 

 

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

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

2021-2027 
 

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

 
• 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 

2021-2027 
 

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

 
• derularea campaniilor de promovare a 
activităţilor desfășurate de voluntari şi a 
rezultatelor obţinute. 

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

2021-2027 Buget D.G.A.S.P.C. 
Prahova 

 
 

2. Prevenirea instituţionalizării şi marginalizării persoanelor adulte cu dizabilități, a persoanelor vârstnice și a altor persoane aflate în 
dificultate 

 
Obiective operaţionale Activităţi                       Responsabil Termen/Indicat

ori de referinţă 
Resurse 

 
Asigurarea respectării opțiunii 
referitoare la asistent personal 
pentru persoane cu handicap 

grav 

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

• îndrumarea autorităților publice locale în 
vederea identificării, angajării și instruirii  
asistenţilor personali pentru persoanele cu 
handicap grav, cu scopul prevenirii 
instituționalizării 

 

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

2021-2027 
 

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

 
Dezvoltarea reţelei de asistenţi 
personali profesionişti pentru 

persoane cu dizabilități 

• realizarea campaniilor de promovare 
privind profesia de asistent personal 
profesionist 

• identificarea și atestarea asistenţilor 
personali profesionişti 

• derularea programelor de 
îmbunătăţire/perfecţionare a cunoştinţelor  
în domeniul persoanelor cu dizabilități a 

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

2021-2027 
 

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

Furnizori de formare 
profesională 
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asistenţilor personali profesionişti  

• încheierea parteneriatelor cu O.N.G.-uri 
în vederea calificării în profesia de asistent 
personal profesionist 

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

 
 

Dezvoltarea serviciilor de 
îngrijire de zi (centre de zi 
pentru persoanele adulte cu 

dizabilități) 

• accesarea liniilor de finanţare pentru 
dezvoltarea serviciilor de îngrijire de zi 
 
• 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 dizabilități 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 
 

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

 O.N.G. – uri 
 Autorităţi publice 

locale 

2021-2027 
 

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

nerambursabile 
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Înfiinţarea de servicii de 
îngrijire/ recuperare/reabilitare la 

domiciliu 

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

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

Prahova 
 Autorităţi publice 

locale 
 O.N.G. - uri 

2021–2027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buget D.G.A.S.P.C. 
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 
 
• accesarea liniilor de finanţare 
nerambursabile 
 
• sprijinirea autorităţilor publice locale şi a 
O.N.G.-urilor în accesarea liniilor de 
finanţare necesare pentru înfiinţarea 
centrului de tip respiro 

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

 Autorităţi publice 
locale 

 O.N.G. – uri 
 
 
 

2021-2027 
 

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

Autorităţi publice 
locale 

O.N.G. – uri 
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3. Dezvoltarea serviciilor specializate adaptate nevoilor persoanelor adulte cu dizabilități, persoanelor vârstnice și a altor persoane aflate 
în dificultate 

 
Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/ 

Indicatori de 
referinţă 

Resurse 

Acreditarea (reacreditarea) / 
licenţierea 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 

2021-2027 
 

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

 
Asigurarea  personalului necesar  

pentru unităţile rezidenţiale şi 
serviciile din aparatul propriu al 

D.G.A.S.P.C. Prahova, în 
conformitate cu standardele 
minime de calitate și de cost 

• întocmirea documentaţiei necesare şi 
demararea procedurii legale pentru ocuparea 
posturilor vacante, în conformitate cu 
standardele minime de calitate 

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

 
 
 

2021 - 2027 
 

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

 
 
 
 

Înfiinţarea de centre de îngrijire 
de tip  rezidenţial pentru 

persoane vârstnice și locuințe 
protejate pentru persoane adulte 

cu dizabilități 

• derularea campaniilor de informare la 
nivelul autorităţilor locale şi a O.N.G.-urilor 
privind conştientizarea necesităţii şi utilităţii 
înfiinţării acestui gen de servicii 
• 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 precum și a locuințelor 
protejate pentru persoane adulte cu 
dizabilități 
• sprijinirea autorităţilor locale şi a O.N.G.-
urilor în accesarea liniilor de finanţare 
necesare pentru înfiinţarea acestor servicii 
• accesarea liniilor de finanţare 
nerambursabile 
 

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

 
 

2021- 2027 
 

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

nerambursabile  



8 
 

 
 

Înființarea  de unități protejate 
autorizate 

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

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

 Unităţi de asistenţă 
socială 

 

2021– 2027 
 

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

Fonduri externe  
 

 
Restructurarea unităților de 

asistență socială pentru persoane 
adulte cu dizabilități prin 

înființarea de servicii adaptate 
nevoilor acestora 

• Implementarea planurilor de restructurare  
unităților de asistență socială pentru 
persoane adulte cu dizabilități 
 
• identificarea şi accesarea resurselor 
financiare necesare pentru procesul de 
restructurare 

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

 

2023 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
Fonduri 

nerambursabile  
 

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 

2021 - 2023 
- 5 case de talie 
mică (10 locuri) 
- 2 centre de zi 

 

- 1.700.000 lei / 
căsuţă 

- 5.300.000 lei -
centrul 

(Buget 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 

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

 C.I.T.O.P.A.H. 
Urlaţi 

2023 - 2024 
- 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) 
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amenajarea terenului C.I.T.O.P.A.H. Urlaţi  

 
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  
aflate în familie  

• evaluarea condiţiilor necesare 
implementării programului individual de 
reabilitare şi integrare socială şi a planului 
individual de servicii stabilite în colaborare cu 
persoanele cu dizabilități şi / sau familiile 
acestora 

• 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 

2021 - 2027 
 

Buget D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
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Asigurarea serviciilor de sprijin 
familial 

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

• acordarea de informaţii referitoare la 
serviciile sociale şi la drepturile legale de 
care pot beneficia persoanele adulte cu 
dizabilități, informaţii disponibile verbal, în 
formă scrisă (flyere) sau în format electronic 
(pe site-ul instituţiei) 

•  implicarea familiei şi responsabilizarea 
acesteia cu privire la nevoile de îngrijire, 
reabilitare şi integrare socială a persoanelor 
cu dizabilități 

• Îndrumarea autorităților publice locale în 
sensul oferirii de sprijin familiilor cu 
persoane cu dizabilități 

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

 Autorități 
publice locale 

2021 – 2027 
 

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

Prahova 
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5.  Tranziția din  unitățile rezidențiale a copiilor cu dizabilități în unitățile rezidențiale pentru adulți cu dizabilități 
 

Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/ 
Indicatori de 

referinţă 

Resurse 

 
 

Planificarea tranziţiei tânărului cu 
dizabilități din sistemul de 

protecţie a copilului în sistemul de 
protecţie a adultului cu 

dizabilități, în baza nevoilor 
identificate ale acestuia 

 

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

• identificarea tinerilor cu dizabilități şi 
stabilirea unităților de asistenţă pentru 
persoane adulte cu dizabilități în care 
urmează să fie transferaţi aceştia din centrele 
de protecţie a copilului 

• colaborarea interdisciplinară între 
specialiştii din unitățile de asistență socială 
pentru facilitarea tranziţiei tânărului cu 
dizabilități din sistemul de protecţie a 
copilului în sistemul de protecţie a persoanei 
adulte  

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

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

 Unităţi de asistenţă 
socială 

 

2021 - 2027 
 

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

Prahova 
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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 dizabilități în vederea pregătirii 
pentru viaţă adultă şi viaţă independentă 
 
• asigurarea formării personalului în 
vederea implementării de programe privind 
deprinderile de viaţă independentă 
 
• accesarea programelor / liniilor de 
finanţare nerambursabile pentru asigurarea 
serviciilor privind deprinderile de viaţă 
independentă adresate tinerilor cu 
dizabilități proveniţi din sistemul de 
protecţie a copilului (activităţi ocupaţionale, 
servicii specializate, etc.) 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Unități de asistență 
sociale 

2021 - 2027 
 

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

Prahova 
Fonduri 

nerambursabile 

Creşterea nivelului de informare a 
tânărului cu dizabilități în privinţa 
oportunităţilor de educaţie, 
angajare, accesul la viaţa socială 
şi la diferite mijloace de petrecere 
a timpului liber 

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

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

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

 Autorităţi publice 
locale 

 O.N.G. - uri 

2021 - 2027 
 

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 a celor vârstnice şi pentru 
valorizarea rolului pe care îl au aceste 
persoane în familie şi în societate 

• realizarea şi distribuirea de materiale 
informative privind drepturile persoanelor 
cu dizabilități şi celor vârstnice, egalitatea 
de şanse (broşuri, postări pe site-ul 
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) 

• 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 
 Autorităţi publice 
locale 
 O.N.G. - uri 
 Mass - media 
 

2021 - 2027 Buget 
D.G.A.S.P.C. 

Prahova 
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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  
• creşterea responsabilităţii Consiliilor 
Comunitare Consultative din judeţ în 
vederea identificării resurselor locale de 
sprijin soluţionarea problemelor la nivelul 
comunităţii  
• 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 
locale 
 O.N.G. - uri 
 

2021- 2027 
 

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

Prahova 
 

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 

• sprijinirea autorităților 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) 

• organizarea de campanii, în parteneriat 
cu autorităţile 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 
 

2021 - 2027 
 

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 

 

• 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 

2021- 2027 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 
 

2021 – 2027 
 

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

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) 

• informarea persoanelor adulte cu 
dizabilități referitor la transmiterea de către 
DGASPC a datelor de contact, către 
potențialii angajatori (acorduri GDPR) 

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

 A.J.O.F.M. 
Prahova 

 Furnizori cursuri 
calificare şi 

perfecţionare 
profesională 

 Autorităţi publice 
locale 

 ONG- uri 

2021 - 2027 
 

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  

• contactarea angajatorilor şi promovarea 
persoanelor adulte cu dizabilități în vederea 
integrării profesionale a acestora 

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

 A.J.O.F.M. 
Prahova 

 Angajatori 
 

2021- 2027 
 

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

 

 
 



16 
 

 
8. Prevenirea și combaterea violenței domestice 

 

Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/Indicatori 
de referinţă 

Resurse 

Realizarea activităților de 
prevenire și combatere a violenței 

domestice  

• îndrumarea autorităţilor publice locale cu 
privire la prevenirea și combaterea violenței 
domestice și intervenția echipei mobile în 
cazurile de violență 

• îndrumarea autorităților publice locale în 
vederea identificării, evaluării și după caz, 
referirea victimelor către insituțiile abilitate 

•  încheierea de parteneriate cu instituții, 
ONG-uri în vederea derulării de activități 
specifice prevenirii și combaterii violenței 
domestice 

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

2021 - 2027 
 

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

Acordarea serviciilor destinate 
victimelor violenței domestice 

 

• continuarea activităților specifice pentru 
victimele violenței domestice, derulate în 
cadrul locuinței protejate 

• continuarea oferirii de servicii de 
consiliere vocațională și psihologice 
victimelor găzduite în cadrul locuinței 
protejate 

• formarea profesională continuă a 
specialiștilor pentru dobândirea 
competențelor necesare oferirii serviciilor 
destinate victimelor violenței domestice 

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

2021- 2027 
 

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

Buget proiect 
VENUS – 

“Împreună pentru o 
viață în siguranță!“ 

 

Dezvoltarea şi diversificarea 
serviciilor oferite victimelor 
violenței domestice 

• accesarea liniilor de finanţare 
nerambursabile în vederea dezvoltării şi 
diversificării de servicii pentru victimele 
violenței domestice 

• sprijinirea autorităților locale şi a 
O.N.G.-urilor din judeţ pentru accesarea 

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

2021 – 2027 
 

900 RON/an - 
Buget  

D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
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liniilor de finanţare nerambursabile în 
vederea diversificării serviciilor sociale la 
nivelul comunităţii, specifice victimelor 
violenței domestice 

• organizarea de campanii, în parteneriat cu 
autorităţile publice locale / O.N.G.-uri, 
pentru conștientizarea fenomenului violenței 
domestice  

• realizarea şi distribuirea de materiale 
informative privind serviciile acordate 
victimelor violenței domestice  

 
 

9. Servicii specifice destinate victimelor infracțiunilor 
 

 

Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/Indicatori 
de referinţă 

Resurse 

Realizarea activităților specifice în 
cazuistica victimelor infracțiunilor 

• implicarea alături de instituțiile  
responsabile în  identificarea cazurilor 
victimelor infracțiunilor şi identificarea 
soluţiilor adecvate pentru depăşirea acestor 
situaţii 
• derularea programelor  specializate de  
evaluare, consiliere şi monitorizare a 
victimelor infracțiunilor 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Serviciul 
Probațiune de pe 
lângă Tribunalul 
Prahova 

2021 - 2027 
 

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

 Acordarea serviciilor adaptate 
nevoilor victimelor infracțiunilor  
 

• încheierea de parteneriate cu ONG-uri și 
/sau instituții publice în vederea acordării 
serviciilor adaptate victimelor infracțiunilor 

• formarea profesională continuă a 
specialiștilor pentru dobândirea 
competențelor necesare oferirii serviciilor 
destinate victimelor infracțiunilor 

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

2021- 2027 
 

Buget D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
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 • realizarea şi distribuirea de materiale 
informative privind prevenirea și combaterea 
fenomenului infracțional 

   

Dezvoltarea şi diversificarea 
serviciilor de  sprijin și protecție 
oferite victimelor infracțiunilor 

• încurajarea şi sprijinirea persoanelor 
victime ale infracțiunilor să acceseze oferta 
educațională, de servicii de sprijin 
(psihologice, medicale, de asistență socială, 
consiliere juridică) și protecție, în funcție de 
nevoile individuale ale victimei 

 

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

 A.J.O.F.M. 
Prahova 

 Furnizori cursuri 
calificare şi 

perfecţionare 
profesională 

 Autorităţi publice 
locale 

 ONG- uri 
 

2021 - 2027 
 

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

Prahova 
 

 
 

10. Servicii specifice destinate persoanelor fără adăpost 
 

 

Obiective operaţionale Activităţi Responsabil Termen/Indicatori 
de referinţă 

Resurse 

Realizarea activităților  de 
identificare a cazurilor 
persoanelor fără adăpost 

• implicarea alături de instituțiile  
responsabile în  identificarea persoanelor 
fără adăpost  
• derularea programelor  specializate de  
evaluare, consiliere şi monitorizare a 
persoanelor fără adăpost 
• identificarea soluţiilor adecvate pentru  
depăşirea acestor situaţii 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 Autorităţi publice 
locale 
 Instituții publice 
 ONG- uri 

2021 - 2027 
 

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

 Acordarea serviciilor adaptate 
nevoilor persoanelor fără adăpost 
 

• încheierea de parteneriate cu ONG-uri și 
/sau instituții publice în vederea acordării 
serviciilor adaptate persoanelor fără adăpost 

• formarea profesională continuă a 
specialiștilor pentru dobândirea 
competențelor necesare oferirii serviciilor 

 D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
 ONG-uri 
 Instituții publice 
 Furnizori de 
formare profesională  
 

2021- 2027 
 

Buget D.G.A.S.P.C. 
Prahova 
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 destinate persoanelor fără adăpost 

• realizarea şi distribuirea de materiale 
informative privind prevenirea și combaterea 
fenomenului persoanelor fără adăpost 

   

Dezvoltarea şi diversificarea 
serviciilor de  sprijin și protecție 
oferite persoanelor fără adăpost 

• încurajarea şi sprijinirea persoanelor 
victime ale infracțiunilor să acceseze oferta 
educațională, de servicii de sprijin 
(psihologice, medicale, de asistență socială, 
consiliere juridică) și protecție, în funcție de 
nevoile individuale ale victimei 

• încheierea parteneriatelor cu autorităţile 
locale şi O.N.G.-uri pentru înfiinţarea unui 
centru destinat persoanelor fără adăpost 

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

 A.J.O.F.M. 
Prahova 

 Furnizori cursuri 
calificare şi 

perfecţionare 
profesională 

 Autorităţi publice 
locale 

 ONG- uri 
 

2021 - 2027 
 

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

Prahova 
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