
ROMANIA 
CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA 

HOTARARE 
privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate ~i 

finantate din bugetul Consiliului Judetean Suceava, pentru anul 2020 

Consiliul Judetean Suceava; 
A vand In vedere: 
- Referatul de aprobare nr.l5456/20.07.2020 al domnului Marin-Gheorghe NITA. 

Vicepre~edinte al Consi liulu i Judeiean Suceava; 
- Raportul Serviciului resurse umane ~i relatii cu instituti ile publice din cadrul Directiei 

organizare ~i al Serviciului buget ale Consiliulu i Judetean Suceava nr.15458/20.07.2020; 
- Raportu l Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-finante, societati comerciale, 

regii autonome ~i serv ici i; . 
- Raportul Comisiei pentru lnvatamant, cu ltura, cercetare ~ti intifica, sanatate, proteqie 

sociala ~i proteqia copilului; 
- Adresa Directiei Generate de Asistenta Sociala ~i Protectia Copi lului a Judetului Suceava 

nr.94645/02.07.2020; 
- Hotararea Consi liului J udetean Suceava nr.204/30. I 0.2017 privind aprobarea Strategiei 

jude~ene In domeniul protectiei ~i promovarii drepturi lor copilului pentru perioada 2017- 2020 ~i 
a Strategiei judetene In domeniul protectiei ~ i promovarii persoanelor adulte cu dizabilita.ti pentru 
perioada 2017 - 2020; 

- Prevederile ait.ll2 alin.(3) lit.b), art.114 alin.(l) lit.a), art. ll 8 a lin. ( l ), alin .(2) si alin .(4) 
~ i art.l20 lit.d) din Legea nr.292/20 11 a asistentei sociale , cu modificarile ~ i completarile 
ulterioare, ale art.3 al in.(3) lit.b) ~ i a1t.S alin.(I)- (5) din Regulamentul - Cadru de organizare ~ i 

functionare a t Direqiei genera te de asistenta sociala ~i protectia copilului, aprobat prin HoUirarea 
Guvernu lui nr.797/20 17, ale Ordinului m inistrului muncii ~i justitiei sociale nr. l 086/2018 privind 
aprobarea modelului-cadru a! Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate ~i 
finantate din bugetul consiliu lui judetean/consiliului local/Consiliulu i General a! Municipiului 
Bucure~ti , ale Strategiei nationale pentru protectia ~ i promovarea drepturilor copilului pentru 
perioada 20 14- 2020, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.I 113/20 14 s i ale Strategiei nationale 
"0 societate tara bariere pentru persoa nele cu dizabilitati" 2016-2020, aprobata prin Hotararea 
Guvernul u i nr.65 5/20 16; 

In temeiul art.l 73 alin.(5) lit. b) ~i a t art. l 82 al in.( I) din Ordonanta de urgenta a Guve~nului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~ i completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art.!. - Se aproba Planu l anual de actiune privind serviciile sociale administrate si 
finantate din bugetul Consiliului Judetean Suceava, pentru anul 2020. conform anexei c_are face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. - Serviciul resurse umane ~ i relatii cu institutiile publice ~i Serviciul buget ale 
Consil iului Judetean Suceava ~i Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copi lului a 
Judetului Suceava vor aduce Ia lndepl inire prevederile prezentei hotarari . 

Suceava, 30 iulie 2020 
Nr.94 

Contrasemneaza: · . 
Secretar general Gal j~ului, 

~//!./ 
r;J -
Petru T ANASA 
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PLAN ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ~I 
FINAN'fATE DIN BUGETUL CONSILIULUI JUDE'fEAN SUCEAVA 

PENTRU ANUL 2020 

A vand In vedere: 

1. Strategia judeteana in domeniul protectiei ~i promovarii drepturilor copilului pentru 
perioada 2017 - 2020, aprobata prin Hotan1rea Consiliului Judetean Suceava nr.204/30.1 0.2017 
care cuprinde urmatoarele directii de actiune: 

- prevenirea abandonului ~i separarii copilului de familia sa; prevenirea abandonului ~colar; 
- protectia copilului lmpotriva abuzului, neglijarii ~i exploatarii; prevenirea ~i combaterea fenomenului 

de violenta In familie; 
- sustinerea ~i promovarea adoptiei nationale ca proces social complex, prin asigurarea fiecarui copil 

eligibil pentru adoptie ~sa de a avea o familie; 
- dezvoltarea ~i diversificarea serviciilor alternative Ia tngrijirea institutionala; 
- imbunatatirea calitatii serviciilor oferite de catre Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia 

Copilului a Judetului Suceava; 
- monitorizarea ~i initierea de actiuni destinate copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca 'in 

strainatate; 
- prevenirea traficului de persoane, prevenirea ~i combaterea consumului ~i traficului de droguri In randul 

copiilor ~i tinerilor din sistemul de protectie; 
- dezvoltarea de servicii acordate copiilor strazii, copiilor implicati In comiterea de fapte antisociale, 

precum ~i copiilor traficati ~i refugiati; 
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- combaterea riscului de excluziune sociala a copiilor cu dizabilitati; 
- sustinerea aqiunilor de incluziune sociala pentru tinerii care urmeaza sa paraseasca sistemul de 

protectie; 
- con~tientizarea ~i sensibilizarea comunitatii privind problematica copiilor aflati In situatie de rise ~i a 

celor cu dizabilitati in vederea imbunatatirii atitudinii ~i comportamentului general privind 
problematica specifica a copilului ~i a familiei In situatie de rise sau in dificultate; 

- respectarea dreptului la odihna ~i timp liber ~i promovarea activitatilor recreative ~i culturale. 

2. Strategia judeteana in domeniul protectiei persoanelor adulte cu dizabilitati 2017 -2020, 
aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Suceava nr.204/2017 care cuprinde urmatoarele 
directii de actiune: 

- imbunatatirea calitatii serviciilor oferite de catre Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia 
Copilului a Judetului Suceava; 

- combaterea riscului de excluziune sociala a persoanelor cu dizabilitati din sistemul rezidential ~i din 
comunitate; 

- evaluarea complexa a persoanelor adulte cu dizabilitati din comunitate ~i din centrele rezidentiale In 
vederea incadrarii in grad de handicap; 

- asigurarea tuturor drepturilor ~i facilitatilor persoanelor cu handicap din teritoriu, conform legislatiei In 
vtgoare; 

- coordonarea ~i monitorizarea implementarii standardelor specifice de calitate In centrele rezidentiale 
pentru persoane adulte; 

- reintegrarea In familie/comunitate a persoanelor cu dizabilitati din cadrul centrelor rezidentiale pentru 
persoane adulte; 

- dezvoltarea parteneriatului public - privat in domeniul protecpei persoanelor cu dizabilitati, inclusiv 
prin contractarea de servicii sociale I extemalizarea serviciilor sociale; 

- colaborarea cu autoritatile publice locale in vederea imbunatatirii competentelor metodologice ~i 

practice ale persoanelor cu atributii de asistenta sociala; 
- sensibilizarea comunitatii ~i initierea de actiuni mediatice anti-stigma privind persoanele cu dizabilitati ; 
- des~urarea de activitati de socializare ~i petrecere a timpului liber pentru beneficiarii serviciilor de tip 

rezidenpal. 

3. Strategia nationala pentru protectia ~i promovarea drepturilor copilului 2014- 2020, aprobata 
prin Hotararea Guvemului nr.ll13/2014, cu urmatoarele obiective generate de actiune: 

a) imbuniitii{irea accesului copiilor Ia servicii de calitate, prin: 
- cre~erea gradului de acoperire a serviciilor la nivellocal; 
- cre~terea calitatii serviciilor fumizate copiilor; 
- cre~terea capacitatii beneficiarilor de a accesa ~i utiliza serviciile destinate copilului ~i familiei ; 
- intarirea capacitatii de evaluare ~i monitorizare a drepturilor copilului ~i a situatiei sociale a acestuia. 

b) Respectarea drepturilor :ji promovarea incluziunii sociale a copiilor aflafi in situafii vulnerabile, 
prin: 

- asigurarea unui minim de resurse pentru copii, in cadrul unui program naponal antisaracie, cu atentie 
speciala pe copii ; 

- reducerea decalajelor existente intre copiii din mediul rural ~i copiii din mediul urban; 
- eliminarea barierelor de atitudine ~i mediu in vederea reabilitarii ~i reintegrarii sociale a copiilor cu 

dizabilitati; 
- reducerea decalajului de oportunitati dintre copiii romi ~i ne-romi; 
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- continuarea tranzitiei de la lngrijirea institutionala a copiilor la lngrijire comunitara; 
- reducerea fenornenului copiii strazii; 

I
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- lncurajarea reintegrarii sociale ~i familiale a copiilor In conflict cu legea ~i prevenirea recidivelor; 
- reducerea influentei factorilor de rise ~i dezvoltarea influentei factorilor de proteqie Ia consumul de 

droguri ~i alte substante nocive pentru copii, corelat cu diversificarea serviciilor de asistenta integrata a 
consurnului de substante; 

- oferirea de sprijin adecvat copiilor cu parinti plecati Ia munca In strainatate precum ~i persoanelor care 
'ii 'ingrijesc; 

- prornovarea unui stil de viata sanatos 'in randul adolescentilor. 
c) Prevenirea ~i combaterea oricaror forme de violenfa, prin: 

- prornovarea valorilor non-violentei ~i implernentarea unor actiuni de sensibilizare; 
- reducerea fenornenului violentei 'in randul copiilor. 

d) lncurajarea participarii copiilor fa luarea deciziilor care ii privesc prin dezvoltarea mecanisme! or 
care sa asigure participarea copiilor. 

4. Strategia nationaHi - 0 societate lara bariere pentru persoanele cu dizabilitati 2016-2020, 
aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 655/2016, cu urmatoarele obiective operationale: 

- promovarea participarii efective ~i depline a persoanelor cu dizabilitati Ia procesele de luare a deciziilor 
pub lice; 

- asigurarea de sprijin pentru exercitarea de catre persoanele cu dizabilitati a capacitatii juridice; 
- asigurarea de sprijin pentru accesul efectiv al persoanelor cu dizabilitati Ia actul de justitie; 
- asigurarea de sprijin pentru exercitarea de catre persoanele cu dizabilitati a dreptului la vot; 
- 'irnbunatatirea cadrului de furnizare a informatiilor destinate publicului larg In formate accesibile ~i cu 

tehnologii adecvate diverselor tipuri de handicap; 
- asigurarea de sprijin ~i asistenta adecvata pentru exercitarea deplina ~i efectiva de catre persoanele cu 

dizabilitati a dreptului Ia alegere, libertate individuala, control al viepi personate ~i pentru 'indeplinirea 
responsabilitatilor ce le revin 'in cre~terea copiilor lor; 

- asigurarea de servicii de sprijin diversificate, accesibile, pentru facilitarea incluziunii sociale a 
persoanelor cu dizabilitati, furnizate In comunitate, atat 'in rnediul urban cat ~i 'in mediul rural; 

- dezinstituponalizarea ~i prevenirea instituponalizarii persoanelor cu dizabilitati, concomitent cu 
dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viata independenta ~i integrare 'in comunitate; 

- asigurarea accesului ~i participarii persoanelor cu dizabilitati Ia programe 'in contexte de educatie 
nonformala, activitati culturale, sportive, de tirnp liber ~i recreative, adecvate intereselor ~i cerintelor 
specifice; 

- asigurarea rnobilitatii personate astfel 'incat persoanele cu dizabilitati sa aiba posibilitatea sa traiasca 
independent sa participe pe deplin la toate aspectele vietii. 

5. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificirile ~i completirile ulterioare. 

6. Hotirarea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor- cadru de organizare ~i 
functionare ale serviciilor publice de asistenti sociali ~i a structurii orientative de personal, 
cu modificirile ~i completirile ulterioare. 

7. Hotirarea Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 
precum ~i a regulamentelor-cadru de organizare ~i functionare a serviciilor sociale, cu 
modificirile ~i completirile ulterioare. 

8. Ordinul ministrului muncii ~i justitiei sociale nr.1086/2018 privind aprobarea modelului
cadru al Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate ~i finantate din 
bugetul consiliului judetean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucure~ti. 
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9. Programul de lnteres Nationa} - PIN 1 - in domeniul protectiei ~i promovarii drepturilor 
persoanelor cu dizabilitati ,Infiintarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre 
respiro/centre de criza ~i locuinte protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu 
dizabilitati aflate in institutii de tip vechi ~i pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor 
cu dizabilitati din comunitate", aprobat prin Hotararea Guvernului or. 798/2016, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

10. Acordul de parteneriat incheiat intre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor 
Copilului ~i Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protecpa Copilului a Judetului Suceava 
(or. 15570/11.11.2018 ~i or. 96362/01.11.2018) in vederea implementarii Proiectului ,TEAM
UP: progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor", cod 127169 depus de catre 
Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului in parteneriat cu cele 47 de 
DGASPC-uri in cadrul apelului non-competitiv ,Reducerea numarului de copii ~i tineri 
plasati in institutii, prin consolidarea retelei de asistenti maternali". 

11. Conventia de Asociere incheiata intre Judetul Suceava - Consiliul Judetean Suceava, Directia 
Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a Judetului Suceava ~i Fundatia 
"Hope and Homes for Children" Romania, avand ca obiectiv lnchiderea Centrului de plasament 
"Mihail ~i Gavril" Solca ( centru de plasament de tip clasic) ~i lnfiintarea a doua case de tip familial 
in localitatea Solca, cu capacitatea de 12 locuri. 

12. Conventia de Asociere incheiata intre Judetul Suceava prin Consiliul Judetean Suceava, 
Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a Judetului Suceava ~i Fundatia 
"Hope and Homes for Children" Romania, prin care s-a demarat actiunea de inchidere a 
Centrului de plasament "Speranta" Suceava (centru de tip clasic), prin transferul a 28 copii din acest 
centru In 4 apartamente din structura Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului 
a Judetului Suceava Suceava, care vor fi renovate ~i dotate de catre Fundatia "Hope and Homes 
for Children" Romania ,conform standardelor in vigoare. 

prezentiim Planul anual de ac(iune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate ~i 
finan(ate din bugetul Consiliului Jude(ean Suceava, prin Direc(ia Generalii de Asisten(ii Socialii 
~i Protec{ia Copilului a Jude(ului Suceava, care cuprinde: 

1. Capitolul I - Date privind administrarea, infiintarea ~i finantarea serviciilor sociale: 

A: Serviciile sociale din structura Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i 
Protectia Copilului a Judetului Suceava; 

B: Servicii propose spre a fi inflintate in anul 2020; 
C: Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice; 
D: Programul de subventionare a asociatiilor, fundatiilor ~i cultelor recunoscute 

de lege, in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor ~i 
fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza ~i administreaza unitati de 
asistenta sociala, cu completarile ulterioare. 

2. Capitolul II - Planificarea activitatilor de informare a publicului cu privire Ia serviciile sociale 
existente Ia nivel judetean; 

3. Capitolul III - Programul de formare ~i indrumare metodologica a personalului care lucreaza 
in domeniul serviciilor sociale. 
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CAPITOLUL 1: ADMINISTRAREA, iNFTINTAREA ~I FINANTAREA SERVICIILOR SOCIALE 

A. SERVICII SOCIALE EXISTENTE LA NIVEL JUDETEAN 

•!• COPII!fiNERI 

Servicii de tip rezidential 

Nr. Cod serviciu Denumirea serviciului social Capacitate Nr.beneficiari Bugetele estimate pe surse de finantare, pentru 
Crt. social, ( n r.locu ri) serviciile sociale existente (lei) 

conform Grad de Buget Buget Buget Contributii Alte 
Nomen- ocupare Local Judetean de stat persoane surse 

-clatorului 31.12.2019 beneficiare 
serviciilor 

sociale 
1. 8790CR-C-I Centrul de servicii de protectie pentru 16 

copilul aflat in dificultate Dolhasca 18 beneficiari 445.000 240.000 
-Casa de tip familial "Sf. Gheorghe" 89% 
Dolhasca 

2. 8790CR-C-I Complexul de recuperare neuro-psiho-
motorie B lij dorp - 0 noul!. viatA 9 8 606.000 326.000 
Suceava- Centrul de servicii sociale beneficiari 
pentru copii cu dizabilitl!.ti 89% 
-Casa de tip familial "0 Noul!. Viatl!." 

3. - Complexul de recuperare neuro-psiho- 0 
motorie Blijdorp-0 Noul!. ViatA 2 beneficiari 

31.000 16.000 
Suceava- Centrul de servicii sociale 0% 
pentru copii cu dizabilitl!.ti 
-Centrul de tip respiro pentro copii 

4. 8790CR-C-I Complexul de recuperare neuro-psibo- 6 
motorie Blijdorp-0 Noul!. Viatl!. 14 beneficiari 

547.000 295.000 
Suceava- Centrul de servicii sociale 43% 
pentru copii cu dizabilitl!.ti 
-Casa de tip familial Mihoveni 

5. 8790CR-C-I Complexul de recuperare neuro-psiho-
motorie Blijdorp-0 Noul!.Viatl!. Suceava 8 8 603.000 325.000 
- Centrul de servicii sociale pentru copii beneficiari 
cu dizabilitl!.ti 100% 
-Casa de tip familial Scheia 

6. 8790CR-C-I Centrul de servicii de protectie pentro 14 
copilul aflat in dificultate RMl!.uti- 19 beneficiari 

488.000 263.000 
So lea 74% 
-Casa de tip familial "Universul 
Copiilor" RMl!.uti 

7. 8790CR-C-I Centrul de servicii de protec?e pentru 26 
copilul aflat in dificultate RMauti- 45 beneficiari 

587.601 316.000 
So lea 58% 
-Centro! de plasament "Mihail ~i 
Gavril" Solca 

8. 8790CR-C-I Centrul de servicii pentru copilul aflat 10 11 213.000 115.000 
in dificultate Siret beneficiari 
-Casa de tip familial "Alma Mater" 110% 

9. 8790CR-C-I Centro! de servicii pentru copilul aflat 34 27 
in dificultate Siret 2. 159.000 1.316.000 

beneficiari 
-Centrul terapeutic modular pentru 79% 
copilul cu nevoi speciale "AmaDeus" 

10. 8790CR-C-I -Centro! de servicii multifunctionale 12 4 
83.000 45.000 

pentru copilul aflat in dificultate Gura beneficiari 
Humorului 33% 
-Casa de tip familial Sidorovici 

11. 8790CR-C-I Centrul de servicii multifunctionale 12 11 
378.000 204.000 

pentro copilul aflat in dificultate Gura beneficiari 
Hurnorului 92% 
-Casa de tip familial nr. 6 
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12. 8790CR-C-I Centrul de servicii multifunctionale 8 
pentru copilul aflat in dificultate Gura 12 beneficiari 526.000 

283.000 
Humorului 67% 
-Casa de tip famil ial nr.7 copil cu 
dizabil i tll.ti 

13. 8790CR-C-I Centrul de servicii multifunctionale 14 
pentru copilul aflat In dificultate Gura 16 beneficiari 589.000 317.000 
Humorului 88% 
-Casa de tip familial " Iasmina" pentru 
copilul cu dizabilitll.ti 

14. 8790CR-C-I Centrul de servicii multifunctionale 13 
pentru copilul aflat in dificultate Gura 16 beneficiari 607.000 327.000 
Humorului 81% 
-Casa de tip familial "Iris" pentru 

copilul cu dizabilitat] 
15. 8790CR-C-I Centrul de servicii multifunctionale 12 

pentru copilul aflat in dificultate Gura 16 beneficiari 544.000 293.000 
Humorului 75% 
-Casa de tip familial " Lotus" pentru 
copilul cu dizabilitll.ti 

16. 8790CR-C-I Centrul de servicii multifunctionale 12 
pentru copilul aflat in dificultate Gura 16 beneficiari 601.000 324.000 
Humorului 75% 
-Casa de tip familial "Orhideea" pentru 
copilul cu dizabilitll.ti 

17. 8790CR-C-I Centrul de servicii multifunctionale 5 
pentru copilul aflat in dificultate Gura 5 beneficiari 162.000 87.000 
Humorului 100% 
-Apartament nr. l 

18. 8790CR-C-I Centrul de servicii multifunctionale 7 
pentru copilu1 aflat in dificultate Gura 6 beneficiari 223.000 120.000 
Humorului 117% 
-Apartament nr.2 

19. 8790CR·C-I Centrul de servicii multifunctionale 6 
pentru copilul aflat in dificultate Gura 6 beneficiari 320.000 172.000 
Humorului 100% 
-Apartament nr.3 copil cu dizabilitll.ti 

20. 8790CR-C-I Centrul de servicii multifunctionale 
4 

pentru copilul aflat in dificultate Gura 5 
beneficiari 280.000 151.000 

Humorului 
80% 

-Apartament nr.4 copil cu dizabilitll.ti 

21. 8790CR-C-I Centrul de servicii multifunctionale 5 
pentru copilul aflat in dificultate Gura 5 beneficiari 275.000 148.000 
Humorului 100% 
-Apartament nr.11 copil cu dizabilitll.ti 

22. 8790CR-C-I Centrul de servicii multifunctionale 4 
pentru copilul aflat in dificultate Gura 6 beneficiari 27 1.000 146.000 
Humorului 67% 
-Apartament nr.12 copil cu dizabi1itll.ti 

23. 8790CR-C-I Centrul de servicii multifunctionale 3 
pentru copilul aflat in dificultate Gura 5 beneficiari 206.000 111.000 
Humorului 60% 
-Apartament "Licurici" 

24. 8790CR-C-I Centru1 de servicii multifunctionale 5 244.000 131.000 pentru copilul aflat in dificultate 5 beneficiari 
Fll.lticeni - Apartament nr.S 100% 

25. 8790CR-C-I Centrul de servicii multifunctionale 6 
pentru copilul aflat In dificultate 6 beneficiari 325.000 175.000 
Fll.lticeni 100% 
- Apartament nr. 7 copil cu dizabilitll.ti 
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26. 8790CR-C-I Centrul de servicii multifuncponale 
5 pentru copilul aflat in dificultate 5 

229.000 124.000 Fatticeni beneficiari 

A_Q_artament nr.8 100% 

27. 8790CR-C-I Centrul de servicii multifunctionale 7 
pentru copilul aflat in dificultate 7 beneficiari 

245.000 132.000 Falticeni 100% 
Apartament nr.9 

28. 8790CR-C-I Centrul de servicii multifunctionale 5 
pentru copilul aflat in dificultate 5 beneficiari 

253.000 136.000 
Fa.Iticeni 100% 

Apartament nr.10 
29. 8790CR-C-I Centrul de servicii multifunctionale 5 

pentru copilul aflat in dificultate 5 beneficiari 
154.000 83.000 

Fa.Iticeni 100% 
- Apartament social nr.2 Fa.Iticeni 

30. 8790CR-C-I Centrul de servicii multifunctionale 7 
pentru copilul aflat in dificultate 9 beneficiari 

417.000 225.000 
Fa.Iticeni 78% 
-Casa de tip familial "Dalia" 

31. 8790CR-C-I Centrul de servicii multifunctionale 12 
pentru copilul aflat in dificultate 10 beneficiari 519.000 279.000 
Falticeni 120% 
-Casa de tip familial "Domino" 

32. 8790CR-C- Centrul de servicii multifunctionale 1 
ill pentru copilul aflat in dificultate 6 beneficiar 

69.000 37.000 
Fatticeni 17% 
-Adl!.post de zi ~i de noapte pentru 
copiii strl!.zii "Lizuca" Falticeni 

33. 8790CR-C-I Centrul de servicii multifunctionale 5 
pentru copilul aflat in dificultate 6 beneficiari 234.000 126.000 
Falticeni 83% 
- Modul de tip familial 

34. 8790CR-C-I Centrul de servicii de protectie pentru 28 
copilul aflat in dificultate Fundu 32 beneficiari 
Moldovei 88% 824.000 444.000 
-Casa de tip familial "Visl!.torii" Fundu 
Moldovei 

35. 8790CR- Centrul de servicii de protectie a 8 cupluri 3 
MC-1 cup1ului maml!.-copil mamA/ beneficiari 624.000 336.000 

-Centrul Maternal Suceava copil 
19% 

36. 8790CR- Centrul de servicii de protectie a 10 
0 0 MC-1 cuplului maml!.-copil cupluri 0 

-Centrul Maternal Gura Humorului mamli beneficiari 
/copil 0% 

37 . 8790CR-C-ll Centrul de servicii multifunqionale de 
15 0 225.000 121.000 centru de tip rezidential Suceava 0% 

primire in - Centrul de primire in regim de 
egim de urgentl!. pentru copilul abuzat, neglijat, 
~gentl!.) exploatatrrelefonul copilului 
8891CZ-C-

TC (telefonul 
~pilului) 

38. 8790CR-C-I Centrul de servicii multifunctionale de 
12 14 674.000 363.000 tip rezidential Suceava beneficiari 

Modul de tip familial "Micul Prinf' 117% 
39. 8790CR-C-I Centrul de servicii multifunctionale de 

15 12 604.000 325.000 tip rezidential Suceava beneficiari 
-Casa de tip familial "Colt Alb" 80% 

40. 8790CR-C-I Centrul de servicii multifunctionale de 
50 

22 
762.000 410.000 

tip rezidential Suceava beneficiari 
- Centrul de plasament ''Speranta" 44% 
Suceava 
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41. 8790CR-C-I Centrul de servicii rnultifunctionale de 4 2 

tip rezidential Suceava beneficiari 127.000 69.000 

-Apartament social nr.l Suceava 50% 

Alte tipuri de servicii de tip rezidential 

Nr. Cod serviciu Denumirea serviciului Capacitate 
Crt. social, social Nr.beneficiaril 

conform Grad de Bugetele estimate pe surse de finantare, pentru 
Nomenclatorului ocupare serviciile sociale existente (lei) 

serviciilor sociale 
31.12.2019 

Buget Buget Buget de Contributi Alte 
Local Judetean stat persoane surse 

beneficiare 

1. 8790CR-VD-I Centrul multifunctional 12 15 beneficiari 
destinat victirnelor violentei 125% 322.000 173.000 
in familie Gura Humorului 

2. 8790CRT-I Centrul social cu destinatie 40 10 beneficiari 
multifunctionall!. Gura 25% 358.000 193.000 
Humorului 

Servicii de tip familial 

Nr. Cod serviciu Denumirea serviciului social Capacitate Grad de Bugetele estimate pe surse de finantare, pentru 
Crt. social, ocupare serviciile sociale existente (lei) 

conform 31.12.2019 
Nomenclatorul Buget Buget Buget de stat Alte surse 

ui serviciilor local Judetean 
sociale 

l. 8790SF-C Serviciul de asistentl!. maternall!. - 564 11.201.000 3.504.000* 1.245.000 
beneficiari 

2. 8790SF-C Compartirnentul management de caz -
429 188.000 

plasament ~i reintegrare farniliall!. din 
beneficiari cadrul Serviciului rezidential copii ~i 

plasarnente farniliale 

* Proiect ,TEAM-UP: progres In calitatea mgrijirii alternative a copiilor", cod 127169 depus de catre ANPDCA In parteneriat cu cele 
47 de DGASPC-uri In cadrul apelului non-competitiv ,Reducerea numWui de copii ~i tineri plasati in institutii , prin consolidarea 
retelei de asistenti matemali" 

Servicii de zi 

Nr. Cod serviciu Denumirea serviciului social Capacitate Nr.beneficiari Bugetele estimate pe surse de finantare, pentru 
Crt. social, conform (nr.locuri) serviciile sociale existente (lei) 

Nomenclatorului Grad de 
Buget Buget Buget Contributi Alte 

serviciilor sociale ocupare 
local Judetean de stat persoane surse 31.12.2019 

beneficiare 
1. 8891CZ-C-III Cornplexul de recuperare neuro-

psiho-rnotorie Blijdorp-0 Noul!. 50 41 
710.000 382.000 Viatl!. Suceava - Centrul de beneficiari 

servicii sociale pentru copii cu 80% 
dizabilitl!.ti 
-Centrul de zi pentru copii cu 
dizabilitl!.ti Blijdorp Romania 

2. 8891 CZ-C-III Complexul de recuperare neuro-
psiho-rnotorie Blijdorp-0 Noul!. 63 50 

695.000 494.000 Viatl!. Suceava - Centrul de beneficiari 
servicii sociale pentru copii cu 79% 
dizabil itl!.ti 
-Centrul de recuperare neuro-
psiho-motorie 

~-

8 



<.:IJN~J.Lfl, LJ(,IJ~~.:-. 
ANEU LA HOT~R.~! .. 
Nr .....• __ .. ____ _ 

3. 8891 CZ-C - EM Centrul de servicii 
multifunqionale pentru copilul 64 45 820.000 595.000 
aflat in diticultate Gura benefi ciari 
Humorului 70% 
- Centrul de recuperare 

4. 8891CZ-C-EM Compartiment Echipe mobile 
din cadrul Centrului de servicii - 152 765.000 0 
multifuncponale de tip rezidential beneficiari 
Suceava 
- Centrul de primire in regim de 
urgentA pentru copilul abuzat, 
neglijat, exploatat!felefonul 
copilului 

•:• PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI 

Servicii de tip rezidential pentru persoane adulte cu handicap 

Nr. Cod serviciu Denumirea serviciului social Capacitate Beneficiari Bugetele estimate pe surse de finantare, pentru 
Crt. social, (nr.locuri) Grad de serviciile sociale existente {lei) 

conform ocupa re 
Nomenclator 31.12.2019 Buget Buget Buget de Contribupe Alte 

ului Local Judetean stat persoane surse 

serviciilor beneficiare 

sociale 
I. 8790 CR-D-ll Centrul de Recuperare ~i Reabilitare 390 369 

Neuropsihiatricl!. Sasca Micl!. beneficiari 15.368.000 5.518.000 733.000 
95% 

2. 8790 CR-D-11 Centrul de Recuperare ~i Reabilitare 170 156 
Neuropsihiatricl!. Castana beneficiari 7.284.000 2.615.000 350.000 

92% 
3. 8790 CR-D-11 Centrul de Abilitare ~i Reabilitare 50 50 

pentru Persoane Adulte cu beneficiari 2.122.000 762.000 11.000 
Dizabilitl!.p "0 Noul!. $ansl!." 100% 
Todir~i 

4. 8790 CR-D-II Centrul de Abilitare ~i Reabilitare 39 39 
1.995.000 716.000 300.000 

pentru Persoane Adulte cu beneficiari 
Dizabilitl!.p Mitocu Dragomimei 100% 

5. 8790 CR-D- Locuinta maxim protejatl!. Mitocu 10 9 233.000 84.000 0 
VII Dragomimei beneficiari 

90% 
6. 8790 CR-D-ll Centrul de Recuperare ~i Reabilitare 72 53 

a Persoanelor cu Handicap Pojorata beneficiari 2.991.000 1.074.000 250.000 
74% 

7. 8790 CR-D-II Centrul de Recuperare ~i Reabilitare 6 4 
a Persoanelor cu Handicap Pojorata 386.000 138.000 

0 beneficiari - Compartiment pavilionar de 67% 
recuperare ~i reabilitare persoane cu 
handicap Blticeni 

8. 8790 CR-D-II Centrul de Recuperare ~i Reabilitare 92 75 
Neuropsihiatricl!. Z vori~tea beneficiari 3.343.000 1.200.000 400.000 

82% 
9. 8790CR-D-ll Centrul de Recuperare ~i Reabilitare 39 37 2. 11 2.000 758.000 

Persoane cu Handicap "0 Noul!. beneficiari 0 
ViatA" Siret; 95% 

incepand cu data de 01.02.2020, 
Centrului de Abilitare ~i Reabilitare 
pentru persoane adulte cu 
dizabilitl!.p ,0 Noul!. Viatl!." Siret 

10. 8790 CR-D-II Complexul de recuperare neuro- 8 8 492.000 177.000 0 
psiho-motorie "Biijdorp-0 Noul!. " beneficiari 
Suceava 100% 
-Centrul de recuperare ~i reabilitare 
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pentru persoane adulte cu 
dizabilitAti "0 Noua Viata''Suceava 

11. 790 CR-D-VI Complexul de recuperate neuro- 1 I 16.000 8.000 0 
psiho-motorie "Blijdorp-0 Noua beneficiar 
Viata" Suceava 100% 
- Centrul de respiro pentru persoane 
adulte cu dizabilitap 

Servicii de zi 

Nr. Cod serviciu Denumirea serviciului social Capacitate Nr.beneficiari Bugetele estimate pe surse de finantare, pentru 
Crt. social,conform (nr.locuri) Grad de serviciile sociale existente (lei) 

Nomenclatoru ocupare Buget Buget Buget Contributi Alte 
ui serviciilor 31.12.2019 Local Judetean de stat persoane surse 

sociale beneficiare 

l. Complexul de recuperate neuro- 30 24 beneficiari 475.000 170.000 
psiho-motorie "Blijdorp - 0 NouA 80% 

8899 CZ-D-1 Viata" Suceava 
Centrul de servicii sociale pentru 
adulti cu handicap - Centrul de zi 
pentru adulti cu handicap Blijdorp 
Romania 

2. 8899 CZ-D-II Complexul de recuperate neuro- 40 34 beneficiari 729.000 262.000 
psiho-motorie "Blijdorp - 0 Noua 85% 
Viata" Suceava 
Centrul de servicii sociale pentru 
adulti cu handicap -Centrul de 
servicii de recuperate neuro-
motorie pentru persoane cu 
handicap (de tip ambulatoriu) 
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B. SERVICII PROPUSE SPRE A FI JNFIINTATE IN ANUL 2020 

Denumirea scrviciu lui socia l Cod Categoric Capacita tea Capacitate G) Bugetele estimate pe surse de finantare, pentru serviciile Justificare 
fii* serviciu beneficiari necesarli cliidire/ e: sociale propusc pcntru a fi infiintate 

socia l spatiu :J * 
INr. Jocuri necesar - ~ ~ Buget Buget Buget de Contributii Alte surse 

~eneficiari/ ... "' local judetean stat mp :J G) persoane 
"' 0 

lzi ~ ~ (lei) (lei) (lei) (lei) 

Casa de tip familial ISolca I8790CR-C-1 Copii tlrli 12 12 278m2 9 293.000 158.000 240.000 Euro ~onventia de 

dizabilitllti suprafatll ( constructie si !Asociere incheiatll 

desfasuratli dotllri) ntre Judetul Suceava-
k:onsiliul Judetean 

25 1 m2 
240.000 Euro ~uceava, Directia 

~ Casa de t ip familial 2 Solca ~790CR-C-I Copii tlrli 12 12 9 293.000 158.000 ( constructie si peneral!i de Asistentll 
dizabilitllti suprafatll dotllri) Social!!. ~i Protectia 

Servicii infi intate prin inchiderea 
desfasurat!l k;opilului a Judctului 

Fonduri de Ia ~uceava ~ i Fundatia 
Centru lui de plasament "Mihail ~i Fundatia 'Hope and Homes for 
Gavril" Solca din cadrul Servicii de "Hope and k;hildren" Romania 

protect ie pentru copilul a flat in Homes for nr.28910/20.12.2017, 

dificultate Rlidll.uti- So lea (capacitate Children" rr.J3o.2o5/18. 12.2o , 

45 locuri) 
Romania ~. 562/12.12.2017) 

1- Apartament I. Fll.lticeni, str. 13 FS790CR-C-1 6 6 61.31 m2 4 46.000 25.000 25.000 Euro k:onventia de 

Decembrie, bl 2, sc A, ap 2 
(constructie si !Asociere incheiat!i 

dotllri) ntre judctul Suceava 

~ Apartament 2. Fll.lticeni, 
kJrin Consiliul 

str. ~790CR-C-1 6 6 78.39 m2 5 46.000 25.000 30.000 Euro udetcan Suceava, 
Grll.niceri, bl 17, sc A, ap 8 (constructie ~i Pirectia General!! de 

dotllri) IAsistentli Sociall! ~i 

1- Apartament 3. Gura Humorului, str. ~790CR-C-1 Copii tlrli 6 6 79.55 m2 5 46.000 25.000 30.000 Euro 1Protcctia Copilului a 

Cetll.lii, bl 9, ap 6 dizabilitllti 
( constructie ~i ·udetului Suceava ~i 

dotllri) undatia "Hope and 
[Homes for Children" 

• Apartament social I. Suceava, str. ~790CR-C-I 4 4 58.80 m2 3 31.000 17.000 25.000 Euro ~omania 

Tineretului, bl 127, sc D, ap 2 ( constructie ~i nr. 

(locati e renovat~ modernizatli ~ i 
dotllri) 19498/19.08.2019, 

dotatli) 
hr.91328/8.07.2019, 
rr.372/3o.o7.2019) 

Servicii infiintate prin inchiderea Fonduri de Ia 

Centrului de plasament "Speranta" 
Fundatia 

Suceava (centru de tip clasic). 
"Hope and ()I 

Homes for ~ 
Cele 4 apartamente di n structura z~~ 

DGASPC Suceava vor fi renovate ~i 
Children" r~C 
Romania : ;x r:: 

dotate de clitre Fundatia "Hope and 
! ~ r 
i ~2 

Homes for Children" Rom§nia, 
I -

conform standardelor in vigoare. 
~ s.a 

Locuintli protejatli * ~790 CR-D-Vll Persoane 8 8 239,9 mp 8 56.043,33 544.316,57 Fonduri din 
~ ~. ~ 

I""-~;2 adulte cu programul de 
•v 

** . "' 
dizabilitllti interes ~(; 

Locuint!l protejatli * j8790 CR-D-Vll Persoane 8 8 239,9 mp 7 56.043,33 544.3 16,57 national ta~ 
adulte cu (PIN I) 
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dizbi lilil!i 

Locuinta protejata * ~790 CR-D-VII Pcrsoane 8 8 239,9 mp 7 56.043,33 544.316,57 
adultc cu 

dizabilitl!li 

Centrul de zi * ~899 CZ-D-1 l'crsoane 30 30 149 ,64 mp 6 34.580 344.449,6 *** 
adultc cu 

dizabi lil!l!i 

Extinderca re(elei de as istcn(i ~790SF-C Copi i anati 40 40 646.000 3.504.000 lei Proiectul , TEAM-

matcrnal i profesioni~ti in situatie de angajati UP: progrcs In 

rise In anul Fond uri cal itatca lngrij irii 
2020) europene alternative a 

copiilor", cod 
127169 depus de 
cl!tre 1\NPDC/\ In 
partcncrial cu ccle 
47 de DGASPC-uri 
In cadrul apclului 
non-competitiv 
, reduccrca 
numl!rului de copii 
si tineri plasati In 
inslilu!ii, prin 
consol ida rea rctclci 
de asistcnti 
matcmali" 

· --

* Programul de interes national in domeniul protectiei ~i promovi'irii drepturilor persoanelor cu dizabilitati "Infi intarea de servicii socia le de tip centre de zi, centn 
respiro/centre de crizi'i ~ i locu inte protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabi li ti:iti atlate In institutii de tip vechi ~i pentru prevenire< 
institutionalizarii persoanelor cu dizabi l itati din comunitate". 
-fnfi intarea a trei Locuin(e maxim protejate In comuna Cacica ~i a unu i centru de zi in cad rul proiectului "Pa~ i spre vii tor". 
Obiectiv: dezinstitu(ional izarea persoanelor ad ulte cu dizabilita(i atlate In cadrul institutiei de tip vechi Centrul de Recuperare ~ i Reabilitare Neuropsih iatrid 
Castana ~ i prevenirea institutionalizarii persoanelor adu lte cu dizab il itati din comunitate. 

** in tista obiectivelor de in vestitii pentru anu l 2020 In cadru l proiectu lui "Pa~i spre viitor", Directia Generali'i de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a Judetulu 
Suceava i~ i propune realizarea proiectu lui tehnic ~ i ach izitia lucrarilor de constructii In vederea construirii celor 3 locuinte maxim protejate pentru persoane adult~ 

cu dizabilitati, dotarea ~ i organizarea in vederea functionarii acestora . 

*** In lista ob iectivclor de investitii pentru an ul 2020 in cadru l proicctului "Pa~i spre viitor", DGASPC Suceava i~ i propune reabilitarea cladiri i In care va 
functiona centrul de zi, dotarea ~i organizarea in vederea functionarii noului serviciu social; 

**** personal de specia litate, de lngrijire ~ i asistenta; personal gospodarie, intretinere-reparatii, deservire) 
NOT A: Sumele din bugetele estimate pe surse de finantar·e pcntm serviciile sociale existente ~i pentru ccle prop usc pentru a fi infiintat 
au fost luatc in calculla intocmirca bugetului pe anul 2020 ~i sunt aprobatc in bugetul Directiei Genc•·ale de AsistenFi SociaHi ~i Protecti 
Copilului a Judetului Suceava pe anul 2020 . 
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Observatii: 

- Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a Judetului Suceava urmare~te 
dezvoltarea parteneriatului public- privat in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati, inclusiv 
prin contractarea de servicii sociale I externalizarea serviciilor sociale; 

- in vederea respectarii Ordinului ministrului muncii ~i justiliei sociale nr. 25/2019 prin care se aproba 
standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidentiale 
pentru copilul separat temporar sau definitiv de pi:irintii sai, Directia Generala de Asistenta Sociala ~i 
Protectta Copilului a Judetului Suceava i~i propune inchiderea Casei de tip familial "Visatorii" Fundu 
Moldovei, ai ci:irei beneficiari sunt copii cu masura speciala de protectte ~i transformarea acesteia 
intr-un centru de 'ingrijire persoane adulte.Totodata, Directia Generala de Asistenta Sociala ~i 
Protectia Copilului a Judetului Suceava i~i propune transformarea Centrului terapeutic modular 
pentru copilul cu nevoi speciale "Ama Deus" Siret, centru de tip clasic modulat destinat 
copiilor/tinerilor cu dizabilitati, in centru pentru persoane adulte cu dizabilitati; 

- Directta Generala de Asistenta Sociala ~i Protectta Copilului a Judetului Suceava a inaintat spre 
avizare Autoritatii Nattonale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii ~i Adoptii, Planul de 
restructurare pentru Centrul de Recuperare ~i Reabilitare Neuropsihiatrica Sasca Midi (capacitate 390 
locuri), care are ca scop identificarea de servicii alternative pentru rezidentii centrului, astfel incat 
capacitatea sa se reduca la 50 locuri, conform prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 69/2018 pentru 
modificarea ~i completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia ~i promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap; 

- pentru Centrul de Recuperare ~i Reabilitare Neuropsihiatrica Castana, Centrul de Recuperare ~i 

Reabilitare Neuropsihiatrica Zvori~tea ~i Centrul de Recuperare ~i Reabilitare Persoane cu Handicap 
Pojorata, in cursul anului 2020 se va evalua ~i monitoriza trimestrial (~i ori de ca.te ori este nevoie) 
implementarea obiectivelor/activitatilor cuprinse in Planurile de restructurare; 

- In anul 2020 se vor efectua lucri:iri de modemizare la Casa de tip familial "Domino"din cadrul 
Centrului de servicii multifunctionale pentru copilul aflat in dificultate Falticeni, suma totala alocata 
fiind 113.770 lei; 

- In anul 2020 va fi modernizata Casa de tip familial "Sidorovici" din cadrul Centrul de servicii 
multifunctionale pentru copilul aflat 'in dificultate Gura Humorului, cu sponzorizare de Ia un ONG 
din Germania; 

- la Centrul de Recuperare ~i Reabilitare Neuropsihiatrica Castana este in curs de implementare 
proiectul privind lucrarile de reparatii ~i modemizare spalatorie ~i pavilion A ~i lucri:iri de inlocuire a 
invelitorii la Pavilionul B; 

- Centrul Regional Impotriva Traficului de Persoane Suceava va organiza sesiuni de instruire cu 
personalul de specialitate ~i cu tinerii care ies din sistem, pe linia prevenirii traficului de persoane; 

- Directta Generala de Asistenta Sociala ~i Protectta Copilului a Judetului Suceava va accesa un proiect 
cu fonduri nerarnbursabile, care are ca scop acordarea de servicii copiilor cu pi:irintii plecali la munca 
In strainatate. 

in anul 2019, in cadrul Campaniei "Porti deschise-spre comunitate" au fost organizate intalniri 
la care au participat reprezentanti din cadrul a 95 autoritati publice locale din judetul Suceava, 
speciali~tii din cadrul Directiei Generate de Asistenta Sociala ~i Protecpa Copilului a Judetului Suceava 
~i reprezentanti ai ONG-urilor: Fundatia F ARA, Fundatia "Hope and Homes for Children" Romania, 
Organizapa "Salvati Copiii", Fundatia "Te Aud Romania", Institutul pentru Parteneriat Social 
Bucovina, Consiliul Judetean al Elevilor, Asociatia PACT ~i Asociatia Umanitara "Casa Betel". 

La aceasta actiune au participat speciali~ti din cadrul Direcpei de Asistenta Sociala ~i Protectie a 
Farniliei Soroca ~i o delegatie din cadrul Directtei de Asistenta Sociala ~i Protectia Familiei Ocnita 
Republica Moldova, care au prezentat modul de organizare a serviciilor sociale dezvoltate la nivelul 
comunitatii. 
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In cadrul acestor lntalniri, fiecare participant a prezentat serviciile oferite Ia nivelul comunitatii, modul 
de organizare Ia nivel local, nevoile de la nivelul comunitatilor locale ~i planuri pentru identificarea de 
solutii. 

Totodata, au fost prezentate probleme ~i nevoi neacoperite: rata mare a abandonului ~colar, 
copiii cu parintii plecati la munca In strainatate ~i ram~i singuri acasa, Ia.ra reprezentant legal, copiii 
victime ale exploatarii prin munca, violenta ~colaraldomestica, batnlni singuri acasa, !ipsa locurilor de 
munca, parinti dependenti de ajutorul social, precum ~i !ipsa posibilitatilor de reintegrare In familie a 
copiilor din sistemul de protectie. 

Solutii pentru depa~irea acestor situatii: lnfiintarea de echipe mobile comunitare/zonale pentru 
consilierea ~i sustffierea copiilor cu parinti plecati Ia munca In strainatate, lngrijire Ia domiciliu a 
persoanelor cu dizabilitatifpersoanelor varstnice care nu au sustinatori, lnfiintarea de servicii after 
school pentru reducerea abandonului ~colar, servicii de zi, sprijin pentru persoanele cu dizabilitati din 
comunitate (cluburi, ateliere etc), sprijin pentru reintegrarea In familie acordat copiilor din sistemul de 
protectie, sprijin In vederea reintegrarii In familie a persoanelor adulte cu handicap din centrele din 
structura Direcpei Generate de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a Judetului Suceava. 
Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a Judetului Suceava a lncheiat protocoale 
de colaborare cu 112 primarii din 114 existente Ia nivelul judetului Suceava, care au ca scop 
respectarea ~i promovarea drepturilor copiilor, lmbunatatirea calitatii vietii ~i serviciilor acordate 
copilului aflat In situatie de rise ~i familiei acestuia. 
Personalul de specialitate din cadrul Compartimentului persoane adulte in dificultate, acorda informare, 
consiliere ~i suport persoanelor varstnice care se adreseza institutiei noastre. 

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, in baza prevederilor 
Legii asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare, pentru realizarea 
obiectivului"Contractarea de servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilitati de catre fumizori de 
servicii sociale de drept privat acreditati", prevazut in Strategia judeteana in domeniul protectiei 
persoanelor adulte cu dizabilitati pentru perioada 2017-2020, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean 
Suceava nr.204/2017. 
in anul 2020 se vor contracta servicii sociale pentru beneficiarii Compartimentului pavilionar de recuperare 
~i reabilitare persoane cu handicap Falticeni din cadrul Centrului de Recuperare ~i Reabilitare a Persoanelor 
cu Handicap Pojorata (4 beneficiari), diagnosticati cu HIV/SIDA, iar dupa finalizarea procedurilor ~i 
transferul efectiv a rezidenti,lor, se va monitoriza trimestrial calitatea serviciilor oferite de catre ONG-ul Ia 
care vor fi tranferati, cu respectarea standardelor minime obligatorii de calitate in domeniu, astfel: 

a) cod CPV: 85311000-2 pentru servicii de asistenta sociala cu cazare, avand codul 8790 CR-0-II, 
conform Nomenclatorului serviciilor sociale, aprobat prin Hotararea Guvemului nr.867/2015, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

b) valoarea estimata a contractului: 2900 lei/beneficiar/luna (Ia.ra TVA); 
c) buget estimat al programului de contractare: 139.200 lei/an Ia.ra TVA (pentru 4 beneficiari). 

D. Programul de subventionare a asociatiilor, fundatiilor ~i cultelor recunoscute de lege, in 
baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor ~i fundatiilor romane cu 
personalitate juridici, care infiinteaza ~i administreaza unitati de asistenta sociala, cu 
completarile ulterioare - nu e cazul 
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CAPITOLUL II: PLANIFICAREA ACTIVITATILOR DE INFORMARE A PUBLICULUI CU 
PRIVIRE LA SERVICIILE SOCIALE EXISTENTE LA NIVEL JUDETEAN IN 

CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 6 DIN HOTARAREA GuVERNULUI 
NR. 797/2017,CU MODIFICARILE $1 COMPLETARILE ULTEIOARE 

1. Revizuirea/Actualizarea informa{iilor care se publica pe pagina proprie de internetlse afi~eazii.la 
sediul Direc(iei Generale de Asisten{ii. Socialii. ~i Protec{ia Copilului a Jude(ului Suceava pe 
parcursul anului 2020: 

a) Strategia judeteana in domeniul protectiei ~i promovarii drepturilor copilului pentru perioada 2017-
2020, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Suceava nr. 204/2017 -pub Iicata pe pagina proprie de 
internet a directiei; 

b) Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate ~i finantate din bugetul consiliului 
judetean pentru anul 2020, se publica pe pagina proprie de internet a directiei; 

c) activitatea proprie ~i serviciile aflate in proprie administrare, precum ~i formularele/modelele de 
cereri in format editabil, programul institutiei, conditii de eligibilitate, informatiile privind costurile 
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. in anul 2020, publicata pe pagina proprie 
de internet (se va actualiza periodic); 

d) informatii privind serviciile sociale disponibile Ia nivelul judetului Suceava, acordate de furnizori 
publici ori privati in anul 2020 (publicate pe pagina proprie de internet), precum: 

i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate ~i din judet ~i a serviciilor sociale acordate de 
ace~tia in anul 2020- se actualizeaza trimestrial; 

ii) serviciile sociale care functioneaza in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia 
Copilului a Judetului Suceava: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile ~i personalulltipul de 
serviciu, inregistrate in anul anterior etc. (publicate pe pagina proprie de internet) - se actualizeaza 
trimestrial/anual; 

iii) situatii statistice care privesc serviciile sociale organizate ~i acordate la nivelul judetului, 
intocmite de catre Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a Judetului Suceava anual, 
publicate pe pagina de internet. 

2. Activitii.{i de informare a publicului, altele dec/it activitatea de informare a beneficiarului fn cadrul 
procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizii.rii evaluii.rii ini{iale, a 
anchetelor sociale sau a activitii.{ii de consiliere fn cadrul centre/or de zi, precum: 

- 31 martie - Ziua internationala a persoanelor cu sindrom Down; 
- 2 Aprilie - Ziua internationala de con~tientizare a autismului; 
- Luna mai- Campania "Porti deschise spre voluntariat"; 
- 1 iunie-Ziua internationala a copilului; 
- 2 iunie- Ziua nationala a adoptiei; 
- 5 Iunie - Ziua impotriva violentei asupra copilului; 
- iunie -Disabled Persons Olympics ~oncururi sportive pentru persoanele cu dizabilitati ; 
- luna august - actiunea intitulata "Luna Diasporei" - dedicata copiilor ai caror parinti sunt plecati la 

munca in strainatate, precum ~i parintilor acestora; 
- septembrie - Campania "Sustinem performanta", proiect prin care se premiaza performanta copiilor ~i 

tinerilor din sistemul de protectie; 
- 1 -10 octombrie- Ziua internationala a persoanelor varstnice-Campania "Flori pentru suflet"; 
- 18 octombrie - Ziua europeana lmpotriva traficului de persoane; 
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- 1-19 noiembrie -19 zile de activism lmpotriva violentei asupra copiilor ~i tinerilor; 
- 20 noiembrie- Ziua internationala a drepturilor copilului; 
- 3 decembrie - Ziua internationala a persoanelor cu dizabilitati; 
- Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Proteqia Copilului a Judetului organizeaza anual 

evenimentul: "Deschide ochii, deschide inima", un spectacol ~i o expozitie cu produse create de 
persoane cu dizabilitati, copii ~i adulti din sistemul de protectie, in colaborare cu Consiliul Judetean 
Suceava; 

- cu ocazia zilelor de 1 ~i 8 Martie, a sarbatorilor Pascale ~i a sarbatorilor de Craciun, se organizeaza 
diverse activitati ~i programe artistice specifice, expozitii de produse lucrate de asistatii centrelor, 
organizarea de actiuni 'in comunitate. 

3. Telefonul copilului are ca misiune sa primeasca sesizarile cu privire Ia situatii de abuz, neglijare ~i 
exploatare a copilului, sa asigure consiliere telefonica ~i sa intervina promt prin intermediul echipei 
mobile 'in cazurile urgente, prin acordarea de sprijin real ~i imediat copiilor, oferind asistenta gratuita 
prin intermediulliniei telefonice 0230983. Acest numar este promovat pe site-ul Directiei Generale de 
Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a Judetului Suceava 

Telefonul copilului functioneaza in cadrul Centrul de prirnire a copilului In regim de urgenta 
pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat/Telefonul copilului din cadrul Centrului de servicii 

multifunctionale de tip rezidential Suceava ~i poate fi apelat 24 ore din 24. 

4. Campanii de informare ~i sensibilizare a comunitiJtii, organizate de serviciul public de asisten{ii 
socialii sau in colaborare cu alte servicii publice de interes local: emisiuni radio/TV, articole de 
presa, materiale publicitare, organizarea de lnta.lniri cu reprezentanti ai autoritatilor publice locale, 
institutii publice/private, furnizori de servicii sociale, precum ~i organizarea de actiuni de informare ~i 
sensibilizare a comunitatii prevazute Ia punctul 2 din capitolul II. 

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale Direc{iei Generale de Asistenfii Socialii ~i 
Protec{ia Copilului a Judefului Suceava: 

- acfiunea "Caravana portilor deschise", prin care se arata cum se des~oara o zi de lucru obi~nuita 
In cadrul serviciilor sociale din cadrul Directiei Generate de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a 
Judetului Suceava (servicii de tip rezidential, asistenta maternala, echipele mobile, etc); 

- echipele mobile din structura Direqiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a Judetului 
Suceava distribuie In comunitate pliante prin care sunt prezentate serviciile oferite de catre acestea 
copiilor ai caror parinti sunt plecati Ia munca In strainatate ~i copiilor cu dizabilitati; 

- serviciile sociale din structura Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a 
Judetului Suceava sunt promovate ~i mediatizate In emisiuni radio/TV, articole de presa, comunicate 
de presa sau note informative prin campanii de presa, prin organizarea de conferinte ~i lntalniri, 
difuzarea de materiale publicitare (bro~uri, pliante, afi~e, postere, buletine informative). 

6. Organizarea de intiilniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organiza{ii de voluntariat, 
asocia{ii ale persoanelor beneficiare etc.: 

- organizarea unei intalniri de consultare cu institutiile partenere (~coli partenere, primarii, Agentia 
Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Suceava, Agentia Judeteana pentru Plati ~i Inspectie 
Sociala Suceava, Centrul Judetean de Resurse ~i Asistenta Educationala Suceava, Inspectoratul 
Judetean de Politie Suceava, Inspectoratul $colar Judetean Suceava, Arhiepiscopia Sucevei ~i 

Radautilor, Biblioteca Bucovinei ,I. G. Sbiera" Suceava etc), obiectivul fiind acela de a oferi o 
deschidere mai larga initiativelor de voluntariat, de a lntari legaturile dintre speciali~tii din sectorul 
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public, scopul comun fiind acela de a acorda beneficiarilor din cadrul sistemului de protectie ~ansa 
unei dezvoltari armonioase, care sa conduca Ia integrarea profesionala ~i in societate a tinerilor, Ia 
reducerea riscului de marginalizare sau excludere sociala a persoanelor cu dizabilitati, precum ~i Ia 
con~tientizarea faptului ca acestea reprezinta o resursa insuficient pusa in valoare in momentul de fata 
~i in nici un caz o povara pentru societate; 

- organizarea de intalniri cu organizatiile nonguvernamentale din judet dar ~i din regiunea N-E, avand 
ca scop o mai stransa colaborare intre speciali~tii Directiei Generate de Asistenta Sociala ~i Protectia 
Copilului a Judetului Suceava ~i reprezentantii ONG-urilor, dar ~i dezvoltarea unui schimb de 
experienta uti! in domeniul asistentei sociale, precum ~i implementarea unor proiecte ~i programe de 
voluntariat; 

- organizarea de intalniri de consultare cu institupile partenere din cadrul Protocolului incheiat cu 
Inspectoratul $colar Judetean Suceava, Directia de Sanatate Publica Judeteana Suceava, Centrul 
Judetean de Resurse ~i Asistenta Educationala Suceava ~i Serviciul Judetean de Ambulanta Suceava, 
in vederea asigurarii unor servicii de calitate copiilor cu dizabilitap, precum ~i integrarii ~colare ~i 
sociale a acestora; 

- organizarea de mtalniri intre speciali~ti din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia 
Copilului a Judetului Suceava ~i asistenti sociali/persoane cu atributii de asistenta sociala din cadrul 
primariilor de pe raza judetului Suceava, in vederea informarii privind noutatile legislative aparute in 
domeniul asistentei sociale, implicarea in recuperarea ~i integrarea in comunitate a copiilor cu 
dizabilitati, precum ~i in vederea discutarii problemelor intampinate Ia nivelul comunitatii ~i 
identificarea de solutii; 

- organizarea de intalniri cu membrii Echipei Intersectoriale Locale Suceava In vederea discutarii 
cazurilor de violenta domestica ~i exploatare asupra copilului prin munca. 

Echipa Intersectoriala Locala Suceava (ElL), este o echipa multidisciplinara ~I 
interinstitutionala, cu misiunea de a identifica/referi/monitoriza cazurile de exploatare/risc de 
exploatare a copiilor ~i cazurile de violenta In familie. 

Echipa Intersectoriala Locala Suceava (ElL) este infiintata ~i functioneaza pe langa Direcpa 
Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a Judetului Suceava ~i are in componenta 
reprezentanti ai Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a Judetului Suceava, 
Inspectoratului Judetean de Politie Suceava, Inspectoratului de Jandarmi Judetean "Bogdan Voda" 
Suceava, Inspectoratului $colar Judetean Suceava, Directiei de Sanatate Publica Judeteana Suceava, 
Inspectoratului Teritorial de Munca Suceava, Fundapa Salvati Copiii- Filiala Suceava; 

organizarea de intalniri semestriale intre angajatii Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protecpa 
Copilului a Judetului Suceava ~i asistentii sociali de Ia nivelul serviciilor publice de asistenta sociala 
dinjudet. 

7. Mesaje de interes public transmise prin presa 

Informarea permanenta a comunitatii, prin emisiuni radio/TV, articole ~i comunicate de ·presa, 
campanii de presa, organizarea de conferinte ~i evenimente, difuzarea de materiale publicitare, avand 
ca scop mediatizarea activitatii Directiei Generate de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a 
Judetului Suceava, precum ~i transmiterea de mesaje publice care sa marcheze diferite evenimente: 
ziua internationala a copilului, ziua internationala a persoanelor cu dizabilitati, ziua intemationala a 
persoanelor cu sindrom Down, ziua intemationala de con~tientizare a autismului, ziua europeana 
impotriva traficului de persoane ziua impotriva violentei asupra copilului, ziua nationala a adoptiei, 
ziua internationala a persoanelor varstnice, campania impotriva violentei asupra copiilor/tinerilor ~i a 
violentei in familie, ziua internationala a drepturilor copilului, sarbatorile Pascale, sarbatorilor de 
Craciun, etc. 
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CAPITOLUL ill: PROGRAMUL DE FORMARE ~I INDRUMARE METODOLOGICA A 
PERSONALULUI CARE LUCREAZA IN DOMENIUL SERVICIILOR SOCIALE 

1. Propuneri de activitati de formare profesionala continua in vederea cre~terii performantei 
personalului din structurile propriilinstruire etc.: 

a) cursuri de perfectionare 

Nr. Categoria de personal Nr. de persoane Buget estimat 
Crt. prop use 

1 Personalul de specialitate ( asistenti sociali, 100 0 lei* 

psihologi, pedagogi de recuperare etc.) 

2 lnfirmieri, personal bucatarie/curatenie 100 0 lei* 

3 Functionari publici 33 26.000 lei 
(propuneri prezentate In tabelul de mai jos) 

*cursurile sunt organizate de angajati din cadrul DGASPC Suceava care au cursuri de formator. 

Propuneri cursuri de perfectionare pentru functionari publici 

Nr. 
Data 

Grup tinta (categorii Nr. 
crt. 

Domeniul 
de personal) curs uri 

1. 2020 
Sistemul de control intern/managerial In 

entitatile pub lice 
Functionari publici 2 

Comunicare, relatii publice, transparenta 
2. 2020 decizionala, informatii - date Functionari publici 7 

publice/clasificate/cu caracter personal 

3. 2020 
Formare profesionala pe linie de prevenire ~i 

Functionari publici 1 
stingerea incendiilor 

4. 2020 
Managementul financiar ~i contabilitate 

Functionari publici 6 
bugetara 

5. 2020 Curs utilizare SEAP Functionari publici 3 

6. 2020 
Managementul serviciilor sociale ~i asistenta 

Functionari publici 2 
sociala 

7. 2020 Managementul resurselor umane Functionari publici 3 

8. 2020 
Drepturile copilului In reglementarile interne ~i 

Functionari publici 1 
internationale 
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9. 2020 Procedura civila ~i contencios administrativ Functionari publici 3 

10. 2020 Audit intern ~i control managerial Functionari publici 1 

11. 2020 
Calitatea serviciilor sociale ~i asistenta sociala 

Functionari publici 2 
Protectia ~i drepturile copilului 

Managementul calitatii serviciilor sociale; 
12. 2020 Drepturile ~i libertatile fundamentale ale Functionari publici 1 

omului; Supervizare servicii sociale. 

13. 2020 Gestionarea fondurilor externe Functionari publici 1 

TOTAL: 33 

Un numar de 48 asistenti maternali profesioni~ti din cadrul Proiectului ,TEAM-UP: progres in 
calitatea ingrijirii alternative a copiilor" vor beneficia de cursuri de formare profesionala in anul 2020, 
iar sumele necesare vor fi asigurate de catre Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilitati, Copii ~i Adoptii. 

b) cursuri de calificare: -

c) sesiuni de instruire pentru: 

c.l. personalul din centre, conform cerintelor standardelor de calitate: un numar de aproximativ 250 de 
persoane cu func}ii de specialitate ~i administrative angajate in centrele rezidentiale pentru copii 
~i adulti vor participa la sesiuni de instruire periodice, conform cerintelor standardelor de calitate 

specifice fiecarui centru/serviciu in care i~i des!~oara activitatea profesionala. 
Aceste sesiuni de instruire vor fi sus}inute de catre speciali~tii Directiei Generale de Asistenta 
Sociala ~i Protec}ia Copilului a Judetului, care sunt formatori ~i au experien}a in temele care vor 
face obiectul instruirii. 

In baza Conventiei de colaborare mcheiata cu Asocia}ia Alianta Romana Fara Orfani, in 
perioada 30.03 - 01.04.2020 se vor organiza sesiuni de training atat pentru speciali~tii care 
lucreaza direct cu copiii din serviciile de tip reziden}ial, asistenta maternala sau plasament famil ial, 
cat ~i pentru asistentii maternali, familii de plasament sau familii adoptatoare (30 beneficiari). 
Temele acestor sesiuni de training sunt: dezvoltarea copiilor ~i metode de lucru cu persoanele care 
au trecut prin trauma, prevenirea ~i combaterea violentei domestice, prevenirea abandonului ~colar. 

Se va organiza instruirea personalului care ocupa functia de foch ist, pentru dobandirea talonului 
anual necesar exercitarii profesiei. 

Nr. Categoria de personal 
Crt. 

1 Fochi~ti 

c.2. asistenti personali - nu este cazul; 
c.3. mgrijitori informali - nu este cazul; 

N r. de persoane prop use Buget estimat 

30 19.900 lei 

c.4. voluntari: Direc}ia Generala de Asisten}a Sociala ~i Protectia Copilului a Judetului Suceava are 
incheiate doua contracte de colaborare, unul cu Asocia}ia ,Radautiul Civic", iar celalalt cu 
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Asociatia Lindenfeld, prin intermediul carora cele doua asociatii realizeaza recrutarea de voluntari 
'in vederea des!a~urarii activitatii de voluntariat 'in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i 
Protectia Copilului a Judetului Suceava. 

d) organizarea de intalniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale 
municipiilor, ora~elor, comunelor, prin asociatii profesionale, prin asociatii de dezvoltare 
intercomunitara etc. 

Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a Judetului Suceava va organiza in 
cadrul Campaniei "Poqi deschise" intalniri cu reprezentanti din cadrul autoritatlor publice locale din 
judetul Suceava, speciali~tii din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a 
Judetului Suceava ~i reprezentanti ai furnizorilor de servicii sociale din judetul Suceava. 

In cadrul acestor 'intalniri, vor fi discutate serviciile oferite Ia nivelul comunitatii, modul de 
organizare Ia nivellocal, nevoile identificate ~i planurile pentru identificarea de solupi. 

e) participarea Ia sesiunile de formare organizate prin programe de interes national~ 
Pentru implementarea proiectelor finantate prin Programul de Interes National ,Infiintarea de 

servicii sociale de tip centre de zi, centre respire/centre de criza ~i locuinte protejate 'in vederea 
dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi ~i pentru prevenirea 
institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate", Directia Generala de Asistenta Sociala ~i 
Protecpa Copilului a Judetului Suceava va participa cu echipele de proiect la sesiunile de instruire care 
se vor organtza. 

f) alte oportunitati de formare: 
- Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a Judetului Suceava implementeaza 

proiectul "TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor", cod SMIS 127169, proiect 
incheiat 'intre ANPDCA ~i cele 47 de D.G.A.S.P.C.-uri de la nivel national, in calitate de parteneri, in 
cadrul POCU 2014- 2020 AP.4/Pl.9.iv/OS4.5&4.14. Proiectul se va des!a~ura pana in anul 2023 ~i 
prevede rea1izarea cursurilor inipale pentru asistenp maternali profesioni~ti care vor fi atestati ~i a 
sesiunilor de formare continua pentru reteaua existenta de asistenp maternali; 
- personalu1 specializat (un numar de 392 de persoane care ocupa functiile de asistent social, 

psiholog, psihopedagog, logoped, educator, instructor de educatie/ergoterapie ~i pedagog de 
recuperare) din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a Judetului 
Suceava, cu responsabilitati in domeniul asistentei sociale (furnizori de servicii sociale), va beneficia 
de programe de formare/perfectionare in cadrul Proiectului POCU/460/4/6/126924 "Dezvoltarea 
sistemului de asistenta sociala pentru combaterea saraciei ~i a excluziunii sociale"; 
- un numar de 30 de persoane care ocupa functii de asistent social, psiholog, manager de caz din 
cadrul Serviciului rezidential copii ~i plasamente familiale, Serviciului de asistenta maternala, 
Serviciului interventie in regim de urgenta in domeniul asistentei sociale ~i din cadrul serviciilor de tip 
rezidential, care lucreaza cu copilul cu probleme deosebite cauzate de trauma, vor participa la un 
training ~i dialog cu schimb de bune practici organizat de Alianta Romania Fara Orfani. 

2. incheierea de contracte de supervizare profesionaHi/Revizuirea fi~elor de post in vederea 
asigurarii coordonarii profesionale sau incheierea de contracte de supervizare in servicii sociale. 

Conducerea Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a Judetului Suceava va 
dispune revizuirea fi~elor de post ale speciali~tilor din cadrul institutiei, in vederea coordonarii 
profesionale a acestora, cu respectarea prevederilor articolului 3, aliniatul 5, precum ~i al articolului 17 
din Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 
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