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1. Informaţii generale  

1.1 Contextul metodologiei  

 
Metodologia de culegere şi analiză în mod unitar a datelor privind 

infrastructura şi serviciile sociale existente şi necesare este elaborată în cadrul 

proiectului „Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice in 

domeniul incluziunii sociale la nivelul MMJS”, cod SIPOCA 4, implementat de către 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS) și finanțat prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 2014 - 2020. Scopul proiectului îl reprezintă crearea unui 

set de instrumente de planificare strategică (hărți privind serviciile sociale, 

infrastructura aferentă acestora, hărți privind nevoile de infrastructură socială și 

servicii și metodologii), care să sprijine procesul decizional orientat către 

cetățean. 

Proiectul mai sus menționat a fost inițiat ca răspuns la aspectele constatate la nivel 

național, respectiv faptul că există o pondere redusă a datelor privind serviciile 

sociale existente şi necesare la nivelul fiecărei comunități/UAT. Lipsa unui sistem 

de monitorizare şi evaluare a progreselor înregistrate în domeniu de referință, la 

nivel local, reprezintă un impediment în procesul şi eficienţa intervenţiilor 

centrate pe evaluarea nevoilor beneficiarilor.  

În acest context, MMJS și-a propus, prin implementarea acestui proiect, atingerea 

următoarelor rezultate: 

Rezultat 1. 

Set de instrumente care evaluează nevoile de servicii sociale și de infrastructură 

necesară furnizării acestora la nivel local, pentru persoanele care aparțin 

grupurilor vulnerabile. 

Rezultat 2 

Instrumente standard de planificare și furnizare a serviciilor sociale la nivel local și 

un soft care să permită analiza datelor referitoare la infrastructura şi serviciile 

sociale existente și necesare. 

 

Rezultat 3 

Consolidarea cunoștințelor personalului propriu, precum și ale personalului din 

structurile și instituțiile de la nivel local. 

Astfel, prezenta metodologie reprezintă instrumentul care vine să contribuie la  
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atingerea Rezultatului 2 din proiect, respectiv cel aferent creării de „Instrumente 

standard de planificare şi furnizare a serviciilor sociale la nivel local şi un soft 

care să permită analiza datelor referitoare la infrastructura şi serviciile sociale 

existente si necesare”. 

 

De asemenea, prezenta metodologie a fost elaborată, lunând-se în considerare 

atribuțiile MMJS în ceea ce privește activitatea de coordonare metodologică a SPAS, 

conform căreia sprijinul de la nivel central către nivelul local se realizează prin 

aprobarea de metodologii, respectiv: 

1. Metodologii de elaborare a politicilor publice de asistență socială la nivel 
local 

a) Recomandări de elaborare a documentului de fundamentare; 
b) Elementele minime de structură a strategiei de dezvoltare a serviciilor 
sociale; 
c) Recomandări de respectare a etapelor de consultare publică/avizare 
din partea comisiei județene de incluziune socială, transparență 
decizională. 
 

2. Metodologii de planificare și finanțare a serviciilor sociale 
a) recomandări și model-cadru de elaborare a planurilor anuale de 
acțiune; 

b) etapele de parcurs în finanțarea serviciilor sociale 1 , inclusiv 
contractarea serviciilor sociale2. 

3. Metodologia/procesul de acordare a serviciilor sociale 
a) etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: evaluare 
inițială/plan inițial de intervenție/evaluare complexă/plan individualizat 
de servicii/contract de servicii/monitorizare. 

4. Metodologia de asigurare a transparenței și informare a populației 

                                                 
1 a) stabilesc tipurile de servicii sociale necesare comunităţii; 
    b) inventariază serviciile sociale existente; 
    c) evaluează eficienţa şi eficacitatea acestora; 
    d) identifică nevoia de servicii sociale noi. 

 
2 AAPL elaborează şi publică anual lista serviciilor sociale pe care le vor contracta cu furnizorii publici şi privaţi 
de servicii sociale. AAPL în colaborare cu furnizorii publici şi privaţi elaborează criteriile care fundamentează 
tipurile de servicii sociale ce urmează să fie contractate. 
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1.2 Scopul metodologiei de culegere şi analiză în mod unitar a 
datelor privind infrastructura şi serviciile sociale existente şi 
necesare 

 

Metodologia de culegere şi analiză în mod unitar a datelor privind infrastructura şi 

serviciile sociale existente şi necesare cuprinde modalitățile de culegere și analiză 

unitară a datelor din domeniul de referință, in vederea elaborării/actualizării hărții 

privind serviciile sociale existente și infrastructura aferentă acestora, a hărții 

privind nevoia de servicii sociale și a infrastructurii aferentă acesteia. Metodologia 

propusă poate fi utilizată în/pentru monitorizarea serviciilor sociale înregistrate în 

sistemul național de evidență a serviciilor sociale organizat potrivit Legii 

nr.292/2011. 

De asemenea, metodologia are rolul de a ajuta autorităţile administrației publice 

locale în estimarea nevoii comunității în domeniul asistenței sociale, în 

fundamentarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planurilor locale de 

acțiune, precum și la estimarea necesarului de servicii sociale pe tipuri de servicii, 

beneficiari, infrastructură etc. Totodată, metodologia contribuie la asigurarea 

informării publicului și transmiterii către MMJS a rapoartelor necesare pentru 

organizarea sistemului național de evidență a serviciilor sociale. 

Aplicarea prezentei metodologii va fi facilitată prin dezvoltarea şi implementarea 

unui sistem informatic integrat – care va permite integrarea și analizarea tuturor  

datelor furnizate de autorități ale administraţiei publice locale către MMJS privind 

serviciile sociale existente şi necesare, precum si infrastructura aferentă acestora.  

Sistemul informatic va cuprinde două programe informatice, după cum urmează: 

- un program informatic geospațial (PI-GIS) care va asigura realizarea și vizualizarea 

interactivă a hărții serviciilor sociale existente și infrastructurii aferente, precum și 

a hărții serviciilor sociale necesare și a infrastructurii sociale necesare, hărți care 

vor fi actualizate în baza datelor raportate de către serviciile publice 

locale/județene de asistență socială și de către furnizorii de servicii sociale;  

- un program informatic (PI-ASS) care va asigura informatizarea formularelor de 

colectare a datelor propuse de metodologia de față și aplicarea acestora online, va 

facilita interacțiunea între autoritățile locale, județene și centrale și raportarea 

electronică a  datelor de către SPAS-uri/furnizorii de servicii sociale (SS) către 

DGASPC și MMJS (reducând timpul de completare și asigurând un grad mai mare de 

acuratețe a datelor etc.), va permite constituirea automată a bazei naționale de  
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date privind serviciile sociale și generarea de raportări tehnice relevante, necesare 

pentru fundamentarea politicilor sociale naționale și asigurarea unui proces 

decizional orientat către cetățean.  

 

1.3.Cadrul conceptual  

 
Principalele concepte utilizate în cadrul acestei metodologii sunt cele de servicii 

sociale, servicii sociale existente şi necesare, infrastructura de servicii sociale, 

furnizori de servicii sociale, beneficiari ai serviciilor sociale, nevoia socială, 

instrumente standard de planificare a serviciilor sociale.  

a. Serviciile sociale 

Conform prevederilor art.27 din Legea asistenței sociale nr. 292 /2011, cu 

modificările și completările ulterioare - Serviciile sociale reprezintă activitatea 

sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi 

celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor 

de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării 

incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.    

Serviciile sociale existente sunt unităţi de asistenţă socială organizate în 

forme/structuri diverse, acreditate conform legislaţiei în vigoare, în funcţie de 

specificul activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei 

categorii de beneficiari potrivit art. 27 alin. (2) din Legea asistenţei sociale nr. 

292/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Categoriile şi tipurile de servicii sociale, activităţile şi funcţiile aferente fiecărui 

tip de serviciu sunt prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale (HG 867/2015, cu 

modificările și completările ulterioare). 

Datele de identificare a serviciilor sociale existente, care au obținut licența de 

funcționare în baza Legii nr.197/2012, se regăsesc în Registrul electronic unic al 

serviciilor sociale gestionat de MMJS, colectate conform documentelor în baza 

cărora au fost eliberate licențele de funcționare. 

 

Serviciile sociale necesare pentru a fi înființate sunt acele servicii sociale pe care 

autoritățile administraţiei publice locale, în urma analizei realizate potrivit 

prevederilor Legii nr.292/2011 și Regulamentelor de organizare și funcționare și cu 

ajutorul prezentei metodologii, consideră că sunt necesare a le înfiinţa/dezvolta 

pentru a răspunde unor nevoi ale grupurilor aflate în dificultate/risc de 

marginalizare.  
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Lista serviciilor sociale noi/lista serviciilor sociale propuse pentru a fi 

înființate/contractate constituie parte din planul anual de acțiune, care se 

elaborează cu respectarea/în aplicarea strategiilor de dezvoltare a serviciilor 

sociale la nivelul UAT. 

 

b. Adesea, atunci când ne referim la serviciile sociale, se asociază termenul de 

infrastructură cu clădirea unui serviciu social sau tipul serviciului social (centru de 

zi, centru rezidenţial etc).  

Însă, potenţialul de furnizare a serviciilor sociale (modalitatea de furnizare și 

calitatea serviciilor) este reprezentat de următoarele condiţii:  

 infrastructura serviciilor sociale,  

 număr de personal specializat, pe categorii, 

 număr de entităţi furnizoare de servicii sociale,  

 tipuri de servicii furnizate,  

 buget alocat, 

 managementul serviciilor sociale. 

 

În acest context, în cadrul prezentei metodologii, termenul de infrastructură 

socială reprezintă atât structura/clădirea în care sunt furnizate servicii de 

specialitate diferitelor tipuri de beneficiari, cât şi facilităţile, 

echipamentele/dotările-resursele umane - necesare funcţionării serviciului social. 

Atunci când va fi analizată infrastructura existentă, dar şi când se va stabili 

infrastructura necesară, se va avea în vedere legislaţia în vigoare cu privire la 

stabilirea resurselor umane, raportul angajat/beneficiar, standardele minime de 

cost, precum şi standardele minime de calitate pentru fiecare tip de serviciu social 

(HG 867/2015, Ordinul 2126/2014 etc.). 

 

c) Furnizori de servicii sociale 

Serviciile sociale pot fi dezvoltate de furnizori publici și furnizori privaţi.  

Conform art. 37 din Legea asistenţei sociale 292/2011 cu modificările și 

completările ulterioare, furnizorii de servicii sociale pot fi persoane fizice sau 

juridice, publice ori private. 

Furnizorii publici de servicii sociale pot fi:  
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 structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei 

publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale;  

 

 autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în 

subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii 

privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari;  

 unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care 

dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.  

 

Furnizorii privaţi de servicii sociale pot fi:  

 asociaţii şi fundaţii, 

 culte recunoscute de lege,  

 persoane fizice autorizate în condiţiile legii,  

 filiale şi sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internațional recunoscute în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, 

 operatorii economici cu scop lucrativ, în condiţiile legii.  

 

d. Beneficiarii de servicii sociale sunt: 

 persoanele sau grupurile aflate în situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau 

dependenţă și pot fi: copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, 

persoane afectate de violenţa în familie, bolnavi cronici, persoane care 

suferă de boli incurabile, persoane fără adăpost, persoane care au părăsit 

penitenciarele, familii monoparentale, precum şi alte persoane aflate în 

situaţii de nevoie socială, cetăţeni români fără deosebire de rasă, 

naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de orientare 

sexuală, de opinie, de apartenenţă politică. 

e. Nevoia socială - reprezintă ansamblul de cerinţe indispensabile fiecărei 
persoane pentru asigurarea condiţiilor strict necesare de viaţă, în vederea 
asigurării participării sociale sau, după caz, a integrării sociale, conform art. 6, 
lit. w, Legea 292/2011. 

 

f. Grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-şi 

pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor 

situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a 

altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială, conform art. 6, 

lit.p, Legea 292/2011. 
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g. Copiii care beneficiază de protecţie specială. Protecția specială a copilului 

reprezintă ansamblul măsurilor, prestațiilor și serviciilor destinate îngrijirii și  

 

dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi sau 

a celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija 

acestora, conform art.6, lit ff, Legii 292/2011. 

 

h. Persoanele vârstnice sunt considerate persoanele care au împlinit vârsta de 65 

ani, conform art.6, lit.bb, Legea 292/2011. 

 

i. Victimele violenţei în familie se referă la persoanele care sunt afectate de 

violenţa în familie, fenomen care implică orice acţiune fizică sau verbală, 

săvârşită intenţionat de către un membru al familiei către alt membru care face 

parte din aceeaşi familie şi care provoacă victimelor sau potenţialelor victime 

suferinţă fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu de ordin material, art.6, 

lit.rr, Legea 292/2011. 

 

j. Persoanele fără adăpost reprezintă acele persoane care din diferite motive de 

ordin financiar, medical, financiar, etc. sau având la bază alţi factori 

declanşatori, trăiesc fie în stadă, la prieteni sau cunoscuţi, nu îşi permit să 

deţină o locuinţă în regim de închiriere, fie se află în situaţia de evacuare, se 

află temporar în penitenciare, iar ulterior perioadei de detenţie nu au domiciliu 

sau reşedinţă, conform art.6, lit.z, Legea 292/2011. 

 

k. Persoanele cu dizabilităţi sunt definite ca fiind acele persoane care intră în 

interacţiune cu diferite bariere generate de starea în care se află şi care nu se 

pot bucura de participare deplină în toate sferele vieţii şi în condiţii de 

egalitate cu ceilalţi din cauza diferiterlor tipurilor de deficienţe: fizice, 

mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, conform art.6, lit.aa, Legea 

292/2011. 

 

l. Persoanele victime ale traficului de persoane reprezintă acele persoane care 

se constituie ca subiect pasiv al situaţiilor de ameninţare, violenţă sau a altor 

tipuri de constângere, fraudă, răpire, abuz de autoritate sau înşelăciune, 

indiferent daca iau parte sau nu la procesul penal în calitate de parte vătămată, 

conform art.6, lit.qq, Legea 292/2011. 

 

m. Alte grupuri vulnerabile: persoane cu diferite adicţii, bolnavi cronici în fază 

terminală, tineri în dificultate, persoane în risc de sărăcie, refugiaţi, mame şi 

copil etc. 
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n. Instrumente standard utilizate în planificarea serviciilor sociale – se referă la 

unele instrumente elaborate în cadrul prezentei metodologii și a altora 

prevăzute în acte normative care au în vedere facilitarea culegerii de date şi a 

stabilirii nevoii de servicii sociale. Acestea pot fi: formular de identificare a 

nevoilor privind serviciile sociale de la nivel local, ghid de lucru pentru 

grupurile consultative, Nomenclatorul serviciilor sociale, formularul de 

raportare servicii sociale necesare etc. 

 

o. Nomenclatorul serviciilor sociale – listă standardizată, aprobată prin H.G. 

867/2015 cu modificările și completările ulterioare, care cuprinde toate 

categoriile de servicii sociale organizate ca centre de servicii sociale, care pot fi 

acreditate în România, asimilate unui cod tip CAEN și clasificate după scop, 

locul de acordare a serviciilor sociale și categoriile de beneficiari.   

 

p. Serviciul public de asistenţă socială (SPAS) – structură specializată înființată de 

autoritățile administraţiei publice locale, în subordinea consiliilor 

județene/locale/în aparatul de specialitate al primarului pentru asigurarea 

aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau 

comunităţi aflate în nevoie socială. SPAS are atribuţii privind administrarea şi 

acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale. 

 

1.4  Rolul MMJS şi al altor instituţii în stabilirea nevoii de servicii 
sociale și a infrastructurii necesare 

 
În acord cu normele legale în vigoare, există o serie de instituţii cu atribuții în 

stabilirea sau aplicarea politicilor de protecţie socială. Dintre acestea, o parte au 

rol de a oferi beneficii de asistență socială şi servicii sociale, iar cealaltă parte 

este formată din instituţiile cu rol în elaborarea politicilor sociale și/sau în 

evaluarea, controlul şi inspecţia legată de calitatea acestora, având în felul acesta 

un rol de reglare în buna şi corecta funcţionare a sistemului social.3 

La nivel central: 

                                                 
3  UNICEF, Descentralizarea sistemului de protecţie socială din România, 2010, disponibil online la: 

http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/descentralizarea-protectiei-sociale-in-romania-ro-.pdf 
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Conform prevederilor HG nr.12/2017 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Muncii și Justiției Sociale, MMJS exercită, în condiţiile legii, în  

 

domeniile proprii de competenţă (inclusiv în domeniul asistenței sociale), funcţii de 

strategie şi planificare, de reglementare, sinteză şi avizare, de reprezentare. 

În capitolul V - Construcţia instituţională a sistemului naţional de asistenţă socială 

- din Legea nr. 292/2011 (Legea asistenţei sociale cu modificările și completările 

ulterioare)4, Secţiunea 1, art. 104-106, sunt stipulate principalele atribuţii, funcţii 

şi modul de funcţionare a  MMJS, în domeniul asistenţei sociale.  

Astfel, la nivelul MMJS se stabilişte strategia sectorială şi naţională de dezvoltare în 

domeniul social, se fundamentează politica de asistenţă socială şi se pune accentul 

pe promovarea drepturilor persoanelor aflate în nevoie (copii, persoane în vârstă, 

persoane cu dizabilităţi etc.). Una dintre principalele responsabilităţi ale MMJS, aşa 

cum o identificăm la art.104, alin 3, este aplicarea unitară a legislaţiei şi a 

strategiilor naţionale din domeniul asistenţă socială, la nivel teritorial.  

În ceea ce priveşte atribuţiile MMJS în domeniul asistenţei sociale, conform 

Art.106 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările 

ulterioare, identificăm:  

o Elaborarea de politici publice, strategii, programe de dezvoltare unitară a 
sistemului; 

o Elaborarea, propunerea şi monitorizarea indicatorilor sociali din domeniu;  
o Identificarea priorităţilor de dezvoltare a serviciilor sociale pe categorii de 

beneficiari şi tipuri de nevoi în baza cărora elaborează politicile publice, 
strategiile şi programele sociale adresate persoanelor vârstnice, persoanelor 
cu dizabilităţi, victimelor violenţei în familie, persoanelor fără adăpost, 
persoanelor şi familiilor afectate de sărăcie, precum şi altor categorii de 
persoane aflate în nevoie;  

o Colectarea şi prelucrarea datele şi informaţiilor referitoare la beneficiari, 
furnizori şi serviciile sociale acordate, la nivel naţional;  

o Monitorizarea implementării strategiilor autorităţilor administraţiei publice 
locale privind dezvoltarea de servicii sociale;  

o Elaborarea criteriilor, indicatorilor de performanţă şi standardelor de calitate 
privind serviciile sociale, monitorizarea şi controlul respectării lor de către 
furnizorii publici şi privaţi;  

                                                 
4 Disponibilă online la: http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L292-2011.pdf 
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o Coordonarea metodologică a activităţii serviciilor publice de asistenţă socială 
de la nivel teritorial şi colaborarea permanentă cu autorităţile administraţiei 
publice locale. 5 

 
Atribuțiile MMJS relevante pentru lucrarea de față sunt următoarele: 
1. Elaborează politicie publice naționale în domeniul asistenței sociale și 

monitorizează și raportează indicatorii în domeniul asistenței sociale și 
incluziunii sociale; 

a. Legea cadru a asistenței sociale nr.292/2011 și Legea privind asigurarea 
calității în domeniul serviciilor sociale nr.197/2012; 

b. Legile speciale: beneficii (VMI), protecția drepturilor diverselor categorii 
de persoane, etc. 

c. Strategiile naționale: de dezvoltare a serviciilor sociale, de îmbătrânire 
active, protecția drepturilor copilului, persoanelor cu dizabilități etc., 
egalitate de șanse, ocupare etc. 

2. Coordonează metodologic activitatea SPAS; 
a. Elaborarea instrumentelor standardizate: 

i. Regulamente-cadru de organizare și funcționare structură proprie; 
ii. Nomenclatorul serviciilor sociale și regualmente-cadru de 

organizare și funcționare a serviciilor sociale; 
iii. Modele-cadru de contract de servicii sociale între furnizori de 

servicii sociale și beneficiare și între furnizorii de servicii sociale; 
iv. Modele de raportare între furnizorii de servicii sociale 
v. Protocoale-cadru de colaborare; 
vi. Standardele minime de calitate 

b. Îndrumare metodologică: 
i. Reglementarea prin acte normative 
ii. Periodică (circulare, instrucțiuni etc.) 
iii. La solicitare. 

3. Organizează Sistemul național de evidență al serviciilor sociale (SNESSRO, 
respectiv, sistemul informatic SIESSRO), cu cele două componente: sistemul 
unic de evidență a serviciilor sociale acreditate și monitorizarea serviciilor 
sociale existente, pe baza raportărilor anuale a AAPL (infrastructură, resurse 
umane, finanțare, beneficiari). 

4. Analizează anual, la nivel naţional, datele privind sărăcia şi excluziunea 
socială, identifică factorii care contribuie la incluziunea socială, elaborează 
rapoartele naţionale în domeniu, formulează recomandări şi propuneri în 
vederea eficientizării procesului de luare a deciziilor în domeniul incluziunii 
sociale. 

 
Nivelul local este reprezentat de toate UAT care au obligația înființării SPAS (în 
320 de municipii și orașe și 2861 de comune și 47 de județe și sectoare MB) în 
vederea implementării politicilor sociale în domeniul protecției drepturilor 

                                                 
5  Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare, Capitolul V, 
Secţiunea 1, Art. 106 
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persoanelor vulnerabile, cu atribuţii privind administrarea şi acordarea atât a 
beneficiilor de asistenţă socială, cât şi a serviciilor sociale. 
 
Atribuțiile SPAS relevante pentru lucrarea de față sunt următoarele: 
1. Evaluarea nevoilor sociale ale comunității: 

 
a. Estimarea populației vulnerabile pe baza indicatorilor demografici și 

socio-economici; 
b. Realizarea de diagnoze sociale. 

2. Inițierea, coordonarea și monitorizarea măsurilor de combatere a sărăcie. 
3. Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale/politicilor 

publice locale, inclusiv a planurilor anuale de acțiune, colaborarea cu 
compartimentul de contractare a serviciilor sociale. 

4. Prestarea serviciilor sociale către populație. 
5. Asigurarea eficienţei şi transparenţei în planificarea,finanţarea şi acordarea 

serviciilor sociale prin consultare publică, raportare, publicare/afișare6. 
 

Relația dintre DGASPC (SPAS județ) şi SPAS la nivel de municipiu, oraș, comună 

din județul respectiv nu este de subordonare, însă: 

1. SPAS are obligația transmiterii către serviciul public de asistenţă socială de 

la nivel judeţean (DGASPC) a următoarelor: 

a. strategiile locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi planurile anuale 

de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora; 

b. trimestrial, în format electronic, datele şi informaţiile colectate la 

nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale şi serviciile 

sociale administrate de aceştia, precum şi rapoartele de monitorizare 

şi evaluare a serviciilor sociale. 

2.     DGASPC are obligația: 

a. coordonării înfiinţării şi organizării serviciilor sociale, în concordanţă 

cu nevoile şi situaţiile de dificultate identificate, pentru a se realiza o 

acoperire echitabilă a dezvoltării acestora pe întreg teritoriul 

judeţului; 

b. acordării de sprijin AAPL de la nivelul comunelor, oraşelor şi 

municipiilor de pe raza teritorială a judeţului, în scopul planificării, 

dezvoltării şi organizării serviciilor sociale de interes local; 

                                                 
6 Spre exemplu, obligația asigurării informării comunității prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, 

atunci când acest lucru nu este posibil, prin afişare la sediul instituţiei a informaţiilor privind: 

     activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format 

editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate etc.; 

     informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-

teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi; 

    informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la 

nivelul unităţii administrativ-teritoriale. 
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c. înfiinţării şi administrarea bazei de date referitoare la toţi furnizorii 
publici şi privaţi de servicii sociale de la nivel judeţean. 

d. transmiterii către MMJS a strategiei de dezvoltare a serviciilor 
sociale de la nivel judeţean/al sectoarelor municipiului Bucureşti/al  
 
 

e. municipiului Bucureşti, precum şi planul anual de acţiune; - 30 de zile 
de la aprobare; 

f. transmiterii către MMJS/instituții subordonate, trimestrial și anual în 
format electronic, a situaţiilor statistice care privesc serviciile 
sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului şi al sectoarelor 
municipiului Bucureşti, inclusiv datele privind beneficiarii, costurile 
şi personalul/tipul de serviciu; 

g. publicării pe pagina de internet proprie, şi afişării la sediul instituţiei 
a informaţiilor privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru 
fiecare serviciu furnizat. 

 

La nivel local, administraţia publică locală trebuie să îndeplinească o serie de 

atribuţii privind administrarea şi acordarea măsurilor de asistență socială, conform 

Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

Art.112,  Secţiunea 2, Cap. V. Dintre cele mai importante atribuţii, menţionăm: 

o Efectuarea de sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a 
cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate a 
membrilor comunităţii şi, în funcţie de situaţiile constatate, propunerea de 
măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane; 

o Elaborarea, în concordanţă cu strategiile naţionale şi nevoile locale 
identificate, a strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale, pe 
termen mediu şi lung, după consultarea furnizorilor publici şi privaţi, a 
asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor şi 
răspund de aplicarea acesteia; 

o Elaborarea planurilor anuale de acţiune privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul consiliului local /județean, care 
cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile 
sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul 
de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de 
finanţare; 

o Propunerea înfiinţării de servicii sociale de interes judeţean sau local, pe 

care le monitorizează şi evaluează; 

o Colectarea, prelucrarea şi administrarea datelor privind beneficiarii, 

furnizorii şi serviciile administrate de aceştia; 

o Informarea şi consilierea beneficiarilor, dar şi a populaţiei privind drepturile 

şi serviciile sociale disponibile; 
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o Administrarea sau contractarea serviciilor sociale adresate grupurilor 

vulnerabile, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari; 

 

 

 

 

o Transmit SPAS-ului de județ, strategiile locale şi planurile anuale de acţiune, 

precum şi datele şi informaţiile colectate la nivel local privind beneficiarii, 

furnizorii publici şi privaţi, precum şi serviciile administrate de aceştia7. 

Serviciile publice de asistență socială din subordinea Consiliului 

județean/consiliilor locale ale celor 6 sectoare ale municipiului 

Bucureşti/consiliilor locale aplică politicile sociale în domeniul protecţiei copilului, 

familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, 

precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie, având rol în administrarea şi 

acordarea beneficiilor şi serviciilor sociale.  

Conform Legii nr.292/2011 și a Regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 797/2017, SPAS îndeplineşte următoarele 

atribuţii în domeniul administrării şi acordării serviciilor sociale: 

1. elaborează strategia locală/judeţeană8 de dezvoltare a serviciilor sociale, pe 

o perioadă de 5 ani, respectiv 10 ani.  

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conţine cel puţin următoarele 

informaţii: obiectivul general şi obiectivele specifice, planul de 

implementare a strategiei, responsabilităţi şi termene de realizare, sursele 

de finanţare şi bugetul estimat. 

Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se 

fundamentează în principal pe informaţii colectate de Direcţie în 

exercitarea atribuţiilor curente ale SPAS9. 

Documentul de fundamentare este realizat fie direct de Direcţie, fie prin 

contractarea unor servicii de specialitate şi conţine cel puţin următoarele 

informaţii: 

a. caracteristici teritoriale ale unităţii adminitrativ-teritoriale; 

b. nivelul de dezvoltare socioeconomică şi culturală a regiunii; 

                                                 
7 Art.115 (2) din Legea nr.292/2011 
8 În cazul stategiilor judeţene și a MB, anterior supunerii spre aprobare, se transmit Comisiei de incluziune 

socială județeană/a municipiului Bucureşti în vederea dezbaterii şi avizării; 
9 identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de 

excluziune socială; monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare; elaborează şi 

implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale; 
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c. indicatori demografici cum ar fi: structura populaţiei, după 

vârstă, sex, ocupaţie, speranţa de viaţă la naştere, speranţa de 

viaţă sănătoasă la 65 de ani, soldul migraţiei etc.; 

d. tipurile de situaţii de dificultate, vulnerabilitate, dependenţă 

sau risc social etc., precum şi estimarea numărului de 

beneficiari; 

 

e. tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor 

beneficiarilor identificaţi şi argumentaţia alegerii acestora. 

2. elaborează planurile de acţiune privind serviciile sociale care cuprind date 

privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, 

serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, buget estimat, surse de 

finanţare; 

1. iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a 

situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite 

grupuri sau comunităţi; 

2. identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care 

au generat situaţiile de risc de excluziune socială; 

3. realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor 

sociale (inclusiv primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale 

formulate de persoane aflate în dificultate); 

4. monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în subordine; 

5. încheie parteneriate pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale; 

6. colectează date privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile 

administrate de aceştia și comunicarea acestor date către serviciile publice 

de asistență socială de la nivelul județului, precum și Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale, la solicitarea acestuia. 

 

1.5 Justificarea privind abordarea metodologică de tip bottom-up 
în stabilirea nevoii de servicii sociale 

 

Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

lege care stă la baza întregului sistem național de asistență socială, subliniază rolul 

autorităţilor publice locale în stabilirea nevoii şi a serviciilor sociale. 

Conform principiului subsidiarității, nevoile sociale ale unei persoane sau ale unei 

familii sunt identificate de către instituțiile/autoritățile publice care își desfășoară 

activitatea în domeniul social în proximitatea domiciliului sau reședinței 

beneficiarilor. Acest lucru este subliniat și de prevederile art.40, alin.1 din Legea 

nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia serviciile 
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sociale se organizează și se acordă la nivelul comunității, ceea ce conduce la 

concluzia că și nevoile trebuie identificate tot la nivel de comunitate. 

Mai mult decât atât, potrivit celor menționate la alin.2 al art.40 din Legea 

nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, serviciile sociale trebuie să  

 

 

răspundă în mod direct nevoii sociale şi incluziunii sociale a persoanelor aflate în 

dificultate.10  

„(2) Serviciile sociale au la bază identificarea şi evaluarea nevoilor sociale 

individuale, familiale sau de grup şi elaborarea planurilor de intervenţie pentru 

prevenirea, combaterea şi soluţionarea situaţiilor de dificultate.” 

La modul general, pentru grupurile vulnerabile din fiecare comunitate, în vederea 

identificării, cât mai concret, a nevoilor sociale ale persoanelor aflate în dificultate 

(dar şi la condiţiile particulare în care aceştia se află), serviciile sociale trebuie să 

se mobilizeze, în special, la nivelul comunităţilor locale. Reprezentanţii 

autorităţilor administraţiei publice locale ar trebui să fie responsabili de 

identificarea şi evaluarea nevoilor persoanelor aflate în dificultate, a organizării, 

planificării şi asigurării finanţării sau cofinanţării serviciilor sociale, iar furnizorii de 

servicii sociale, publici şi privaţi, au responsabilitatea acordării acestora cu 

respectarea standardelor de calitate. Astfel că, potrivit articolului 112 din Legea 

292/2011, cu modificările și completările ulterioare: 

„(1) Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei 

copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, 

precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie 

socială, autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii privind 

administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a 

serviciilor sociale” 

Autorităţile locale sunt direct răspunzătoare de acţiunile comunitare privind 

serviciile sociale. Aceste acţiuni se fac conform articolului 140 din Legea 292/2011, 

cu modificările și completările ulterioare: 

(2) Finanţarea serviciilor sociale se află în responsabilitatea 

autorităţilor administraţiei publice locale care, pe baza planurilor 

                                                 
10 În capitolul III, secţiunea I, art. 27, al aceleaşi legi 292 se stipulează că „(1) Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde 

nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune 

socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.” 
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anuale de acţiune prevăzute la art. 112 alin. (3) lit. b), realizează 

următoarele: a) stabilesc tipurile de servicii sociale necesare 

comunităţii; b) inventariază serviciile sociale existente; c) evaluează 

eficienţa şi eficacitatea acestora; d) identifică nevoia de servicii 

sociale noi. 

 

 

În acest sens, serviciile publice de asistență socială (SPAS) înființate, conform legii, 

la nivel de orașe și/sau municipii sunt cele mai în măsură să identifice nevoile 

sociale la nivelul comunităților pe care le reprezintă. Mai ales că, conform 

prevederilor art.119, alin.1 din Legea nr.292/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, autoritățile administrației publice locale au obligația de a organiza și 

acorda servicii sociale, precum și de a planifica dezvoltarea acestora, numai în 

funcție de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de prioritățile 

asumate, de resursele disponibile și cu respectarea celui mai eficient raport 

cost/beneficiu. 

De asemenea, conform principiului parteneriatului, autoritățile publice locale 

conlucrează cu membrii comunității în vederea identificării cât mai corecte a 

nevoilor sociale cu care se confruntă persoanele din comunitățile respective care 

fac parte din grupurile vulnerabile11, pentru ca astfel să fie furnizate serviciile 

sociale necesare pentru a depăși situația de vulnerabilitate/risc în care se găsesc. 

Astfel, potrivit definiției relatate la art.6, alin.1 lit. nn) din Legea nr. 292/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, în vederea  identificării şi soluţionării 

nevoilor de servicii sociale, membrii comunității se organizează în structuri 

comunitare consultative care reprezintă asocieri formale sau informale a unor 

oameni de afaceri locali, preoți, cadre didactice, medici, consilieri locali, polițiști 

etc. care sprijină autoritățile administrației publice locale în activitatea lor de 

asistență socială. Aceste structuri sunt prevăzute şi în legea 272/2004 privind 

protecţia drepturilor copilului. 

 

2. Abordarea prezentei metodologii 
Metodologia de față este structurată în 2 părți, după cum urmează: 

                                                 
11 Conform art.6, alin.1, lit. p), grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-și pierde 

capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, 

dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială. 
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I. Modalitatea de culegere şi analiză a datelor privind serviciile sociale existente şi 

necesare și infrastructurile aferente răspunde la urmatoarele întrebări, respectiv 

stabilește: 

 ce date vor fi culese 

 cine culege, transmite, evaluează, validează datele 

 cine introduce datele în softul informatic 

 perioada de actualizare a datelor 

 

 

II. Modalitatea de culegere şi analiză a datelor privind nevoia de servicii sociale şi 

infrastructura răspunde la următoarele întrebări, respectiv stabileşte: 

 cine culege, analizează datele, informaţiile şi stabileşte nevoia 

 cine şi cui raportează nevoia de servicii sociale şi infrastructură 

 cine centralizează datele şi le introduce în programul informatic 

 

2.1.Situaţia actuală privind culegerea datelor în domeniul 
serviciilor sociale 

 
În prezent, principalii furnizori de date privind serviciile sociale sunt: furnizorii de 

servicii sociale care depun cereri de acreditare a serviciilor sociale, respectiv 

raportează anual sau la cerere date privind serviciile sociale prestate. Datele sunt 

centralizate la: 

- ANPDCA – informaţiile privind copiii în dificultate, furnizorii de servicii 

sociale acreditați şi serviciile sociale licențiate adresate acestora, 

- ANPD – informaţiile privind persoanele cu dizabilităţi,  furnizorii de servicii 

sociale acreditați şi serviciile sociale licențiate adresate acestora, 

- ANES - informaţiile privind victimele violenței domestice, furnizorii de 

servicii sociale acreditați şi serviciile sociale licențiate adresate victimelor 

violenţei în familie, 

- MMJS – datele privind toți furnizorii de servicii sociale acreditați şi toate 

serviciile sociale licențiate,  

- ANPIS- informații privind serviciile sociale, beneficiile sociale.Sursele de date 

privind serviciile sociale existente folosite în prezent includ, pe lângă 

Registrul electronic unic a serviciilor sociale acreditate (publicat pe site-ul 

MMJS), întocmit în baza cererilor de acreditare a furnizorilor și a serviciilor 
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sociale,  formulare/tabele periodice pe care furnizorii de servicii sociale 

trebuie să le completeze și să le transmită acestor structuri, precum și 

rapoarte ale vizitelor de monitorizare, realizate de către reprezentanții 

instituțiilor sus menționate şi ai AJPIS, la sediul furnizorilor. 

 

 

 

 

Furnizor Adresă/ 
telefon/persoană 

de contact 

Tip 
serviciu 

Categoria de 
beneficiari*** 

Capacitatea Numărul de 
beneficiari 

(cazuri 
active la 
sfârşitul 

perioadei 
raportate)   

Număr de 
personal 
angajat  

Sursa de 
finanţare la 

înfiinţare**** 

        

 

Toţi furnizorii de servicii sociale au obligația de a notifica MMJS asupra oricăror 
modificări referitoare la serviciul social acreditat, intervenite după acordarea 
licenței de funcționare.  
 

 

2.2.   Analiza tipurilor de raportări existente în prezent privind 
serviciile sociale existente și infrastructura aferentă acestora 

 
Din analiza raportărilor transmise de către Direcţiile Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului către autorităţile centrale, s-a constatat existenţa 
următoarelor tipuri de raportări: 
 
A. Raportări către ANES: 

Raportările sunt trimestriale, iar datele sunt culese prin intermediul unor machete 

care conţin informaţii despre: 

 Centrele destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie (date 

privind denumire, adresă, tip serviciu, categorie de beneficiari, capacitate, 

număr beneficiari, personal angajat, surse de finanţare): 

- Centre aflate în subordinea Consiliului Local - datele sunt solicitate de către 

DGASPC de la nivelul comunităţilor locale 
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- Centre aflate în subordinea Organismelor Private Acreditate - datele sunt 

solicitate de către DGASPC de la nivelul OPA care funcţionează în judeţ 

- Centre aflate în subordinea DGASPC  

 Victimele violenţei în familie 

- Servicii de care au beneficiat victimele violenţei în familie 

- Demersuri legale iniţiate sau retrase de către victimele violenţei în familie 

 

 

 

Machetele sunt completate şi transmise către ANES de DGASPC, care centralizează 

datele de la serviciile proprii, precum şi cele de la furnizorii privaţi de pe raza lor 

teritorială. 

B. Raportări către ANPD: 

Raportările sunt trimestriale, semestriale şi anuale, iar datele sunt culese prin 

intermediul unor tabele care conţin informaţii despre: 

- Serviciile destinate persoanelor cu dizabilităţi (nume furnizor, formă de 

organizare, acreditat sau nu, coordonate furnizor servicii, tip unitate 

specializată, servicii oferite, coordonatele unităţii, capacitatea serviciului, 

nr mediu lunar de beneficiari)  

- Date statistice privind persoanele cu dizabilităţi din centre pe categorii de 

vârstă, tipuri şi grade de handicap, evoluţia – intrări noi, decese 

- Date privind structura de personal din serviciile sociale 

- Date privind cheltuielile efectuate în centre 

 

Tabelele sunt completate şi transmise către ANPD de DGASPC, care centralizează 

datele de la serviciile din subordine.  

Exemplu: 

JUDETULLOCALITATEA NR.TOTAL NR.TOTAL NR.TOTAL NR.TOTAL NR.TOTAL NR.TOTAL

NR.TOTAL DE 

PATURI 

APROBATE 

CF.ORDINULUI DE 

INFIINTARE-

ORGANIZARE

NR.TOTAL DE 

PATURI 

EXISTENTE IN 

SALOANETIP 

CENTRU  

initiale

NR.TOTAL DE 

PERSOANE 

INVOITE (cu 

pastrarea 

locului)

NR.TOTAL DE 

CERERI IN 

ASTEPTARE 

(ADMITERE IN 

CENTRE)

SEM ESTRUL XX / 2007, Data:XX.XX.2007

NR.TOTAL DE 

PERSOANE 

ASISTATE 

(BENEFICIARI)

DIN CARE, NR.TOTAL DE 

PERSOANE ASISTATE 

CARE DETIN 

CERTIFICAT DE 

PERSOANA CU 

HANDICAP
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La nivel național este implementat programul D-Smart în care sunt înregistrate 

date despre persoanele cu handicap instituționalizate și neinstituționalizate, 

cuprinde informații despre: date personale beneficiari, date despre îngrijitorii 

acestora, asistentul personal, date despre plăți, venit, studii, certificatele de 

încadrare, forme de protecție specială (servicii sociale de care beneficiază) etc. 

Datele sunt introduse de către DGASPC și SPAS, dar nu și de furnizorii privați. 

 

 

 

C. Raportări către ANPDCA: 

Raportările sunt sub formă de formulare/fişe şi se realizează lunar, trimestrial, 

astfel : 

 fişă lunară de monitorizare a activităţii de protecţie şi promovare a 

drepturilor  copilului – denumire serviciu şi număr de beneficiari copii 

 

 fişă trimestrială – date statistice beneficiari şi informaţii privind serviciul : 

denumire serviciu, date contact, categorie beneficiari, capacitate, număr de 

beneficiari, număr personal angajat, surse de finanţare 
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Exemplu:

Tip centru Modulat Casa de tip familial Alt (de tip rezidential)

Tab.I.1.

Total intrari 

, din care
Cazuri noi*

Total 

iesiri, din 

care

Cazuri 

noi*

Total, 

din care

Cazu

ri 

noi*

Fișa trimestrială de monitorizare a CPRU pentru copiii străzii/Adăpost de zi și de noapte pentru copiii strazii 

Nume prenume sef centru:

Adresa, telefon/fax: 

Denumire centru:

B) Nr. copii intrati (admisi) 

in centru in cursul 

trimestrului raportat

C) Nr. copii care au 

parasit centrul in 

cursul trimestrului 

Total copii, din care

copii care traiesc in strada împreună 

cu familiile

alte cazuri (precizati)

Capacitate (nr. locuri)

Data licențiere serviciu: 

copii care traiesc in strada, separaţi 

de familiile lor

D) Nr. copii - 

cazuri active in 

ultima zi a 

I. Date privind beneficiarii

A) Nr. copii - 

cazuri active in 

prima zi a 

trimestrului 

copii care muncesc in strada si se 

intorc seara in familie

 
Fişele trimestriale se completează şi pentru: 

Servicii de îngrijire de zi aflate în subordinea consiliilor locale 

- datele sunt solicitate de către DGASPC de la nivelul comunităţilor locale 

Servicii de îngrijire de zi aflate în subordinea OPA 

 

- datele sunt solicitate de către DGASPC de la nivelul OPA care funcţionează în 

judeţ 

Servicii de îngrijire de zi aflate în subordinea DGASPC 

- datele trebuie completate de către DGASPC 

Servicii de tip rezidenţial aflate în subordinea OPA 

- datele sunt solicitate de către DGASPC de la nivelul OPA care funcţionează în 

judeţ 

Servicii de tip rezidenţial aflate în subordinea DGASPC  

D. Raportări către MMJS 
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Raportările privind serviciile sociale sunt anuale şi conţin date, în principal, legate 

de numărul de beneficiari, capacitate, cereri în așteptare, personal, cheltuielile 

efectuate şi bugetul previzionat pentru centrele destinate îngrijirii persoanelor 

vârstnice, precum şi date statistice privind cantinele de ajutor social, serviciile 

pentru persoanele fără adăpost şi alte categorii vulnerabile, atât pentru furnizorii 

publici de servicii sociale, cât și pentru furnizorii privați. Aceste raportări sunt 

sub formă de tabele, completate de DGASPC şi SPAS și raportate către AJPIS.  

Exemplu:

bugetul 

de stat
1 

bugetul 

judeţean

bugetul 

local

contribuţii 

beneficiari

fonduri 

proprii 

(furnizori 

privați)

fonduri 

externe

 alte 

surse

În subordinea / coordonarea / 

structura DGASPC 

În subordinea / coodonarea / 

structura SPAS

Înfiinţate/administrate de 

furnizori privați de servicii 

sociale (asociații, fundații, 

culte recunoscute, operatori 

economici cu scop lucrativ)

Denumirea

 instituţiei/unității/centrului

Capacitatea 

(nr. locuri)

Număr 

cereri în 

aşteptare 

Număr 

mediu lunar 

de 

beneficiari

Cheltuieli de funcţionare

pe surse de finanţare (lei)

Localitatea

 

 

3.  Culegerea datelor privind serviciile sociale existente și 
infrastructura aferentă acestora 

3.1. Abordarea metodologică 

Se stabilește culegerea de date privind serviciile sociale existente și infrastructura 
aferentă acestora în vederea actualizării periodice a informaţiilor din harta 
serviciilor sociale existente şi infrastructura aferentă acestora. Astfel, se va 
urmări, pe de o parte, completarea hărții cu noi furnizori și noi servicii sociale care 
sunt înființate și acreditate în perioada monitorizată, precum și actualizarea 
datelor privind serviciile sociale care dețin licență de funcţionare, prezente deja 
pe hartă. 
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Culegerea datelor privind serviciile sociale existente și infrastructura aferentă 

porneşte de la ideea că furnizorul de servicii sociale este sursa de date principală şi 

că cel mai frecvent şi simplu instrument de colectare a datelor este chestionarul. 

Având în vedere obligația tuturor furnizorilor de servicii sociale publici și privați de 

a elabora un raport anual de activitate (potrivit regulamentelor-cadru de 

organizare și funcţionare a serviciilor sociale, anexele 1-4 la Nomenclatorul 

serviciilor sociale, aprobat prin HG nr.867/2015), obligația transparenței costurilor 

serviciilor sociale acordate 12 , precum și obligația raportările trimestriale către 

SPAS-ul unde beneficiarul are domiciliul13, pe de o parte și, pe de altă parte, 

obligația raportărilor trimestriale ale SPAS local către SPAS județ, ”chestionarul” 

poate fi reprezentat fie de un rezumat al raportului anual de activitate, fie de un 

rezumat al raportului trimestrial al SPAS-ului către DGASPC care să includă atât 

serviciile proprii, cât și date din rapoartele primite de la FSS privați. 

 

 

 

În demersul de stabilire a modului de colectare a datelor privind serviciile sociale 

existente si infrastructura aferentă s-a ajuns la concluzia că principalele date pot fi 

colectate din  cererea de licenţiere a unui serviciu social.14  

                                                 
12  În conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) și (2) din HG nr.978/2015, pentru asigurarea transparenţei privind 

utilizarea fondurilor alocate şi administrarea acestora, furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia 

de a face publice informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, prin publicare pe pagina de 

internet proprie, prin afişare la sediul instituţiei, în publicaţii proprii sau prin oricare alt mijloc.  

Furnizorii publici de servicii sociale au obligaţia ca până la data de 30 aprilie a fiecărui an să transmită MMJS, 

precum şi autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în 

subordinea acestuia datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul 

anterior raportării. Alin.(3) de la acelaşi articol prevede obligația MMJS/instituțiilor subordinate de a emite 

instrucţiuni pentru FSS publici. 
13 În conformitate cu prevederile art. 38 alin.(1) și (2) din OG nr.68/2003, furnizorul de servicii sociale, altul 

decât SPAS, are obligaţia de a transmite trimestrial SPAS local, în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiarul, 

raportul cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de asistenţă şi îngrijire. Modelul 

raportului se aprobă prin ordin al MMJS. 

 
14 au fost organizate în cadrul proiectului ,,Implementarea unui sistem de elaborare de politici 

publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMJS”, 8 workshop-uri regionale în cadrul cărora s-

au identificat cele mai eficiente moduri de colectare a datelor prin directa consultare şi implicare a 

factorilor de decizie de la nivel local, judeţean şi regional. 
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Avantaje: 

 informaţiile sunt uşor de cumulat, ele existând deja în cererile de licenţiere 

completate direct de către furnizorii de servicii sociale. 

 număr redus de personal din partea instituţiilor, autorităţilor, care sunt 

responsabile de raportarea datelor cu privire la serviciile sociale existente, 

precum şi o responsabilizare mai mare a acestora 

 implicarea personalului doar pentru introducerea datelor în sistemul 

informatic 

 cheltuieli reduse cu resursa umană 

 instrument cu care angajaţii autorităţilor şi instituţiilor sunt familiarizaţi  

Informaţiile privind serviciile sociale existente care vor fi aduse în completarea 

datelor menţionate în cererea de licenţiere a unui serviciu social au în vedere 

următoarele: data de acordare/retragere a licenţei de funcţionare,  capacitate, 

gradul de ocupare al serviciului social, modificări în ceea ce privește datele de 

contact ale serviciului social, alte informații relevante privind infrastructura 

serviciului social. 

3.2 Etape în culegerea de date privind infrastructura şi servicile 
sociale existente 

În culegerea de date privind infrastructura și servicile sociale existente desprindem 

urmatoarele etape : 

1. culegere date din cererea de licenţiere a serviciului social, astfel: 

 

 

 furnizorul de servicii sociale va completa online formularul de cerere 

de licenţiere a serviciului social 

 ANPDCA/ANPD/ANES/MMJS validează formularul după eliberarea 

licenţei de funcţionare, datele fiind preluate automat în baza de date 

a serviciilor sociale existente și transpuse în harta serviciilor sociale 

existente. 

Principalele date culese și afișate pe harta serviciilor sociale vor fi:15  

Sectiuni Datele declarate 

                                                 
15 a se vedea Anexa -formular cerere acreditare serviciu social 
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Informaţii 

referitoare la 

furnizorul 

serviciului social 

 denumirea furnizorului 

 CUI/CIF furnizor 

 datele de contact ale furnizorului (adresa, telefon, pagina 
web) 

 categoria furnizorului (public/privat) 

Informaţii generale 

referitoare la 

serviciul social 

 denumirea serviciului social 

 adresa serviciului social 

 Cod si clasificare conform Nomenclator servicii sociale 

Specificul 

serviciului social 
 Forma de organizare a serviciului social 

Beneficiarii 

serviciului social 

 Categorii de  beneficiari 

 Domiciliul/reşedinţa beneficiarilor  

 Situaţii în care se află beneficiarii 

Date tehnice  Capacitate 

 Caracteristici clădire/spaţiu  

Resurse umane 

 Personal angajat, pe categorii de personal (personal de 
conducere, personal de specialitate de îngrijire și 
asistenţă; personal de specialitate și auxiliar, din care 
asistenți sociali; personal administrativ, gospodărie, 
întreţinere-reparaţii, deservire) 

Finanţare serviciu 

social 

 Surse de finanţare (buget de stat, buget local, fonduri 
proprii, sponsorizări-donaţii, contribuţii ale beneficiarilor, 
alte surse etc) 

 

2. culegere şi introducere în soft a altor informaţii care nu se regăsesc în 

cererea de licenţiere 

  numărul și data acordării licenţei provizorii/definitive, precum şi 

rubrică cu data retragerii licenţei, după caz. Introducerea datelor în 

sistemul informational va fi realizată de către instituţia/autoritatea 

care a instrumentat cererea şi a emis decizia de acordare licenţă 

(ANPDCA, ANPD, ANES şi MMJS)  



 

 

 

 

29 

 număr locuri disponibile16 - pot fi actualizate în timp real sau anual 

 gradul de ocupare a unității în timpul anului (calculat în funcție de 

numărul de beneficiari raportat anual de fiecare furnizor/prin 

DGASPC care are obligația realizării la nivel județean/sMB a bazei 

de date privind beneficiarii de servicii sociale astfel cum sunt 

prevăzuţi în Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi raportează trimestrial aceste date Ministerului Muncii 

şi Justiţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice 

centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale din subordinea 

acestuia 17)  

 modificări ale datelor raportate anterior de furnizorii de servicii 

sociale (date de contact, capacitatea serviciului etc.) 

 

Adițional, sistemul informatic va permite raportarea de către AJPIS-uri a 

măsurilor recomandate în urma evaluării în teren a îndeplinirii standardelor, 

modificările survenite şi anunţate după acordarea licenţei, precum și 

informații privind măsurile recomandate în urma controalelor efectuate de 

inspecția socială/număr sesizări, reclamații privind nerespectarea 

standardelor. Introducerea datelor în sistemul informational va fi realizată 

de către ANPIS pe baza informaţiilor transmise de către AJPIS. 

Pentru actualizarea în timp real a numărului de locuri disponibile, introducerea 

datelor se poate realiza pe bază de parolă de acces, astfel: 

 

Varianta 1: 

- fiecare furnizor de servicii sociale va desemna o persoană care va actualiza 

în soft numărul de locuri disponibile, în timp real (24 ore de la modificare), 

pentru fiecare serviciu social licenţiat;  

 

- dezavantaj: număr prea mare de utilizatori-parole de acces; 

- avantaj: informaţii introduse corect, în timp real; 

- risc: supraaglomerare soft, căderi ale sistemului informatic. 

 

Varianta 2: 

                                                 
16

 În elaborarea metodologiei de culegere și analiză în mod unitar a datelor privind infrastructura şi 

serviciile sociale existente s-au avut în vedere inclusiv propunerile și sugestiile din partea 

participanților la workshop-urile organizate în cadrul proiectului. 
17 Regulament-cadru de organizare și funcţionare, anexa nr.1 la HG nr.797/2017. 
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- Introducerea datelor se va realiza de către serviciul monitorizare din cadrul 

fiecărui DGASPC. Persoana desemnată va actualiza informaţiile pentru toate 

serviciile sociale licenţiate din judeţul respectiv, atât publice cât şi private.  

- Serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul municipiilor, orașelor și 

comunelor18 din județ transmit, trimestrial, în format electronic, serviciului 

public de asistenţă socială de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor 

colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale şi 

serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de 

monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale; 

- Furnizorii de servicii sociale (publici şi privaţi) vor transmite DGASPC-ului 

datele privind numărul de locuri 

- dezavantaj: centralizare dificilă, supraîncărcare personal din direcţie, 

evidenţă incompletă la nivel de DGASPC a serviciilor sociale dezvoltate de 

furnizorii privaţi 

- avantaj: număr mic de utilizatori/parole de acces și respectarea atribuţiilor 

prevăzute de actele normative. 

- risc:omisiuni în raportarea locurile de către furnizorii de servicii, 

monitorizare realizată cu dificultate 

 

Ambele variante pentru completarea coloanei privind locurile disponibile sunt 

dificil de realizat, prezentând o serie de dezavantaje. 

Pentru actualizarea informaţiilor anual, introducerea datelor se poate realiza pe 

baza aplicării/completării unor formulare anuale de monitorizare a serviciilor 

sociale licenţiate. 

3. Monitorizarea serviciilor sociale după acordarea licenţei – datele vor fi 

actualizate în baza formularului de monitorizare (anexa nr.5) completat 

electronic (online) de către fiecare serviciu social în parte, verificat și 

validat de reprezentantul serviciului social și responsabilul din partea  

 

MMJS/ANES/ANPDCA/ANPD, în funcție de domeniul de competență al 

fiecărei instituții. În cazul în care un serviciu social nu are capacitatea de a 

completa formularul, va fi sprijinit în acest demers de un reprezentant al 

DGASPC/AJPIS, după caz. După validarea datelor din formular, acestea vor fi 

trasferate automat în baza natională de date privind serviciile sociale. 

 

                                                 
18 Potrivit prevederilor art.38 din OG nr.68/2003 FSS au obligația raportărilor trimestriale; prin ordin al MMJS – 

model de raport.; 
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Toți furnizorii de servicii sociale, serviciile publice de asistență socială, agențiile 

teritoriale pentru plăți și inspecție socială, precum și autoritățile centrale din 

domeniul asistenței sociale vor avea acces controlat la această bază națională de 

date. 

Sistemul informaţional al serviciilor sociale va fi organizat astfel încât informaţiile 

să poată fi accesate pe tipuri de servicii sociale şi categorii de beneficiari şi să 

permită utilizatorilor să poată apela datele pe niveluri de acces, acestea putând fi 

consultate parţial sau complet. Publicul larg și beneficiarii serviciilor sociale vor 

putea avea acces la o serie limitată de date din sistemul informaţional.  

 

4. Culegerea datelor privind serviciile sociale necesare și a 
infrastructurii aferente 

 

4.1.Abordarea metodologică  

 

 

 

 

 

 

 

Propunem ca modalitate de abordare cea de 

tipul bottom-up (de jos în sus). 

Modalitatea de abordare plecând de la nivel 

local la nivel judeţean, poate fi un punct de 

pornire adecvat dacă ne referim la toate 

dimensiunile luate în considerare de către 

actorii locali care activează în sfera politicilor 

sociale (aşa cum se poate observa în figura de 

mai jos). 

  

 

Sursa: Interpretarea autorilor 

 

 

Nivel local 

Nivel Judeţean 

Nivel Central 



 

 

 

 

32 

 

Sursa: Interpretarea autorilor 

 

 

Abordarea propusă în acest material este reprezentată de culegerea datelor la 

nivel local prin intermediul Compartimentelor de asistenţă socială şi a Direcţiilor 

de Asistenţă Socială şi transmiterea la nivel judeţean (la Direcţiile Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului) şi este susţinută de legislaţia în domeniul 

asistenţei sociale (vezi paragrafe anterioare). De asemenea, prevederile art.115, 

alin. 2 din Legea nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, întăresc și 

mai mult modul de abordare descris în prezenta metodologie. Astfel, autoritățile 

administrației publice locale de la nivelul municipiilor, orașelor, comunelor au 

obligația de a transmite DGASPC de la nivel județean, informațiile colectate la 

nivel local privind beneficiarii, furnizorii publici și privați, precum și serviciile 

administrate de aceștia.Totodată, SPAS-urile pot raporta informații și direct către 

MMJS (conform HG 797/2017). 

O astfel de abordare are o serie de avantaje cum ar fi dezvoltarea/încurajarea 

colaborării între administraţiile publice de la nivel local cu cele de la nivel 

judeţean. De asemenea, colectarea mai eficientă la nivel local înseamnă un risc 

mai scăzut de omisiuni în raportarea şi înregistrarea datelor privind serviciile 

sociale.  
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4.2. Metode de identificare a nevoii de servicii sociale 

 
Cum stabilim nevoia de servicii sociale şi de ce elemente trebuie să ţinem 

cont? 

Pentru a stabili nevoia de servicii este important să se răspundă la întrebări de 

genul celor prezentate în figura de mai jos: 

 

 

 

Tipuri de metode de culegere a datelor 

Culegerea informaţiilor în vederea stabilirii necesarului de servicii sociale, poate 

avea la bază atât metode cantitative cât şi metode calitative. 

Colectarea datelor cantitative permite obţinerea unei imagini detaliate despre 

grupurile vulnerabile şi tipologia serviciilor sociale existente. Datele pot fi 

furnizate de către Direcțiile Județene de Statistică/ DGASPC/ AJPIS/ Primării/ 

Direcţiile de Sănătate/AJOFM etc. 

Metodele cantitative şi calitative utilizate în culegerea datelor pot fi: 

1. Analize statistice. Aceastea sunt metode cantitative, prin intermediul cărora 

pot fi culese date demografice, date privind statutul socio-economic, starea de 

sănătate, ocupare, acces la servicii etc., date care vor privi familia ca ansamblu şi 

care ne vor ajuta la stabilirea nevoilor sociale ale acesteia. 

2. Analiza modului în care sunt utilizate serviciile existente; se va avea în 

vedere dacă acestea funcţionează la capacitate maximă, existenţa cererilor în 

aşteptare, fluctuaţiile de beneficiari etc. 

 



 

 

 

 

34 

 

3. Analiza cererilor depuse la nivelul DGASPC, SPAS, Primării prin care se solicită 

servicii sociale, cereri nesoluţionate; în funcţie de numărul cazurilor, de 

complexitatea şi dificultatea problemelor, de numărul solicitărilor şi oferta de 

servicii (capacitatea acestora), putem să stabilim care sunt grupurile vulnerabile 

prioritare şi serviciile sociale necesare. 

4. Cercetarea prin aplicare de chestionare.  

5. Analiza hărţilor serviciilor sociale existente. Hărţile sociale au un rol 

important în modul în care pot fi cunoscute nevoile grupurilor vulnerabile, 

resursele existente și pot fi planificate acțiuni sau intervenții viitoare pentru 

îmbunătățire. Ele ne ajută să identificăm unde au rămas nevoi neacoperite, unde 

există servicii sociale nepliate pe nevoi sau unde aceste servicii nu există deloc 

întrucât ele sunt elaborate în urma analizei cererii/nevoii de servicii şi a ofertei de 

servicii. 

6. Interviuri semi-structurate. 

7. Focus-grupuri. Acestea se realizează cu persoane din grupurile vulnerabile 

identificate, cu lideri formali/ informali, asistenți sociali, referenți/inspectori cu 

atribuții de asistență socială, asistenți comunitari, mediatori școlari, directori și 

secretari de școală, profesori, medici etc. 

 

4.3 Paşi în culegerea și analiza datelor privind serviciile sociale 
necesare şi a infrastructurii aferente 

 

În vederea  culegerii datelor privind serviciile sociale necesare și a infrastructurii 

acestora se va urmări realizarea următoarelor etape: 

 constituire grup local consultativ 

 culegere şi analiză informaţii şi date statistice utilizând metodele enumerate 

mai sus 

 completare formular de identificare a nevoilor privind serviciile sociale de la 

nivel local (Anexa nr.3) 

 stabilirea nevoii de servicii sociale si a infrastructurii acestora  

 completare si transmiterea formularului cu serviciile sociale necesare către 

DGASPC utilizand  formularul tip (Anexa nr.4) 

 

În vederea culegerii de date care să contureze imaginea nevoii de servicii sociale, 

se va folosi un instrument care va cuprinde datele referitoare la situaţia serviciilor 

sociale existente cu informaţii relevante despre beneficiari (date care vor contribui  



 

 

 

 

35 

 

la cunoaşterea fluctuaţiei beneficiarilor), costuri, infrastructură socială, ş.a.m.d. 

cât şi date referitoare la solicitările de servicii sociale nesoluţionate, date 

demografice, situaţii statistice privind grupurile vulnerabile etc. 

Datele culese vor fi analizate în cadrul unui grup local consultativ. În Legea 

292/2011 este definită structura comunitară consultativă ca fiind o asociere dintre 

persoane cheie din comunitatea locală care sprijină AAPL în soluţionarea nevoilor 

de servicii sociale, iar în legea 272/2004 se precizează că AAPL pot înfiinţa aceste 

structuri.  

Componenţa grupului consultativ în funcţie de tipul comunităţii: 

1. În comunităţile de la nivel rural- grupul consultativ va fi format din 

persoane cheie ale comunităţii locale. La grupurile de lucru vor participa 

reprezentanţi ai autorităţii publice locale (primar/viceprimar, asistent social, 

reprezentant în consiliul local etc.), reprezentanţi ai comunităţii (ex: preot, 

poliţist, medic etc.), precum şi reprezentanţi ai furnizorilor de servicii 

sociale din comunitate (dacă este cazul). 

Grupul consultativ va fi moderat de către asistentul social din cadrul 

compartimentului de asistenţă socială pe baza unui ghid, Ghidul de lucru 

privind stabilirea nevoii de servicii sociale (Anexa 2), aşa cum va fi descris 

în cele ce urmează. 

2. În comunităţile de la nivel urban - grupul consultativ va fi format din 

persoane cheie din cadrul DAS, reprezentanţi ai furnizorilor de servicii 

sociale care activează în comunitate, reprezentanți ai comunității (oameni 

de afaceri, preoți, reprezentanți ai școlilor, medici etc.). Directorul general 

al DAS-ului va desemna un reprezentant DAS care să fie responsabil cu 

moderarea discuţiilor din cadrul grupului consultativ, având la dispoziție 

același instrument, respectiv Ghidul de lucru. 

Asistentul social/persoana desemnată pentru a modera grupul local consultativ va 

completa cu date şi formularul de identificare a nevoilor privind serviciile 

sociale de la nivel local (Anexa 3), formular pe care îl va înainta grupului 

consultativ în vederea analizării şi identificării: 

• grupurilor vulnerabile  

• problemelor sociale/situațiilor în dificultate/risc  

• tipurilor de servicii solicitate de potenţialii beneficiari 

• numărului de solicitări pe tip de serviciu social 

• serviciilor sociale existente la nivelul comunității (atât cele publice, 

cât și cele private) 
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• gradului de ocupare a serviciilor mai sus menționate 

• serviciilor sociale necesare și neacoperite de cele existente 

• surselor de finanţare 

 

Grupul local consultativ stabileşte nevoia de servicii sociale, infrastructura și 

resursele necesare aferente serviciilor identificate şi prezintă, pe baza unui raport 

asumat, propunerile sale autorităţii publice locale (AAPL-DAS). La stabilirea 

serviciilor sociale necesare si a infrastructurii se va tine cont de nomenclatorul 

serviciilor sociale aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 867/2015. 

 

În urma datelor furnizate în cadrul grupului consultativ, persoana desemnată 

pentru a modera grupul, va completa şi Formularul de raportare a serviciilor 

sociale necesare şi a infrastructurii necesare. Acesta va fi asumat de către primar 

la nivel de comună, respectiv de directorul general al DAS la nivel de oraş, 

municipiu. 

  

AAPL/DAS transmit către DGASPC, informaţiile privind serviciile sociale necesare, 

infrastructura și resursele aferente acestora identificate la nivel local utilizând 

formularul prevăzut în Anexa 4 la prezenta. DGASPC –urile centralizează formulare 

de la SPAS-uri şi introduc datele în soft. 

 

Evaluarea nevoilor locale de către grupurile consultative locale se va realiza 

semestrial.  

 

Se impune a fi menționat faptul că procedura de identificare a problemelor/ 

nevoilor sociale și, implicit, a serviciilor sociale care se impun a fi dezvoltate la 

nivel de comunitate, diferă în funcție de dimensiunea comunității.  

Astfel, dacă la nivel de comună, pentru asistenţii sociali din cadrul 

compartimentului de asistență socială este mult mai facil să identifice persoanele 

aflate în dificultate și/sau în risc de excluziune socială, alta este situația în cazul 

comunităților mai mari (orașe, municipii și sectoare ale Municipiului București), 

unde asistenții sociali de la nivelul direcțiilor de asistență socială sau ai direcțiilor 

generale de asistență socială și protecție a copilului (sectoarele Municipiului 

București) se confruntă cu mult mai multe și mai complexe probleme raportat la 

numărul de locuitori. 

De asemenea, în cazul orașelor, municipiilor și sectoarelor, este mult mai dificilă 

funcționarea grupurilor locale consulative, comparativ cu grupurile înființate la  
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nivel de comună, unde actorii importanți ai comunității pot fi mult mai ușor de 

convins să participe, pe bază de voluntariat, la activitățile care presupun 

soluționarea problemelor diverșilor membri ai comunității, fiind cunoscuți și 

respectați de către aceștia din urmă.  

 

4.4 Exemplu privind stabilirea nevoii de servicii sociale  

 
Localitatea B din judeţul H, mediul urban, din totalul de 2585 locuitori, 340 sunt 

copii, 1723 adulţi şi 522 vârstnici. 

 

Au fost identificate următoarele grupuri vulnerabile: 

- 130 copii în familii monoparentale 

- 9 copii separaţi de familie (instituţionalizaţi) 

- 144 persoane vârstnice singure din care 25 dependente 

- 121 persoane cu dizabilităţi, din care 65 cu dizabilitate fizică şi 56 cu 

dizabilitate psihică 

 

În cadrul comunităţii funcţionează o unitate de îngrijire la domiciliu cu o 

capacitate de 40 de locuri, cu grad de ocupare de 100%. Nu sunt dezvoltate alte 

tipuri de servicii sociale. 

 

În urma realizării diagnozei sociale la nivel de UAT, au fost identificate 

următoarele tipuri de solicitări: 

- 32 solicitări servicii de îngrijire la domiciliu 

- 16 solicitări  servicii centru de zi persoane adulte cu dizabilităţi 

- 8 solicitări pentru centru de îngrijire şi asistenţă 

- 12 solicitări pentru centru de îngrijire şi asistenţă persoane vârstnice 

- 4 solicitări pentru cantină socială 

 

La stabilirea necesarului de resurse umane şi financiare se au în vedere condiţiile 

prevăzute în nomenclator şi în standardele minime de calitate şi de cost. 

Aceste date sunt aduse la cunoştinţa membrilor grupului local consultativ care vor 

fi analizate ca urmare a aplicării ghidului de lucru. Astfel, în cadrul grupului 

consultativ se constată următoarele: 

- numărul solicitărilor pentru înfiinţare cantină socială nu este suficient de 

justificat pentru  a înfiinţa acest serviciu social 
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- nu e fundamentată înfiinţarea luând în calcul numărul mic de solicitări, 
numărul mic de potenţiali beneficiari raportat la numărul beneficiarilor de 
VMG)    

 

Grupul consultativ local poate constata și decide:  

- în ceea ce priveşte grupul vulnerabil persoane vârstnice se justifică 

extinderea unităţii de îngrijire la domiciliu cu încă 40 locuri având în vedere 

experienţa UAT în furnizarea unor astfel de servicii şi în estimarea costurilor 

funcţionării, precum şi numărul de cereri şi grupul vulnerabil mare de 144 

persoane vârstnice. 

- referitor la persoanele cu dizabilităţi, se propune înfiinţarea centrului de zi 

fiind justificată propunerea de numărul de cereri raportat la numărul total 

de persoane cu dizabilităţi din UAT şi la mărimea grupului vulnerabil de 121 

persoane.Totodată, înfiinţarea centrului de zi va conduce la prevenirea 

separării de familie a adultului cu dizabilităţi şi prevenirea instituţionalizării, 

venindu-se în sprijinul celor 8 persoane care au solicitat  îngrijire în regim 

rezidenţial. 

 

Ca urmare a stabilirii nevoilor de servicii sociale, Primaria localității B va completa 

și transmite către DGASPC-ul din raza teritorială următorul formular: 
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FORMULAR RAPORTARE SERVICII SOCIALE NECESARE PENTRU A FI ÎNFIINȚATE (ÎN BAZA STRATEGIEI ȘI PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE) 

 
LOCALITATEA: B, judeţ H 

DENUMIRE 
SERVICIU 
SOCIAL 
PROPUSi 

COD 
SERVICIU 
SOCIALii 

CATEGORIE 
BENEFICIARI 

CAPACITATE 
NECESARA/ 
PROPUSĂ 
Nr locuri - 

CAPACITATE 
CLĂDIRE / 
SPAŢIU 
NECESARiii 

- mp- 

RESURSE UMANE 
NECESARE 
(personal 
administrativ, de 
specialitate)iv 

BUGET 
TOTAL 
ESTIMAT 
 -lei - 

POSIBILE 
SURSE DE 
FINANŢAR
E 
(detalia)v 

JUSTIFICAREAvi 

Îngrijire la 
domiciliu 

8810 ID-II Persoane 
vârstnice 

40 Se va utiliza 
spaţiul deja 
existent  

15 îngrijitori 
1 psiholog 
1 asistent social 
1 medic  
1 coordonator 

 

A  La nivel de UAT există 32 de 
solicitări de servicii de 
îngrijire la domiciliu şi 12 
solicitări de servicii îngrijire 
şi asistenţă personae 
vârstnice din totalul de 144 
persoane vârstnice singure; 
la nivel de UAT există deja o 
unitate de îngrijire la 
domiciliu cu 40 locuri, 100 % 
grad de ocupare. UAT are 
experienţă în furnizarea 
acestui tip de serviciu, 
costurile aferente putând fi 
estimate corespunzător. 

Centru de 
zi 
persoane 
cu 
dizabilităţi 

8899 CZ-
D-I 

Persoane 
adulte cu 
dizabilităţi 

15 locuri/zi Construcţie 
nouă (vezi 
standarde 
centre zi –
mp-
beneficiar) 

1 psiholog 
1 asistent social 
1 kinetoterapeut 
1 administrator 
1 îngrijitor 
1 bucătar 
1 coordonator 
1ergoterapeut/ 
psihopedagog 

  Există un număr de 16 
persoane care solicită 
serviciile unui centru de zi 
pentru persoane cu 
dizabilităţi din 121 persoane 
existente la nivel de UAT. 
Centrul va putea deservi şi 
persoanele care au solicitat 
servicii de îngrijire în regim 
residential, prevenind astfel 
institutionalizarea. 
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5.Instrumente standard de planificare a serviciilor sociale 
necesare şi a infrastructurii necesare 
 
Instrumentele elaborate în cadrul metodologiei în vederea facilitării culegerii de 

date şi a stabilirii nevoii de servicii sociale sunt următoarele: 

 

1.Ghidul de lucru privind stabilirea nevoii de servicii sociale utilizat de  

grupurile consultative 

Prin utilizarea acestuia se urmăreşte colectarea unor date şi informaţii care fac 

referire la: percepţiile reprezentanţilor membrilor grupurilor de lucru referitoare la 

principalele probleme identificate la nivel local; gradul de dezvoltare al serviciilor 

sociale şi a infrastructurii privind serviciile sociale existente; identificarea nevoii 

de servicii sociale şi a infrastructurii aferente. 

Identificarea şi evaluarea datelor privind nevoile grupurilor vulnerabile are un rol 

extrem de important pentru că acestea oferă o imagine completă a priorităţilor de 

intervenţie socială plecând în primă fază de la informaţiile identificate la nivelul 

comunităţii. 

Se impune cunoaşterea adecvată a contextelor locale şi a situaţiilor cel mai des 

întâlnite în proiectarea intervenţiei în scopul evaluării dimensiunii oferirii de 

servicii sociale, precum şi a nevoii corespunzătoare de servicii sociale.  

Evaluarea serviciilor sociale existente, dar mai ales identificarea celor necesare 

este esenţială pentru constatarea şi prioritizarea tipurilor de servicii sociale 

nefuncţionale care necesită regândirea strategiilor de aplicare. 

Aplicarea Ghidului de lucru privind stabilirea nevoii de servicii sociale (ANEXA 2) 

îşi găseşte importanţa şi scopul inclusiv în determinarea tipului de deficienţe ale 

sistemului actual în ceea ce privește furnizarea de servicii sociale: insuficienta 

dezvoltare a serviciilor sociale la nivel local, fragmentarea pe diferite paliere a 

serviciilor sociale, a programelor, a măsurilor oferite pentru diferite grupuri 

vulnerabile. 

În urma aplicarii ghidului de lucru în cadrul grupurilor locale consultative, se va 

putea face o evaluare a infrastructurii necesare, precum și a celorlalte resurse 

implicate în dezvoltarea de servicii sociale (de ex., umane, financiare etc.). 
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2. Formularul de identificare a nevoilor privind serviciile sociale de la nivel 

local 

Acest formular cuprinde o centralizare a informaţiilor referitoare la grupurile 

vulnerabile identificate la nivel local, tipuri de servicii existente, precum şi cele 

solicitate, număr solicitări pe tip de serviciu social, servicii sociale existente şi grad 

de ocupare, servicii sociale neacoperite etc. Colectarea datelor va permite 

obţinerea unei imagini detaliate despre grupurile vulnerabile şi tipologia serviciilor 

sociale existente, putând stabili care sunt grupurile vulnerabile prioritare şi 

serviciile sociale necesare prevenirii/combaterii stării de vulnerabilitate. 

 

 

Instrucţiuni de completare a formularului 

 

 Cine va fi responsabil de completarea formularului? 

Formularul va fi completat de către asistentul social/persoană cu studii în domeniul 

asistenței sociale, delegată de către primar/directorul DAS.  

 Unde sunt disponibile datele necesare pentru completarea formularului? 

Datele demografice vor fi disponibile la evidenţa populaţiei din cadrul 

administraţiei publice locale. 

Administraţiile publice locale au acces direct la următoarele date necesare pentru 

completarea  formularului de identificare a nevoilor privind serviciile sociale (unele 

fiind deja centralizate şi de către acestea): 

- datele despre familiile beneficiare de VMG 

- serviciile sociale existente în comunitate (valoarea în cifre/capacitatea 

acestora/ numărul beneficiarilor) 

- solicitările pe tip de serviciu şi pe tip de beneficiar 

- resursa umană în asistenţă socială 

- resurse financiare existente alocate serviciilor şi infrastructurii sociale  

- resurse financiare necesare alocate serviciilor şi infrastructurii sociale   

Pentru datele despre persoanele cu dizabilităţi, administraţiile publice locale 

trebuie să solicite direcţiilor generale de asistenţă socială și protecția copilului 

(DGASPC) datele despre aceşti beneficiari. De asemenea, tot de la DGASPC se vor 

cere şi datele despre persoanele instituţionalizate în cadrul diverselor servicii cu  
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componentă rezidențială gestionate și administrate de către aceste instituții 

organizate la nivel județean. 

Datele solicitate la punctele 5 şi 7-9 din Formular (anexa 3), pot fi extrase şi din 

răspunsurile oferite la întrebările din ghidul de lucru dezbătute în cadrul întâlnirilor 

organizate de către membrii grupurilor consultative. 

Acest formular este un document care odată completat stă la baza celor 

analizate/verificate în cadrul grupurilor de lucru şi este necesar în vederea 

asumării nevoii de servicii sociale şi infrastucturii de către primar/directori 

generali ai DAS/DGASPC-urilor.  

 

3. Formularul de raportare a serviciilor sociale necesare şi a infrastructurii 

necesare 

În vederea raportării către DGASPC a datelor colectate cu privire la necesarul de 

servicii sociale de la nivelul unei comunităţi, asistentul social nominalizat de către 

primar/director general completează Formularul (anexa 4) care va fi transmis 

către DGASPC. 

Serviciul Monitorizare din cadrul DGASPC va centraliza informaţiile primite de la 

DAS şi AAPL şi le va introduce în aplicaţia informatică.  
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ANEXE 

Anexa nr. 1-  Formular prelucrare cerere acreditare 

 

Secţiunea.1 Informaţii referitoare la furnizorul serviciului social  

1.1 Denumire furnizor: ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 Adresa furnizorului: ………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3  Date de contact furnizor: Telefon ..........................Fax......................... 

e-mail ................................................................................................ 

1.4 Certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale, conform   Legii nr. 
197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările 
ulterioare 
Seria............................Nr......................... Data eliberării........................ 

1.5 Data la care s-a transmis către compartimentul de acreditare cererea de 
acreditare ca furnizor de servicii sociale ……………………………. 

(Se completează numai dacă  prezenta cerere s-a transmis concomitent cu cererea 
de acreditare pentru furnizorul serviciului social) 

1.6  Categoria furnizorului: 

(Se bifează căsuţa corespunzătoare) 

□ Furnizor public de servicii sociale                                        

□ Furnizor privat de servicii sociale         

 

Secţiunea 2. Informaţii generale referitoare la serviciul social pentru care se 
solicită acreditarea 

2.1 Denumirea serviciului social:  ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.2 Adresa serviciului social :  

Strada:……………………………………………………………………….……………nr..........bloc............. 
scară.……………………etaj..................ap. ..................................................... 

 

Localitatea (municipiu/oraş/comună) .......................................................... 

Judeţul / Sectorul: ......................... 
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Cod poştal:  ................................... 

Telefon : ...................................... 

Fax: ............................................ 

e-mail: ......................................... 

Pagina de internet: ......................... 

 

2.3  Statut  

(Se bifează căsuţa corespunzătoare) 

□ Cu personalitate juridică, respectiv instituţie de asistenţă socială  

□ Fără personalitate juridică, respectiv unitate de asistenţă socială 
 

2.4   Cod unic de înregistrare fiscală/cod de înregistrare fiscală (CUI/CIF) 
................................. 

(Se completează numai pentru serviciile sociale cu personalitate juridică) 

2.5 Licenţă de funcţionare  seria ...............................nr....................... 

eliberată la data de :.................................................. 

(Se completează doar de solicitanţii de reacreditare a serviciului social) 

 

Secţiunea 3. Specificul serviciului social  

3.1 Forma de organizare a serviciului social : 

( Se bifează căsuţa corespunzătoare) 

□ Centru rezidenţial cu cazare pe perioadă nedeterminată 

□ Centru rezidenţial cu cazare pe perioadă determinată 

□ Locuinţă protejată 

□ Centru de zi 

□ Unitate de îngrijiri la domiciliu 

□ Serviciu acordat în comunitate (specificaţi: consiliere, informare, orientare 
vocaţională, intervenţie în stradă, ambulanţă socială) :  

□ Cantină socială 

□ Masă pe roţi 

□ Unitate medico-socială 

□ Altă formă (descrieţi)……………………………………………………………………………………. 
................................................................................................... 
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3.2  Beneficiarii serviciului social : 
3.2.1 Categorii de  beneficiari:  
( Se bifează căsuţa corespunzătoare) 

□ B.1. Copii 

□ B.1.1. Copii:  0-3 ani 

□ B.1.2. Copii: peste 3 ani -6 ani 

□ B.1.3.  Copii: peste 6 ani -16 ani 

□ B.1.4. Copii: peste 16 ani -18 ani 

□ B.2. Tineri 

□ B.2.1 Tineri: peste 18 ani – 26 ani 

□ B.2.2 Tineri: peste 26 ani - 35 ani   

□ B.3. Adulţi: peste 35 ani - 65 ani 

□ B.4. Vârstnici: peste 65 ani  

□ B. 5. Familie 

□ B. 6. Grup 

□ B. 7. Comunitate 
 
3.2.2 Domiciliul/reşedinţa beneficiarilor  
( Se bifează una sau ambele căsuţe) 

Beneficiarii serviciului social sunt: 

□ Cu domiciliul/reşedinţa în aceeaşi localitate pe a cărei rază administrativ 
teritorială funcţionează /îşi are sediul serviciul social 

□ Cu domiciliul/reşedinţa în alte localităţi decât cea pe a cărei rază 
administrativ teritorială funcţionează/îşi are sediul serviciul social  

 
3.3 Situaţii în care se află beneficiarii 
( Se bifează una sau mai multe căsuţe) 

□ S.1 Abandon copii  

□  S.1.1 Copii orfani/copii separați de părinți 

□ S.1.2 Copii în risc de separare  de părinţi 

□ S.1.3 Copii în stradă 

□ S.2 Adicţii  

□ S.2.1 Droguri  
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□ S.2.2 Alcool 

□ S.2.3 Alte subst. toxice 

□ S.3 Abuz şi neglijare  

□  S.3.1 Copii  

□ S.3.2  Tineri 

□ S.3.3  Femei 

□ S.3.4 Adulţi  

□ S.3.5 Vârstnici 

□ S.4 Boală  

□ S.4.1. Boli neurodegenerative 

□ S.4.2. Boli psihice 

□ S.4.3. Boli cronice grave 

□ S.4.4. Boli incurabile 

□ S.5 Dependenţă (necesită ajutor pentru efectuarea activităţilor de viaţă 
zilnice)            

□ S.6. Dizabilitate (handicap)                                                                                                                              

□ S.6.1 Mental                   

□ S.6.2 Psihic  

□ S.6.3 Vizual 

□ S.6.4 Auditiv 

□ S.6.5 Surdocecitate 

□ S.6.6 Somatic 

□ S.6.7 Fizic  

□ S.6.8 Asociat 

□ S.6.9 HIV/SIDA 

□ S.6.10 Boli rare  

□ S.7 Delincvenţă    

□ S.7.1 Delincvenţă juvenilă 

□ S.7.2 Persoane private de libertate 

□ S.8 Fără adăpost 
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□ S.8.1 Trăiesc în stradă 

□ S.8.2 Sunt evacuaţi/nu au locuinţă şi trăiesc în stradă 

□ S.8.3 Sunt evacuaţi/nu au locuinţă şi trăiesc în adăposturi  improvizate 

□ S.8.4 Sunt evacuaţi/nu au locuinţă şi trăiesc la rude (cu excepţia 
rudelor de gradul I), prieteni, cunoştinţe 

□ S.9. Familii vulnerabile 

□ S.9.1 În risc de dezintegrare 

□ S.9.2 Monoparentală 

□ S.9.3 Situaţii conflictuale 

□ S.9.4 Violenţă în familie 

□ S.10 Imigranţi 

□ S.10.1 Refugiaţi  

□ S.10.2 Aflaţi  în protecţie subsidiară 

□ S.10.3 Aflaţi în protecţie temporară 

□ S.11 Izolare socială 

□ S.11.1 Copii  

□ S.11.2 Adolescenţi şi tineri 

□ S.11.3 Adulţi 

□ S.11.4 Vârstnici 

□ S.12 Risc de sărăcie şi excluziune socială 

□ S.12.1 Şomaj de lungă durată 

□ S.12.2 Venituri reduse 

□ S.12.3 Locuinţă precară  

□ S.12.4 Analfabetism sau educaţie precară (nu a absolvit învăţământul 
obligatoriu) 

□ S. 12.5 Exploatare prin muncă  

□ S.13 Trafic de persoane  

□ S.13.1 Copii 

□ S.13.2 Adolescenţi şi tineri 

□ S.13.3 Femei 
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□ S.13.4. Persoane cu dizabilităţi şi vârstnici 

□ S.13.5 Adulţi  

□ S.14 Urgenţă socială  
  
3.4 Activităţi desfăşurate în cadrul serviciului social : 
 (Se bifează una sau mai multe căsuţe) 

□ A. I Administrative şi hoteliere 

□ A.I.1 Cazare 

□ A.I.1.1Cazare pe perioadă nedeterminată 

□ A.I.1.2 Cazare pe perioadă determinată (temporară) 

□ A.I.1.3 Cazare pe timp de noapte 

□ A.I.2  Acordare masă (3 mese/zi) 

□ A.I.3 Preparare hrană caldă 

□ A.I.4.Distribuire hrană caldă şi rece 

□ A.I.5 Menaj: spălătorie, uscătorie 

□ A.I. 6 Curăţenie  

□ A.I. 7 Pază 

□ A.I. 8 Întreţinere 
 

□ A. II Asistenţă socială  

□ A.II.1 Diagnoză socială  

□ A.II.2 Elaborare plan de intervenţie/de asistenţă şi îngrijire 

□ A.II.3 Îndrumare către alte servicii  

□ A.II.4 Consiliere socială 

□ A.II.5 Informare 

□ A.II.6 Suport emoţional 

□ A.II.7 Management de caz, monitorizare cazuri sociale, supervizare 
activităţi de asistenţă socială   

□ A.II.8 Altele (numiţi, descrieţi)………………………………………………………………… 
........................................................................................ 
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□ A. III Asistenţă şi suport specializat în vederea reabilitării/reintegrării 
sociale 

□ A.III.1Orientare profesională/vocaţională  

□ A.III.2.Consiliere psihologică/psihosocială 

□ A.III.3 Consiliere juridică 

□ A.III.4 Terapii de integrare/reintegrare socială 

□ A.III.5  Supraveghere  

□ A.III.6 Suport emoţional – religios 

□ A.III.7 Terapii de reabilitare/reintegrare socială: 

□ A.III.7.1 Ergoterapie/terapie ocupaţională 

□ A.III.7.2 Logopedie  

□ A.III.7.3 Limbaj mimico - gestual 

□ A.III.7.4 Terapii de relaxare 

□ A.III.8 Altele(numiţi, descrieţi) .......................................................  
 

□ A.IV Asistenţă medicală şi recuperare 

□ A.IV.1 Asistenţă medicală acordată de medic –consultaţii şi tratament 
(menţionaţi specialitatea medicului) ........................................... 
........................................................................................ 

□ A.IV.2 Asistenţă medicală acordată de asistenta medicală 

□ A.IV.3  Îngrijire medicală la domiciliu 

□ A.IV.4  Recuperare medicală: 

□ A.IV.4.1 Kinetoterapie 

□ A.IV.4.2 Fizioterapie  

□ A.IV.4.3 Psihoterapie 

□ A.IV.4.4 Gimnastică medicală 

□ A.IV.4.5 Masaj 

□ A.IV.4.6 Altele (numiţi) ...................................................   
 

□ A. V Îngrijire personală 

□ A.V.1Ajutor  efectuare activităţi de bază ale vieţii zilnice (ADL) 
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□ A.V.2 Ajutor efectuare activităţi instrumentale ale vieţii zilnice  (IADL) 
 

□ A.VI Îngrijiri paliative 
 

□ A.VII Educare şi formare 

□ A.VII.1 Supraveghere pedagogică 

□ A.VII.2 Educare copil 0-3 ani 

□ A.VII.3 Educare pentru abilităţi de viaţă independentă 

□ A.VII.4 Educare pentru inserţie/reinserţie în familie şi comunitate 

□ A.VII.5 Educare pentru integrare /reintegrare  socială  

□ A.VII.6 Facilitare acces la educaţie generală 

□ A.VII.7 Facilitare acces la  formare  profesională 
 

□ A.VIII Socializare, activităţi culturale şi de petrecere a timpului liber 
 (numiţi, descrieţi) ....................................................................... 
 

□ A.IX Alte activităţi  

□ A.IX.1 Linie telefonică 

□ A.IX.2 Intervenţii în stradă 

□ A.IX.3 Mediere socială 

□ A.IX.4 Acte de caritate : depozitare şi distribuire alimente, ajutoare 
materiale şi financiare 

□ A.IX.5 Amenajare mediu de locuit, mici reparaţii etc. 

□ A.IX.6 Manichiură, pedichiură, frizerie, coafură 

□ A.IX.7 Altele (numiţi, descrieţi) ................................................. 
 

 

3.5 Date tehnice: 
 
3.5.1 Capacitate, respectiv numărul de beneficiari asistaţi/zi sau numărul de 
paturi în cazul centrelor rezidenţiale care acordă cazare pe perioadă 
nedeterminată, pe perioadă determinată şi pe timp de noapte  
.......................................................................................................
....................................................................................................... 
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3.5.2 Caracteristici clădire/spaţiu  

□ Clădire cu destinaţie exclusivă  pentru serviciul social (detaliaţi cu informaţii 
privind regimul de proprietate, contract de închiriere/concesiune/altele, 
durata contractului etc.) …………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ Spaţiu  destinat serviciului social aflat în altă clădire (detaliaţi cu informaţii 
privind regimul de proprietate al spaţiului, cine este proprietarul clădirii în 
care se află spaţiul respectiv, ce tip de contract priveşte acordarea spaţiului 
respectiv, pe ce perioadă etc.).………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3.5.3 Suprafaţa totală aferentă clădirii/spaţiului ( în m2)............................... 
 
Compartimentare: (specificaţi: etaje, număr de camere şi destinaţie, holuri, număr 
grupuri sanitare, număr camere cu destinaţie de baie şi/sau duşuri, bucătărie, 
spaţiu pentru depozite de alimente, sală de mese,  curte, gospodărie anexă, etc.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3.6. Resurse umane care activează în cadrul serviciului social  
 
Personalul care lucrează în cadrul serviciului social/acordă serviciul social: 
 

 Număr personal 
cu studii 

superioare 

Număr personal 
cu studii medii 

0 1 2 

Personal angajat cu contract individual de 
muncă , din care: 

 

Personal angajat cu normă întreagă  
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Personal angajat pe fracţiuni de normă  

Personal cu contract de achiziţie servicii  

Voluntari   

TOTAL  

TOTAL (1+2),  din care:  

Nr. personal cu funcţii de conducere  

Nr. personal  administrativ  

Nr. personal de specialitate   

 

3.7 Convenţii de colaborare/parteneriate cu autorităţile administraţiei publice 
locale 
(se completează numai de furnizorii privaţi) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3.8 Proiecte/programe care privesc sau au privit înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciului social  
(numiţi şi descrieţi pe scurt) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Secţiunea 4. Finanţare serviciu social  
4.1 Surse de finanţare ale serviciului social : 

Sursa de finanţare Se bifează 
rândul 

corespunzător 

% din  bugetul total aferent 
serviciului social  reprezentat de 
suma provenită din fiecare sursă 

de finanţare, în anul anterior 
depunerii cererii 

Din bugetul de stat    

Din bugetul local   

Din fonduri proprii   

Din subvenţii de la bugetul 
de stat 

  

Din subvenţii de la bugetele 
locale 

  

Din contribuţii ale   
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beneficiarilor 

Din donaţii-sponsorizări   

Din alte venituri 
extrabugetare  

  

Din bugetul de stat prin 
Programe de interes 
naţional sau alte 
Programe/proiecte  

  

Din fonduri structurale prin 
proiecte/programe 

  

Din alte proiecte cu 
finanţare externă 

  

TOTAL   

 
 
4.2 Data înregistrării/publicării, pe site-ul structurilor teritoriale ale Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală, a ultimei situaţii financiare a serviciului 
social cu personalitate juridică sau a furnizorului de servicii sociale pentru 
serviciul social fără personalitate juridică ………………………………………………………………. 
 
Secţiunea 5. Documente justificative solicitate  
*) Secţiunea nu se completează pentru reacreditarea serviciului social. 

 

(Se bifează căsuţele corespunzătoare documentelor justificative anexate la 
prezenta cerere) 

□ documentul care atestă dreptul de administrare, de concesiune sau de folosinţă 
asupra spaţiului în care funcţionează serviciul social, cum ar fi extras de carte 
funciară pentru informare, contract de comodat, de închiriere, de concesiune, 
de administrare, de schimb etc. 

□ actul/documentul legal privind decizia de înfiinţare a serviciului, după caz. 

□ regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social. 

□ autorizaţia sanitară de funcţionare sau, după caz, documentul prevăzut în 
procedura în vigoare privind reglementarea sanitară pentru funcţionarea 
activităţilor cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei. 

□ autorizaţia sanitar-veterinară, pentru serviciile care asigură activităţi de 
preparare şi distribuire a hranei. 

□ autorizaţia de securitate la incendiu sau, după caz, documentul care atestă 
faptul că nu se supune autorizării la incendiu. 
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□ angajamentul furnizorului de a notifica compartimentul de acreditare asupra 
oricăror modificări referitoare la serviciul social acreditat. 
 
 

Secţiunea 6. Persoană de contact din cadrul serviciului social 
(persoană de contact care poate oferi informaţii suplimentare, alta decât 
reprezentantul legal al furnizorului) 
 
Nume şi prenume: …………………………………………………………………………………. 
Funcţie: …………………………………………………….. 
Telefon: …………………………………………………….. 
e-mail: …………………………………………………….... 
 
Secţiunea 7. Solicitare acreditare serviciu social  
 
Subsemnatul(a)..................................................................................., 
posesor/posesoare al actului de identitate ....... seria ......... nr.................., 
eliberat/eliberată la data de ............................  de 
către.........................................., în calitate de reprezentant al  furnizorului  
solicit acreditarea/reacreditarea serviciului social (denumire, localitate, judeţ/ 
sector) ..................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Cunoscând  prevederile art. 292 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările si completările ulterioare cu privire la falsul în declaraţii, declar pe 
propria răspundere că datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund 
realităţii. 
 
Reprezentant, 
....................................................... 
(semnătura şi ştampila) 
Data ................................................. 
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ANEXA NR.2 - Ghid de lucru privind stabilirea nevoii de servicii 
sociale (aplicat grupurilor de lucru de la nivel local) 

 

A. Percepţii asupra principalelor probleme identificate la nivel local: 

 

 Care consideraţi că sunt principalele probleme sociale/ situații în 

dificultate/risc cu care se confruntă locuitorii din cadrul comunității? 

  

 Există probleme specifice întâlnite mai pregnant în anumite zone la nivel de 

comunitate? Care sunt acestea? 

 

 Care sunt categoriile de grupuri vulnerabile afectate de problemele sociale 

la nivelul comunității dumneavoastră? 

 

 

B. Gradul de dezvoltare al serviciilor sociale existente şi a infrastructurii 

existente: 

 

1. Percepţie asupra serviciilor sociale existente 

 Care sunt serviciile sociale existente la nivelul localităţii dvs?  

- Publice: 

- Private: 

 Care sunt grupurile vulnerabile de la nivel local cărora li se adresează 

serviciile sociale existente în comunitatea dvs, atât din punct de vedere 

cantitativ, cât şi calitativ? Justificaţi 

 
 În ce măsură răspund serviciile sociale existente la nevoile grupurilor 

vulnerabile din comunitatea dvs? 

 
 Ce servicii sociale nu funcţionează la capacitate maximă/nu au beneficiari şi 

consideraţi că ar trebui restructurate/desfiinţate ? Justificaţi 

 
 Există servicii sociale prestate de furnizori privaţi în proximitatea localităţii 

dvs pe care le-aţi putea contracta?  
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 Există în proximitatea localităţii dvs servicii sociale prestate de către alţi 

furnizori publici cu care să fie încheiate contracte de colaborare în vederea 

soluţionării problemelor cu care vă confruntaţi? 

 
 Care ar fi punctele tari şi punctele slabe în furnizarea de servicii sociale la 

nivel local? 

 

2. Percepţie asupra infrastructurii existente 

 

 Consideraţi că există specialişti suficienţi în cadrul serviciilor sociale 

existente la nivelul comunităţii dvs? Dacă nu, care sunt specialiştii de care 

aţi mai avea nevoie pentru furnizarea calitativă a serviciilor sociale?  

 

 Consideraţi că există suficientă resursă umană la nivelul localităţii dvs 

pentru asigurarea furnizării serviciilor sociale existente? 

 

 Cunoaşteţi situaţii în care furnizorii de servicii sociale publici sau privaţi de 

la nivel local se confruntă cu deficit de personal? 

 

 În localitatea dvs există clădiri în care ar putea funcţiona servicii sociale noi?  

 

 Cunoaşteţi instituţii de stat/furnizori de servicii sociale privaţi/persoane 

juridice interesate a încheia parteneriate pentru dezvoltarea de noi servicii 

sociale la nivelul localităţii dvs? Dacă da, în ce ar consta contribuţia acestora 

(resursa umană, clădiri, echipamente etc.)? 

 
 

C. Nevoia de servicii sociale şi infrastructură aferentă: 

 

1. Percepţie asupra serviciilor sociale necesare 

 Considerați că există grupuri vulnerabile ale căror nevoi sociale nu sunt 

acoperite în prezent în localitatea dvs? Dacă da, care sunt acelea? 

 
 Ce tipuri de servicii sociale credeţi că lipsesc sau nu sunt suficient 

dezvoltate la nivel local? 

 

 Care credeţi că ar fi principalele nevoi sociale identificate la nivelul 

localităţii dvs? 
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 Care ar fi grupurile vulnerabile prioritare vizate în acordare acestor tipuri de 

servicii? Justificați 

 

 Ce tipuri de servicii sociale consideraţi că ar trebui dezvoltate mai bine la 

nivel local pentru a rezolva nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile? 

 

 Există resurse locale pentru finanțarea unor servicii sociale noi sau pentru 

dezvoltarea/extinderea celor deja existente? De unde ar putea fi asigurate 

fonduri pentru dezvoltarea de noi servicii sociale? 

 
 

2. Percepţie asupra infrastructurii necesare 

 

 Care consideraţi că sunt resursele umane necesare pentru dezvoltarea de 

noi servicii sociale la nivelul comunităţii dvs? Detaliaţi pe categorii de 

personal. 

 

 Câte şi ce tipuri de clădiri/imobile sunt necesare pentru crearea de 

servicii sociale care să acopere nevoia socială la nivelul localităţii dvs? 

detaliaţi caracteristicile tehnice pe care acestea trebuie să le respecte. 

 

 Detaliaţi costurile si sursele de finanţare (locale/ județene/naționale/  

fonduri nerambursabile/fonduri rambursabile) necesare pentru 

dezvoltarea serviciilor sociale necesare la nivel local. 

 

 Identificaţi necesarul de resurse materiale pentru dezvoltarea/crearea de 

servicii sociale. 
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Denumirea serviciului public de asistență socială (SPAS/DGASPC) care 
face raportarea 

 

Comuna/orașul/sector  

Județul/Mun. București  

Data raportării  

Populația totală (conform registre AAPL) Nr. 

Copii 0-18 ani Nr. 

Adulți (19-65 ani) Nr. 

Vârstnici (65 +) Nr. 

Grupuri vulnerabile identificate, din care: Nr. 

Copii în familii monoparentale Nr. 

Copii abandonați  Nr. 

Copii separați sau în risc de separare de părinţi Nr. 

Copii cu dizabilități aflaţi în familie Nr. 

Tineri în dificultate (inclusiv tinerii care au părăsit sistemul de 
protecţie) 

Nr. 

Persoane vârstnice singure/ dependente/semidependente Nr. 

Persoane adulte cu dizabilități (fizice/psihice) Nr. 

Victimele violenței în familie Nr. 

Persoane fără adăpost (copii, adulţi, adulţi cu dizabilităţi, vârstnici) Nr. 

Persoane cu diferite adicţii: droguri, alcool, alte substanţe toxice Nr. 

Victime ale traficului de persoane Nr. 

Persoane de etnie romă Nr. 

Alte categorii de persoane în situaţie de dependenţă  Denumire / Nr. 

Familii beneficiare de VMG Nr. 

Servicii sociale existente (identificate conform nomenclatorului 
serviciilor sociale), din care: 

Nr. 

 Servicii sociale licențiate Nr. / categorii 
Nomenclator 

 Servicii sociale nelicențiate Nr. / categorii 
Nomenclator 

Nr. cereri furnizare serviciu social, pe tip de serviciu & categorie 
beneficiari (conform nomenclatorului serviciilor sociale)vii 
 

 

Servicii sociale necesare în comunitate, pe categorii de beneficiari, 
conform nomenclatorului serviciilor sociale 

 

Resurse umane necesare pentru fiecare serviciu social propus, pe 
categorii de personal (conform indicatiilor din Tabel raportare servicii 
sociale propuse pentru a fi înființate) 

 

 

 

 

 
 

ANEXA NR.3- Formular de identificare a nevoilor privind serviciile sociale 
de la nivel local 
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ANEXA nr. 4- Formular raportare servicii sociale necesare si 
infrastructura necesară  

 
Denumirea serviciului public de asistență socială (SPAS/DGASPC) care 
face raportarea 

 

Comuna/orașul/sector  

Județul/Mun. București  

Servicii sociale propuse pentru a fi înființateviii Nr. total 

Categorie serviciu social propusix nr.1   

 Cod serviciu socialx  

 Categorii beneficiarixi   

 Capacitate serviciu social xii (nr. paturi; nr. beneficiari/zi) Nr. 

 Capacitate clădirexiii  Clădire existentă / 
construcție nouă 

 Suprafața necesară (mp)xiv mp 

 Resurse umane necesare funcționării serviciului socialxv, din 
care: 

Nr. 

 Total personal de conducere, din care: Nr. 

 Categorii personal de conducerexvi   Nr./Categorii 

 Total personal de specialitate de îngrijire şi asistență; 
personal de specialitate şi auxiliar 

Nr. 

 Categorii personal de specialitatexvii  Nr./Categorii 

 Total personal administrativ, gospodărie, întreținere reparații, 
deservire 

Nr. 

 Categorii personal administrativ xviii  Nr./Categorii 

 Buget total estimat, din care (surse de finanțare): lei/an 

 Buget local lei/an 

 Buget județean lei/an 

 Buget de stat lei/an 

 Fonduri externe rambursabile/nerambursabile lei/an 

 Contribuții ale beneficiarilor/susținătorilor legali lei/an 

 Alte surse de finanțare (donații, sponsorizări) lei/an 

 Nr. total UAT-uri  deservite de serviciul socialxix Nr / nume UAT 

 Denumire UAT-uri deservite de serviciul social   

 Justificarea nevoii serviciului social propusxx  

 

                                                 
i Vor fi avute in vedere categoriile de servicii sociale organizate ca centre de servicii sociale, asa cum sunt 
acestea denumite si definite in Nomenclatorul de servicii sociale aprobat prin HG nr. 867/2015, cu modificarile 
si completarile ulterioare 
ii Se vor indica codurile aferente fiecarui tip de serviciu, asa cum sunt acestea prezentate in Nomenclatorul de 
servicii sociale aprobat prin HG nr. 867/2015, cu modificarile si completarile ulterioare 
 
iii Se va indica daca cladirea a fost identificata sau daca se impune constructie noua 
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iv Se vor indica categoriile de specialisti, precum si numarul estimat al acestora 
v Sursele estimate de finantare pot fi alocate din bugetul local, bugetul judetean, bugetul de stat, precum si din 
fonduri externe rambusabile/nerambursabile 
vi Justificarea va reprezenta o centralizare a informatiilor regasite in Formularul de identificare a nevoilor 
privind serviciile sociale de la nivel local şi în raportul elaborate de către grupul local de lucru  
vii Vor fi avute în vedere acele cereri ale beneficiarilor care au fost evaluate și aprobate de către conducătorul 
APL/Directorul general al DGASPC 
viii Se vor raporta serviciile sociale propuse pentru a fi înființate în Strategia locală/județeană de dezvoltare a 
serviciilor sociale 

ix Vor fi avute in vedere categoriile de servicii sociale organizate ca centre de servicii sociale, așa cum sunt 
acestea denumite si definite in Nomenclatorul de servicii sociale aprobat prin HG nr. 867/2015, cu modificările 
si completările ulterioare 

x Se va indica codul categoriei de serviciu social propus, conform Nomenclatorului de servicii sociale 

xi Se vor indica categoriile de beneficiari ai serviciului social propus, așa cum sunt specificate în nomenclatorul 
serviciilor sociale 

xii Capacitatea serviciului social se măsoară în funcție de categoria serviciului social, astfel: în cazul centrelor 
rezidențiale care acordă cazare pe perioadă nedeterminată, pe perioadă determinată și pe timp de noapte: 
număr de paturi (locuri);  în cazul centrelor nerezidențiale: numărul de beneficiari care pot fi asistați/zi; în cazul 
serviciilor de îngrijire la domiciliu: numărul de beneficiari unici care pot fi asistați de centru într-o zi de 
funcționare. 

xiii Se va indica dacă clădirea a fost identificată sau dacă se impune construcție nouă. 

xiv Se va calcula cu respectarea standardelor privind normarea spațiului la centrele de zi - mp/beneficiar. 

xv Se va avea în vedere respectarea prevederilor privind  structura organizatorică, numărul de posturi şi 
categoriile de personal, stabilite în regulamentele-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale 
aprobate prin H.G. 867/2015 cu modificările ulterioare, anexele 1-4. 

xvi Lista orientativă a categoriilor de personal se regăsește în regulamentele-cadru de organizare și funcționare a 
serviciilor sociale aprobate prin HG nr. 867/2015, anexele 1-4. 

Astfel, pentru serviciul social cu cazare (anexa 1), personalul de conducere poate fi: 

    (1) Personalul de conducere poate fi: 
    a) director sau şef de centru; 
    b) coordonator personal de specialitate; 
    c) contabil-şef, dacă centrul are personalitate juridică. 

Pentru serviciul social de zi (anexa 2), serviciul social furnizat la domiciliu (anexa 3), personalul de conducere 
poate fi: 

    a) director sau şef de centru/unitate; 
    b) coordonator personal de specialitate 

Pentru serviciul social furnizat la domiciliu (anexa 3), personalul de conducere poate fi: 

    a) director sau şef de centru/unitate; 
    b) coordonator personal de specialitate. 

Pentru serviciul social furnizat în comunitate (anexa 4), personalul de conducere poate fi: 

a) Director  
b) şef de centru 
c) manager de proiect  
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d) altă funcție de conducere:…… 

 
xvii Se menţionează obligatoriu denumirea exactă şi grupa potrivit Clasificării ocupaţiilor din România;  lista 
orientativă a categoriilor de personal se regăsește în regulamentele-cadru de organizare și funcționare a 
serviciilor sociale aprobate prin HG nr. 867/2015, anexele 1-4;  

De exemplu, pentru serviciul social cu cazare (anexa 1), personalul de specialitate poate fi:  

    a) art-terapeut (263504); 
    b) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102); 
    c) asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice (263509); 
    d) asistent social (263501); 
    e) asistent social cu competenţă în sănătatea mintală (263505); 
    f) consilier în domeniul adicţiilor (263502); 
    g) dietetician (226502); 
    h) educator-puericultor (234203); 
    i) fiziokinetoterapeut (226401); 
    j) infirmieră (532103); 
    k) instructor de ergoterapie (223003); 
    l) instructor logoped (226601); 
    m) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508); 
    n) interpret în limbaj mimico-gestual (235202); 
    o) kinetoterapeut (226405); 
    p) logoped (226603); 
    q) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă (341203); 
    r) medic de medicină de familie (221108); 
    s) nutriţionist şi dietetician (226503); 
    ş) părinte social (531202); 
    t) pedagog social (341202); 
    ţ) profesor de cultură fizică medicală (226406); 
    u) psiholog (263411); 
    v) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402); 
    w) psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională (263407); 
    x) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408); 
    y) psiholog în specialitatea psihoterapie (263403); 
    z) psihopedagog (263412); 
    aa) specialist în angajare asistată (263507); 
    bb) specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi (263506); 
    cc) tehnician asistenţă socială (341201); 
    dd) terapeut ocupaţional (263419); 
    ee) lucrător în limbaj mimico-gestual (516913); 
    ff) alt personal de specialitate în asistenţă socială. 

Pentru serviciul social de zi (anexa 2), personalul de specialitate poate fi:  

    a) art-terapeut (263504); 
    b) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102); 
    c) asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice (263509); 
    d) asistent social (263501); 
    e) asistent social cu competenţă în sănătatea mintală (263505); 
    f) consilier în domeniul adicţiilor (263502); 
    g) dietetician (226502); 
    h) educator-puericultor (234203); 
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    i) fiziokinetoterapeut (226401); 
    j) infirmieră (532103); 
    k) instructor de ergoterapie (223003); 
    l) instructor logoped (226601); 
    m) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508); 
    n) lucrător în limbaj mimico-gestual - studii medii (516913); 
    o) interpret în limbaj mimico-gestual - studii superioare (235202); 
    p) kinetoterapeut (226405); 
    q) logoped (226603); 
    r) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă (341203); 
    s) medic de medicină de familie (221108); 
    ş) nutriţionist şi dietetician (226503); 
    t) pedagog social (341202); 
    ţ) profesor de cultură fizică medicală (226406); 
    u) psiholog (263411); 
    v) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402); 
    w) psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională (263407); 
    x) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408); 
    y) psiholog în specialitatea psihoterapie (263403); 
    z) psihopedagog (263412); 
    aa) specialist în angajare asistată (263507); 
    bb) specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi (263506); 
    cc) tehnician asistenţă socială (341201); 
    dd) terapeut ocupaţional (263419); 
    ee) alt personal de specialitate în asistenţă socială…. 

Pentru serviciul social furnizat la domiciliu (anexa 3), personalul de specialitate poate fi: 

    a) asistent maternal (531201); 
    b) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102); 
    c) asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice (263509); 
    d) asistent personal al persoanei cu handicap grav (532203); 
    e) *** Abrogată 
    f) asistent social (263501); 
    g) asistent social cu competenţă în sănătatea mintală (263505); 
    h) fiziokinetoterapeut (226401); 
    i) îngrijitor bătrâni la domiciliu (532201); 
    j) îngrijitor bolnavi la domiciliu (532202); 
    k) îngrijitor la domiciliu (532204); 
    l) interpret în limbaj mimico-gestual (235202); 
    m) kinetoterapeut (226405); 
    n) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă (341203); 
    o) medic de medicină de familie (221108); 
    p) pedagog social (341202); 
    q) profesor de cultură fizică medicală (226406); 
    r) psiholog (263411); 
    s) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402); 
    ş) psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională (263407); 
    t) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408); 
    ţ) psiholog în specialitatea psihoterapie (263403); 
    u) psihopedagog (263412); 
    v) specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi (263506); 
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    w) tehnician asistenţă social (341201); 
    x) terapeut ocupaţional (263419); 
    y) lucrător în limbaj mimico-gestual (516913); 
    z) alt personal de specialitate în asistenţă socială…. 

Pentru serviciul social furnizat în comunitate (anexa 4), personalul de specialitate poate fi: 

    a) asistent social (263501); 
    b) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă (341203); 
    c) tehnician asistenţă socială (341201); 
    d) lucrător social (532908); 
    e) mediator sanitar (532901); 
    f) mediator social (532902); 
    g) facilitator de dezvoltare comunitară (341204); 
    h) alt personal de specialitate în asistenţă socială…. 
 

xviii conform regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 
867/2015, personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, 
achiziţii etc. şi poate fi:  

    a) administrator; 
    b) funcţionar administrativ, economic; 
    c) casier, magaziner; 
    d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii, spălătoreasă; 
    e) şofer; 
    f) muncitor calificat; 
    g) muncitor necalificat. 
     
xix Se vor specifica numărul și numele unităților administrativ-teritoriale care vor fi deservite de serviciul social 
nou, dacă e cazul 

xx Descrieti, pe scurt, necesitatea înființării serviciului social  luând în considerare datele colectate si analizate în 
documentul de fundamentare a strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru grupurile vulnerabile 
identificate 
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ANEXA NR.5 – Formular de monitorizare 

 

 
1.   Data completării raportului de monitorizare (DC):  
2.   Județul în care are sediul furnizorul de servicii sociale (JF):  
3.   Județul în care are sediul unitatea (JU):  
4.   Denumirea furnizorului de servicii sociale (DF):  
5.   Denumirea unității care acordă servicii sociale (DS 
6.   Date de contact ale furnizorului (DCF):  

Adresă / Telefon / Fax / E-Mail / Pagina de Internet 
7.   Date de contact ale unității (DCU):  

Adresă / Telefon / Fax / E-Mail / Pagina de Internet  
8.   Data înființării furnizorului (DIF):  
9.   Data înființării unității (DIU) 

Codul serviciului social din Nomenclatorul serviciilor sociale (H.G. 867/2015) 
(CN): (din RU, cu posibilitate de modificare. Se pot selecta numai codurile din 
lista pe care o vom atașa la formular, referitoare la vârstnici, cantine, 
persoane fără adăpost) 

10.   Acreditarea furnizorului de servicii sociale  
11.   Licențierea serviciului social  
12.   Tipul furnizorului de servicii sociale:  
          
Public:   

1.   structuri specializate din cadrul/subordinea autorităților 
administrației publice locale și autoritățile executive din unitățile 
administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș, municipiu și 
sectoare ale municipiului București  
2.   autorități ale administrației publice centrale ori alte instituții aflate 
în subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege 
atribuții privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de 
beneficiari  
3.   unități sanitare, unități de învățământ și alte instituții publice care 
dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate  

Privat: 
4.   organizații neguvernamentale, respectiv asociații și fundații  
5.   culte recunoscute de lege  
6.   filiale și sucursale ale asociațiilor și fundațiilor internaționale 
recunoscute în conformitate cu  legislația în vigoare  
7.   persoane fizice autorizate în condițiile legii  
8.   operatori economici  
 

13.   Categoria furnizorului:  
Privat  
Public  
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15.1. Subordonarea serviciului public 
       A. În subordinea Consiliului județean (DGASPC) 
       B.  În subordinea Consiliul local (Primărie, SPAS) 

Statutul  
Cu personalitate juridică (PJ). 

Fără personalitate juridică  
14.   Capacitatea unității  

La începutul anului  
A. La sfârșitul anului  
B. Modificarea capacității  
C. Numărul de luni de funcționare a unității în anul de raportare:  
A. Numărul de luni de funcționare  

B. Dacă nu a funcționat tot anul de raportare  
B.1 Unitatea a fost înființată în timpul anului de raportare (UI)  
B.2. Unitatea a fost desființată  
B.3. Activitatea unității a fost suspendată  
B.4. Motivul desființării/suspendării: 

B.4.1. Lipsa fondurilor (LF) 
B.4.2. Lipsa beneficiarilor (LB) 
B.4.3. Lipsa personalului (LP) 
B.4.4. Alte motive (AM). Explicați … 

15.   Numărul de beneficiari (persoane) 
A. Numărul total de beneficiari în anul de raportare 

A.1. Numărul total de beneficiari ai cantinei în funcție de tipurile 
din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social:       

A.1.1. Copiii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea 
acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în 
întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o 
persoană singură, luat în calcul la stabilirea  ajutorului social 
(DC1): 
A.1.2. Tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de 
învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la 
terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani 
respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii 
superioare cu o durată mai mare de 5 ani, aflați în 
întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o 
persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, 
pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea  
ajutorului social (DC2): 
A.1.3. Invalizi și bolnavi cronici (DC3):    
A.1.4. Persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate 
într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au 
susținători legali, sunt lipsite de venituri (DC4): 
A.1.5. Pensionari (DC5):    



 

 

 

 

66 

                                                                                                                                                         

A.1.6. Alte persoane care beneficiază de ajutor social sau de 
alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror 
venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o 
persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social 
(DC6): 
A.1.7.  Alte persoane care nu realizează venituri (DC7): 
   
A.1.8.  Alte persoane (DC8) … Explicați:……. 

A.2. Număr total de beneficiari (DCT): …  
 
B. Numărul mediu zilnic de beneficiari (BZ)  
      B.1. Numărul de zile de funcționare  

B.2. Suma beneficiarilor din fiecare zi de funcționare  
B.3. Numărul mediu zilnic de beneficiari  

 
II. Pentru serviciile rezidențiale adresate vârstnicilor (cu codurile din 
Nomenclator de mai jos): 
Numărul de beneficiari ai centrelor rezidențiale adresate vârstnicilor: 
A. Numărul efectiv de beneficiari care sunt cazați în unitate la 31 
decembrie 

A.1. Număr de beneficiari în funcție de gradul de dependență: 
A.1.1.   Gradul I (DI): 
A.1.2.   Gradul II (DII): 
A.1.3.   Gradul III (DIII):  

A.2. Numărul total de beneficiari (BT): automat 
 A.3. Numărul de beneficiari care au necesitat în anul de 
raportare ajutor pentru îndeplinirea activităților de bază şi 
instrumentale ale vieții zilnice pe o perioadă mai lungă de 60 de zile  

B. Gradul de ocupare la 31 decembrie  
              B.1. Gradul de ocupare este diferit de 100%, explicați: …. 
C. Numărul mediu lunar de beneficiari 

C1. Suma beneficiarilor din fiecare lună de funcționare  
C2. Numărul mediu lunar de beneficiari  

 
III. Pentru centrele de zi pentru persoane vârstnice (cu codurile din 
Nomenclator de mai jos) 
     Numărul de beneficiari ai centrelor de zi pentru persoane vârstnice 

A. Numărul mediu zilnic de beneficiari (BCZ)  
A.1. Numărul de zile de funcționare (ZCZ):  
A.2. Suma beneficiarilor din fiecare zi de funcționare (SBCZ):  
A.3. Numărul mediu zilnic de beneficiari (BCZ):  

B. Numărul total de beneficiari nou înregistrați în timpul anului de 
raportare (BN): 
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C. Numărul total de beneficiari care au necesitat în anul de raportare 
ajutor pentru îndeplinirea activităților de bază şi instrumentale ale 
vieții zilnice mai mult de 60 de zile (LDD):  
D. Numărul total de beneficiari aflați în evidența centrului până în 
anul de raportare, 

inclusiv (opțional) (BE): 
IV. Pentru serviciile de îngrijire la domiciliu  
       Numărul de beneficiari ai unităților de îngrijire la domiciliu 

A. Numărul mediu zilnic de beneficiari (BD)  
A.1. Numărul de zile de funcționare (ZFD): (mai mic sau egal cu 

365) 
A.2. Suma beneficiarilor din fiecare zi de funcționare (SBD):  
A.3. Numărul mediu zilnic de beneficiari (BD): automat BD= 

SBD/ZFD. 
B. Numărul total de beneficiari nou înregistrați în timpul anului de 
raportare (BND): 
C. Numărul total de beneficiari aflați în evidența centrului până în 
anul de raportare, inclusiv (opțional) (BED): 
D. Numărul total de beneficiari în anul de raportare, în funcție de 
gradul de dependență: 

A.1.1.   Gradul I (DI): 
A.1.2.   Gradul II (DII): 
A.1.3.   Gradul III (DIII):  

E. Numărul total de beneficiari care au necesitat în anul de raportare 
ajutor pentru îndeplinirea activităților de bază şi instrumentale ale 
vieții zilnice mai mult de 60 de zile (LDD):  

 
V. Pentru serviciile de intervenție în stradă pentru persoane fără adăpost, 
persoane cu diferite adicții, victime ale violenței în familiei, victime ale 
dezastrelor naturale, etc.    (cu codurile din 
Nomenclator de mai jos) va apărea secțiunea:  
Numărul de beneficiari ai serviciilor de intervenție în stradă pentru 
persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicții, victime ale violenței 
în familiei, victime ale dezastrelor naturale, etc.  
 8899 SIS-I I. Echipă mobilă 

8899 SIS-II II. Ambulanța socială 
A. Numărul mediu zilnic de beneficiari (BS)  

          Explicație: Mod de calcul: BS= SBS/ZS.  
A.1. Numărul de zile de funcționare (ZFS): (mai mic sau egal cu 

365) 
A.2. Suma beneficiarilor din fiecare zi de funcționare (SS):  

Explicație: Se vor aduna numărul de beneficiari din fiecare zi 
de funcționare.  
SBZ =(numărul din ziua1+ numărul din ziua 2 etc.).  
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O persoană poate fi numărată de mai multe ori. 
A.3. Numărul mediu zilnic de beneficiari (BSD): automat BS= 

SBS/ZFS. 
B. Numărul total de beneficiari nou înregistrați în timpul anului de 
raportare (BSN): 
C. Numărul total de beneficiari aflați în evidența centrului până în 
anul de raportare, 

inclusiv (opțional) (BSE): 
  
VI. Pentru centrele de zi pentru persoanele fără adăpost   

   
                 Numărul de beneficiari ai centrelor de zi pentru  persoanele 
fără adăpost:  

  A. Numărul mediu zilnic de beneficiari (BZA)  
A.1. Numărul de zile de funcționare (ZFA): (mai mic sau egal cu 

365) 
A.2. Suma beneficiarilor din fiecare zi de funcționare (SBA):  
A.3. Numărul mediu zilnic de beneficiari (BZA):  
B. Numărul total de beneficiari nou înregistrați în timpul anului 

de raportare (BNA): 
C. Numărul total de beneficiari aflați în evidența centrului până 

în anul de raportare, inclusiv (opțional) : 
 
VI. Pentru serviciile rezidențiale de îngrijire şi asistență  pentru 
persoanele fără adăpost 

Numărul de beneficiari ai serviciilor rezidențiale de îngrijire şi 
asistență pentru persoanele fără adăpost 
 I. I. Centre rezidențiale de asistență şi reintegrare/reintegrare  
socială pentru persoanele fără adăpost 
 II. Adăposturi de noapte 
A. Numărul mediu zilnic de beneficiari  

           
A.1. Numărul de zile de funcționare  
A.2. Suma beneficiarilor din fiecare zi de funcționare  
A.3. Numărul mediu zilnic de beneficiari  

B. Numărul total de beneficiari nou înregistrați în timpul anului de 
raportare  

C. Numărul total de beneficiari aflați în evidența centrului până în 
anul de raportare, inclusiv (opțional)  
 

16.   Cereri în așteptare la 31 decembrie 
A. Numărul de cereri în așteptare  
B: Motivul/motivele pentru care s-au înregistrat cereri în așteptare  
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17.   Personalul la 31 decembrie (PD) 
A. Personal angajat cu contract individual de muncă (CIM) 

 

 
Total 

(b= c + 
d)  

din total:  
cu studii 

superioare 

din 
total:  

cu 
studii 
medii 

a b c d 

A.1. Număr de persoane cu funcții de conducere 
(PC) 

   

A.2. Număr personal administrativ (PA)    

A.3. Număr personal de specialitate (PS)    

A.3.1. Cu normă întreagă (NI)    

A.3.2. Cu timp parțial (TP)     

A.3.3. Personal medical (PM)    

A.3.4. Îngrijitori la domiciliu (ID) 
            (completat de unitățile de îngrijire la 
domiciliu) 

   

A.3.5. Asistenți sociali    

A.4. Număr de persoane cu studii în domeniul 
asistenței sociale (SA) 

   

   A.4.1. Din care: persoane înscrise în 
Colegiul național al asistenților sociali din 
România (CASR) 

  x 

B. Voluntari (VL): 
B.1. Cu studii medii (VM): 
B.2. Cu studii superioare (VS): 
B.3. Fără studii (VFS): 

C. Pentru serviciile externalizate: personal de specialitate angajat de 
entitățile cu care unitatea a încheiat contracte de achiziție servicii: 

 Total 
(b= c + d)  

din total:  
cu studii 

superioare 

din 
total:  

cu studii 
medii 

a b c d 

C.1.Total personal de specialitate (PS):    

  C.1.1. Din care: cu studii în domeniul 
asistenței sociale (AA) 

   

C.1.1.1. Din care: asistenți sociali 
   

C.1.1.2. Din care: înscriși în Colegiul 
național al asistenților sociali din 
România (ACR) 
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18.   Numărul de posturi vacante (permite o zecimală): 

A. Cu studii medii (PVM): 
A1. Din care, lucrători sociali (PVML): 

B. Cu studii superioare (PVS): 
B1. Din care, asistenți sociali (PVSA): 

C. Total posturi vacante (PVT) (A+B): (automat) 
 

19.   Veniturile în anul de raportare (lei) 
A. Venituri, pe surse de finanțare: 

A1. Bugetul de stat (BS): 
A.1.1.   Sume alocate din TVA (STVA): 
A.1.2.   Subvenții conform Legii nr.34/1998 (SUB): 
A.1.3.   Programe de interes național (PIN):  
A.1.4.   Altele (ABS):…     Explicați: 

A2. Bugetul județean (BJ): 
A3. Bugetul local (BL): 
A4. Contribuții ale beneficiarilor (CAB): 
A5. Contribuții ale susținătorilor legali (CAA): 
A6. Fonduri structurale prin proiecte/programe (FS):  
A7. Alte proiecte cu finanțare externă (AE): 
A8. Donații, sponsorizări (DS): 
A9. Fonduri proprii ale furnizorilor privați (FP): 
 A.9.1 Credite bancare (opțional) (CB): 
A10. Sume rămase din anul precedent (SR): 
A11. Alte surse (AS): …………… Explicați: … 

B. Total venituri (V): automat  
    Cheltuieli realizate în anul de raportare (lei) 

A. Cheltuieli de personal (CP): 
B. Cheltuieli cu materiale igienico - sanitare și de curățenie (CM): 

În cazul serviciilor pentru vârstnici, va apărea secțiunea:  
B.1. Cheltuieli în funcție de încadrarea beneficiarilor în grade 
de dependență, corespunzătoare: 

I. gradului I (CMI): 
II. gradului II (CMII): 
III. gradului III (CMIII):  

B.2. Verificare total cheltuieli 
. 

C. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (AC): 
D. Cheltuieli de capital (CC): 
E. Alte cheltuieli (ALTC): 
F. Total cheltuieli de funcționare (CF):  . 

20.   În cazul unităților publice: Serviciul a fost externalizat în anul de raportare 
(SE)? (DA/NU).  
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21.   În cazul unităților private: Ați încheiat convenții de colaborare/parteneriate 

cu autoritățile administrației publice locale (PCC)?   (DA/NU). Detaliați 
(opțional) …. 

 

 
22.   Serviciul are cantină proprie (SCP)? (DA/NU). 

A. Se servește masa și pentru alte persoane din comunitate? (DA/NU). 
 

23.   Persoana angajată a serviciului social, care a completat formularul:  
Nume / Funcție/ Telefon / E-mail. 

   
 

 


