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1. Contextul local

Consiliul Local al Municipiului Iași a adoptat în data de 31 ianuarie 2017 HCL nr. 21/2007 privind 

regulamentul de contractare a serviciilor sociale în Municipiul Iași.

Având în vedere adresa 394 din 15.11.2016, transmisă de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și

Persoanelor Vârstnice, respectiv punctul de vedere privind înființarea unui compartiment privind contractarea

serviciilor sociale;

Având în vedere prevederile legii 292 din 20 decembrie 2011 privind asistența socială,

Având în vedere prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice,

Având în vedere prevederile legii 197/2012 privind calitatea serviciilor sociale, cu normele sale

metodologice prevăzute de HG 118/2014 și Ordinul 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care

stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale, precum și ordinele Ministerului Muncii, Familiei,

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin care se aprobă Standardele minime de calitate pentru

acreditarea serviciilor sociale;

Având în vedere prevederile legii 215/2001 privind administrația publică locală,

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind contractarea serviciilor sociale, parte integrantă din prezenta

Hotărâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de Direcția de Asistență

Comunitară și de compartimentul responsabil de contractarea serviciilor sociale din cadrul Municipiului Iași .

Art. 3. Prezenta Hotărâre va fi comunicată următoarelor instituții: Direcția de Asistență Comunitară,

Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale Iași, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

Copilului Iași, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Serviciului resurse Umane, Instituției Prefectului

Județului Iași.
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- Urmărește stabilirea documentelor care vor sta la baza aplicării Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale,

cu modificările și completările ulterioare, precum și a rolurilor și responsabilităților instituțiilor și

departamentelor implicate în implementarea prevederilor acestei legi.

- Documentele în baza cărora Municipiul Iași va contracta anual servicii sociale sunt următoarele:

a) Planul anual de acțiune în domeniul serviciilor sociale;

b) Programul de contractare a serviciilor sociale.

a) Planul anual de acțiune în domeniul serviciilor sociale cuprinde: prioritățile Municipiului Iași în

domeniul serviciilor sociale, în calitatea sa de autoritate contractantă, fundamentarea ”hărții de

nevoi sociale” pe anul în curs, informații detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari,

serviciile sociale existente, criteriile ce fundamentează serviciile sociale propuse a fi înființate sau

extinse, programul de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, bugetul estimat pentru

anul în curs.

- Elaborarea și redactarea planului anual de acțiune în domeniul serviciilor sociale se face în urma

consultării furnizorilor publici și privați de servicii sociale, a asociațiilor profesionale și a organizațiilor

reprezentative ale beneficiarilor, a studiilor și cercetărilor privind nevoile sociale la nivelul

municipiului Iași, a Strategiei Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale ori a altor documente

oficiale de modificare sau completare a acesteia, a strategiilor și planurilor de acțiune naționale și

europene în domeniu.

b) Programul de contractare a serviciilor sociale cuprinde termenele din anul calendaristic în curs la

care sunt programate achizițiile de servicii sociale, denumirea tipurilor de servicii care fac obiectul

achiziției, sumele alocate de la bugetul local la fiecare termen, pentru fiecare tip de serviciu social în

parte.

2. Regulamentul privind contractarea serviciilor 

sociale în Municipiul Iași
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2. Regulamentul privind contractarea serviciilor 

sociale în Municipiul Iași

(1) Atribuțiile Municipiului Iași în procesul de contractare a serviciilor sociale sunt următoarele:

- organizează în cadrul organigramei aparatului de specialitate al Primarul Municipiului Iași, conform

prevederilor legale, un compartiment direct responsabil cu achiziția serviciilor sociale la nivel municipal;

- colaborează cu furnizorii publici și privați de servicii sociale, cu alte instituții publice abilitate în domeniu,

cu asociațiile profesionale și cu organizațiile reprezentative ale beneficiarilor;

- planifică mecanismul de contractare în funcție de necesitățile comunității;

- elaborează planul anual de acțiune în domeniul serviciilor sociale și programul anual de

contractare/achiziție a serviciilor sociale;

- prevede fondurile necesare achiziției de servicii sociale în Bugetul general al Municipiului Iași pe anul în

curs.

(2) Atribuțiile Direcția de Asistență Comunitară Iași sunt următoarele:

- Direcția de Asistență Comunitară Iași propune Consiliului Local Municipal Iași Planul anual de acțiune

privind serviciile sociale, în vederea analizei și aprobării acestuia prin Hotărâre de Consiliu Local.
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2. Regulamentul privind contractarea serviciilor 

sociale în Municipiul Iași

(3) Compartimentul responsabil de contractarea/achiziția serviciilor sociale din cadrul Municipiului

Iași va avea următoarele atribuții:

- Întocmește Programul anual de achiziție a serviciilor sociale și îl publică pe pagina web municipalității,

conform prevederilor art. 140 al.3 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011;

- asigură prevederea în proiectul bugetului general al Municipiului Iași a sumelor necesare contractării

serviciilor sociale pe anul în curs, în baza unei note de fundamentare aprobate de ordonatorul principal

de credite coroborate cu resursele financiare necesare contractării serviciilor sociale, așa cum sunt ele

identificate în Planul anual de acțiune în domeniul serviciilor sociale;

- colaborează cu Direcția de Asistență Comunitară în orice chestiune legată de mecanismul de

contractare/achiziție a serviciilor sociale;

- organizează și realizează activitățile specifice contractării serviciilor sociale propuse a fi înființate sau

extinse în baza Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, aprobat prin Hotărâre de Consiliu

Local;

- monitorizează și evaluează tehnic și financiar modul de realizare a contractelor atribuite în urma

procedurilor de achiziție.
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2. Regulamentul privind contractarea serviciilor 

sociale în Municipiul Iași
- De asemenea, conform poziției oficiale a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor

Vârstnice, exprimată prin adresa 3612/DPSS/16.11.2016, funcțiile de programare strategică și de

implementare a contractării sociale sunt separate, după cum urmează:

- serviciul public de asistență socială realizează fundamentarea nevoilor ce vor fi contractate - analiza

periodică a nevoilor comunității în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor sociale,

- compartimentul responsabil de contractarea serviciilor sociale realizează procedura de

contractare a serviciilor sociale, inclusiv monitorizarea tehnică și financiară a contractelor.

- Direcția de Asistență Comunitară Iași, în calitate de serviciu public de specialitate, inițiază proiectul de

Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea Planului anual acțiune privind serviciile sociale la nivelul

municipiului Iași.

- Acest proiect de Hotărâre se elaborează în urma consultărilor cu furnizorii publici și privați, a asociațiilor

profesionale și a organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor, conform art. 140 al.4 din Legea asistenței

sociale nr. 292/2011.

- În fundamentarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale se va ține cont de Strategia

Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Județean nr.

285/30.09.2014.

- De asemenea, se vor utiliza hărți de nevoi, analize de nevoi, studii sociologice relevante și date statistice

oficiale. http://www.dasiasi.ro/app/images/Hot.CJ%20Iasi%20Strategie%20DGASPC.pdf
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2. Regulamentul privind contractarea serviciilor 

sociale în Municipiul Iași
- Planul anual de acțiune privind serviciile sociale va cuprinde informații detaliate privind numărul și

categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse a fi înființate / extinse ca

număr de beneficiari și servicii suplimentare, programul de contractare a serviciilor sociale din fonduri

publice, bugetul estimat și sursele de finanțare.

- Pe baza Planului de acțiune privind serviciile sociale, aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local inițiat de

Direcția de Asistență Comunitară, compartimentul de contractare a serviciilor sociale întocmește planul

anual de achiziții privind serviciile sociale și îl publică pe site-ul Primăriei mun. Iași conform

prevederilor art. 140 al.3 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011.

- Sumele de la bugetul local aferente acestor achiziții se prevăd în bugetul local de către compartimentul

de contractare a serviciilor locale pe bază de referat aprobat de Primar și se trec, de asemenea, în

bugetul de investiții al instituției.

- Contractarea serviciilor sociale se realizează în baza Legii 98/2016 privind achizițiile publice.

- Contractele serviciilor sociale pot privi servicii sociale anuale sau pe o perioadă de maxim 3 ani, în cest

caz contractul fiind încheiar anual (în conformitate cu bugetul anual), putînd fi prelungit ulterior pentru

fiecare an în parte până la 3 ani.
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3. Planul de acțiuni privind dezvoltarea serviciilor 

sociale în Municipiul Iași
- Pentru perioada 2017 – 2020, planul de acțiuni privind dezvoltarea serviciilor sociale în Municipiul

Iași își propune următoarele obiective:

 crearea unui sistem coerent în ceea ce privește activitățile de asistență socială în Municipiul Iași

 eficientizarea activităților din cadrul compartimentelor din DAC

 dezvoltarea și diversificarea serviciilor din domeniul social, în funcție de nevoile identificate

 îmbunătățirea continuă a calității serviciilor sociale

 promovarea activităților de asistență socială în comunitate

 promovarea participării și colaborării între toți factorii implicați în domeniul social (încheierea de convenții

de parteneriat, contractarea serviciilor sociale cu furnizorii publici și/sau privați, înaintarea propunerilor de

colaborare)

 promovarea prevenției ca măsură de importanță majoră în activitatea de asistență socială.
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3. Planul de acțiuni privind dezvoltarea serviciilor 

sociale în Municipiul Iași
- Analiza diagnostic a situației actuale din domeniul serviciilor sociale presupune următoarele grupuri

vulberabile, și următoarele probleme sociale:

Categorii Grupuri vulnerabile Probleme

1.copii și familii aflate în dificultate

1.1. tineri provenind din sistemul de

protecție a copilului

•lipsa locuinței, actelor de identitate, 

resurselor materiale

1.2. familii momoparentale •dificultăți în găsirea unui lod de muncă

1.3. familii tinere, copii ai străzii •familii cu un climat social defavorabil

1.4. copii cu părinți pleați în străinătate •abandon școlar, probleme de sănătate

1.5. victime ale violenței din familie

2. Persoane vârstnice 2. Persoane vârstnice

•sănătare precară, izolare, singurătate, 

depresie

•venituri mici, incapacitte de 

autogospodărire

•locuri insufieceinte în centrele de 

asistență medico-socială, servicii de 

îngrijire la domiciliu

•lipsa de suport a familiei, lipsa locuinței

3. Persoane cu handicap Minori sau adulți

•lipsa accesibilității (chiar și la propria 

locuință)

•lipsa serviciilor de integrare socio-

profesională

•lipsa profesioniștilor specializați

•situație materială precară

•Lipsa centrelor rezidențiale specializate 

pe handicapuri

•lipsa serviciilor de intervenție timpurie și

de recuperare
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3. Planul de acțiuni privind dezvoltarea serviciilor 

sociale în Municipiul Iași
- Analiza diagnostic a situației actuale din domeniul serviciilor sociale presupune următoarele grupuri

vulberabile, și următoarele probleme sociale:

categorii Grupuri vulnerabile probleme

4. minorități -romă Copii și adulți • mentalitatea etniei cu privire la muncă/educație

• sănătate/sărăcie/delincvență/familii 

dezorganizate

• dificultate în obținerea unui loc de muncă

• condiții improprii de locuit

• lipsa actelor de identitate

5. Persoane fără 

adăpost

Copiii străzii/tineri proveniți din instituți de ocrotire 

socială/adulți

• lipsa actelor/locuințelor/educației/serviciilor de 

integrare socio-prefesională

• dependență de alcool, droguri

• sănătate precară

6. Tineri neangajați sau 

care nu sunt școlarizați

Tineri neangajați sau care nu sunt școlarizați • lipsa locului de muncă și dificultatea 

găsirii/menținerii lui

• lipsa resurselor materiale

• lipsa educației

• lipsa locuinței
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3. Planul de acțiuni privind dezvoltarea serviciilor sociale 

în Municipiul Iași
- Lista serviciilor care pot acoperi nevoile grupurilor vulnerabile (2017 – 2020):

1. SERVICII SOCIALE PENTRU COPII

OBIECTIVE ACȚIUNI PRIORITARE 2017 2018-2020 ACTOR

1. Reducarea ratei de

abandon a copiilor în unități

medicale

- Reducerea numărului de persoane din grupurile vulnerabile (mame

adolescente, singure), prin programe de educație sexuală și planificare

familială

- reintegrarea copiilor în familia biologică sau extinsă

- acces egal la servicii sociale/acte de identitate

X

X

X

X

X

X

DAC

ONG-uri

2. Reducerea numărului de 

copii din sistemul de protecție 

specială/servicii preventive

- Dezvoltarea și consolidarea capacității serviciilor de prevenire și suport

- reconsiderarea mijloacelor de asigurare a sprijinului pentru familii în vederea

prevenirii separării copilului de familie

- dezvoltarea serviciilor de tip familial pentru a se reintegra în familiile

natuale/adopție

X

X

X 

X

X

X

DAC

3. Identificarea și sprijin pentru 

copiii cu părinți plecați în 

străinătate

- Definirea și implementarea unui mecanism de monitorizare

- dezvoltarea unor servicii after-school ca servicii integrate social-educaționale

X

X 

X

X 

DAC

F.Hecula

ONG-uri

4. Politici pentru problema 

delincvenței juvenile

- Rețea de furnizare a serviciilor dedicate copiilor aflaâi în conflict cu legea

- consolidarea mecanismelor de monitorizare

X

X  

X

X 

DAC

5. Îmbunătățirea serviciilor 

pentru mamele adolescente

- Introducerea unei politici educaționale/consiliere/planificare familială

- protocoale calere pentru îndrumarea imediată a tinerelor către servicii

X 

X 

X

X 

DAC

ONG

6. Creșterea accesului la 

educație a copiilor de etnie 

romă

- creșterea numărului de copii de etnie la educația preșcolară

- asigurarea consilierii parentale, ajutor financiar/mediatori școlari pt romi

- sistem de identificare a copiilor cu risc de bandon

X

X

X 

X

X

X 

DAC

ONG

ISJ
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3. Planul de acțiuni privind dezvoltarea serviciilor sociale 

în Municipiul Iași
- Lista serviciilor care pot acoperi nevoile grupurilor vulnerabile (2017 – 2020):

2. SERVICII SOCIALE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI

OBIECTIVE ACȚIUNI PRIORITARE 2017 2018-

2020

ACTOR

1. Dezvoltarea de servicii

pentru persoanele cu

dizabilități și

îmbunătățirea

accesibilității la ele

- sporirea calității serviciilor de integrare rapidă și intervenție în

regim de urgență prin integrarea bunelor practici identificate

anterior

- dezvoltarea echipelor multidisciplinare (mobile) de intervenție, ca

servciu integrat de asistență la domiciliu

- înființarea de centre de abilitare și reabilitare, cu servicii medicale

- dezvoltarea unui program de trai independent pentru persoanele

cu dizabilități

- dezvoltarea unor reglementări comprehensive asupra terapiei

ocupaționale

- dezvoltarea serviciilor sociale – grupuri de susținere, consiliere,

sprijin pentru procedurile administrative (obținerea unui certificat

de handicap)

- dezvoltarea unor servicii care să permită angajarea protejată sau

tranziția spre piața neconvențională a muncii

- finanțarea și dezvoltarea continuă pentru servicii de suport

adaptate tinerilor cu dizabilități

X

X

X

X

X

X

X 

X

X

X

X

X

X

X 

DAC

ONG-uri

PMI

Întreprinder

i Sociale 

de inserție

2. Reformarea îngrijirii pe 

termen lung și a serviciilor 

de recuperare și 

reabilitare pentru 

persoanele cu probleme 

de sănătate mentală

- Asigurarea colaborării și parteneriatelor pentru servicii integrate

- creșterea numărului de servicii de abilitare și reabilitare psiho-

socială

- Dezvoltarea unor regulamente comprehensive cu privire la

terapiile complementare

- dezvoltarea unor programe ocupaționale și de integrare socio-

profesională

X

X 

X

X 

X

X 

X

X

DAC

ONG-uri
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3. Planul de acțiuni privind dezvoltarea serviciilor sociale 

în Municipiul Iași

- Lista serviciilor care pot acoperi nevoile grupurilor vulnerabile (2017 – 2020):

3. SERVICII SOCIALE PENTRU ADULȚI/GRUPURI VULNERABILE

OBIECTIVE ACȚIUNI PRIORITARE 2017 2018-

2020

ACTOR

1. Dezvoltarea serviciilor pentru

persoane lipsite de libertate/aflate în

evidența serviciilor de probațiune,

perosane dependente de droguri,

alcool, victime ale traficului de ființe,

persoane fără adăpost

- acces la servicii integrate (cazare, servicii psiho-socio-

medicale, măsuri active de ocupare, mediere și

asistență la locul de muncă)

- adaptarea mecanismelor de monitorizare

- construirea de locuințe sociale/centre de zi

- crearea unui centru medico-social/adăpost de noapte

X

X

X

X 

X

X

X

X 

DAC

ONG-uri

PMI

2. Servicii medicale pentru nutriția și 

sănătatea mamei și a copilului

- evaluarea și revizuirea programului național de

sănătate privind sănătatea mamei și a copilului și

reținerea intervențiilor eficiente

- asigurarea finanțărilor / prgram de vaccinare

X

X

X

X

DAC

ONG-uri

3. Sporirea accesului celor săraci la 

servicii medicale, prevenirea bolilor 

cronice

- dezvoltarea unor programe locale și regionale

- conceprea unor intervenții de promovare a sănătății

X

X 

X

X 

DAC

ONG-uri

4. Acces la locuințe ale grupurilor 

vulnerabile

- Analizarea posibilității extinderii categoriilor grupurilor

vulnerabile care ar putea beneficia de locuințe

- Implementarea schemei viitoului venit minim de inserție

X

X  

X

X 

DAC

ONG-uri

5. Consolidara capacității de 

intervenție în stradă

- trecerea graduală de la persoane fără adăpost la

programe de integrare pe termen lung

X X DAC

6. creșterea toleranței față de grupurile 

vulnerabile

- sporirea conținutului educațional care promovează 

toleranța

- campanii educative

X

X

X

X

DAC
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3. Planul de acțiuni privind dezvoltarea serviciilor 

sociale în Municipiul Iași
- Lista serviciilor care pot acoperi nevoile grupurilor vulnerabile (2017 – 2020):

4. SERVICII SOCIALE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

OBIECTIVE ACȚIUNI PRIORITARE 2017 2018-

2020

ACTOR

1.Reglementarea,

dezvoltarea și finanțarea

unui spectru de servicii

pentru îndeplinirea

nevoilor persoanelor

vârstnice

- centre de zi de tip respiro (cluburi)

- centre rezidențiale (cămine pentru bătrâni)

- servicii de asistență pentru trai independent sau asistat (transport

gratuit, asistenți personali, interpreți)

- diversificarea tipurilor de îngrijire (prin infirmieri, tele-asistență,

servicii integrate)

- înființarea și dezvoltarea de servicii de îngrijire la domiciliu (servicii

medicale, sociale, preventive, abilitare și reabilitare)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DAC

ONG-uri

Cămin 

Copou

Bucium

2. creșterea gradului de 

informare și implicare a 

comunității pentru ajutorul 

persoanelor vârstnice

- încheierea unor convenții de parteneriat în funcție de nevoile

persoanelor vârstnice

- creșterea gradului de informare cu privire la problematica

persoanelor vârstnice

- informarea comunității cu privire la activitățile centrelor pentru

vârstnici

- menținerea unei legături cu tânăra generație (prin vizite la domiciliu

pe perioada de practică a studenților de la Facultățile de profil /

Asistență Socială / Sociologie și Psihologie / UAIC Iași

- creșterea calității vieții persoanelor vârstnice (ajutoare fiananciare,

gratuități, facilități, ajutor în natură)

X

X 

X

X 

X 

X

X 

X

X

X 

DAC

ONG-uri

PMI
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4. Planul anual de contractare a serviciilor sociale 

în Municipiul Iași (2017)

3. Nr Denumirea serviciului cf. Nomencaltor servicii sociale Descriere serviciu social Nr 

beneficiari/an

1 Centrul de consiliere și sprijin pentru copii și părinți

separați sau în risc de separare

Centre de zi pentru familie cu copii 20

2 Centrul de plasament Centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție

special

6

3 Centrul de resurse pentru familii Serviciul social acordat în comunitate destinat

persoanelor adulte

15

4 Centrul de îngrijire la domiciliu Iași Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane

vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în

situație de dependență

25

5 Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități

din județul Iași

Centre de zi pentru persoane cu dizabilități 5

6 Centrul de zi de consiliere și informare pentru alte

persoane aflate în situații de nevoie din județul Iași

Centre de zi pentru asiatență și suport pentru alte

persoane aflate în situații de nevoie

12

7 Centrul de servicii de suport pentru integrarea

socială și profesională a tinerilor vulnerabili

Centre de zi pentru asistență și suport pentru alte

persoane aflate în situații de nevoie

10

8 Serviciul de asistență socio-medicală de îngrijire la

domiciliu pentru persoane vârstnice

Servicii de îngrijire la domiciliu –persoane vârstnice, cu

dizabilități, aflate în situații de dependență

8

9 Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și

părinți

Centre de zi pentru familie cu copii 40
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4. Planul anual de contractare a serviciilor sociale în 

Municipiul Iași (2017)

3. Nr Denumirea serviciului cf. Nomencaltor

servicii sociale

Descriere serviciu social Nr 

beneficiari/an

10 Centrul de zi pentru asistanță și incluziune 

socio/educațională pentru copii cu CES

Servicii integrate socio-eucaționale pentru copiii

cu CES

20

11 Centrul de consiliere pentru tineri Pachet integrat de servicii sociale și de consiliere

psihologică pentru tineri cu tulburări de

comportament , boli cronice și adicții

15

12 Servicii de plasare și asistență a grupurilor 

vulnerabile la locul de muncă

Pachet integrat de servicii sociale și de ocupare

pentru grupuri vulnerabile

30

13 Centrul de zi pentru tineri cu autism din Iași Centru de zi pentru persoane adulte cu

dizabilități

10

14 Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și 

copii

Centre de zi pentru familie cu copii 30

15 Educație și incluziune socială pentru grupuri

vulnerabile

Centru de zi pentru copii aflați în situație de

separare de părinți

60

16 Educație și incluziune socială pentru grupuri 

vulnerabile

Metode inovative de educație nonformală -

Școala Mobilă

30

17 Servicii complementare acordării de burse 

pentru elevi din mediul rural

Servicii de consiliere și orientare școlară,

consiliere și orientare în carieră, activități

educative, monitorizare școlară, formare abilități

de viață, activități de socializare și tabere de vară

130
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4. Planul anual de contractare a serviciilor 

sociale în Municipiul Iași (2017)

Nr Denumirea serviciului cf. Nomencaltor servicii

sociale

Descriere serviciu social Nr 

beneficiari/an

17 Servicii complementare acordării de burse 

pentru elevi din mediul rural

Servicii de consiliere și orientare școlară, consiliere și

orientare în carieră, activități educative, monitorizare

școlară, formare abilități de viață, activități de socializare și

tabere de vară

130

18 Servicul social-Deprinderi de viață independentă 

pentru copiii de astăzi, adulții de mâine

Servicii socio-educaționale, de asistență, consiliere și 

orientare vocațională

30

19 Servicul social de tip comunitar-Asistență pentru 

familiile aflate în dificultate

Servicii socio-educaționale, de asistență, consiliere și 

orientare profesională

30

20 Centre de consiliere petnru prevenirea și 

combaterea violenței în familie

Centru de zi pentru victimele violenței în familie 120

17

- planul de contractare pentru anul 2017 propune 20 de proiecte (toate având prelungire a serviciilor până la 3 ani)

- în total sunt 646 beneficiari / anual

- presupune o angajare a unei sume de aproximativ 4.900.000 lei.



www.fonss.ro 18

PROIECT CO-FINANȚAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEȚIEI PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUȚIEI ELVEȚIENE

PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ

Vă mulțumesc pentru atenție!


