ROMANIA
JUD. CONSTANTA
ORAŞUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
NR. 51 DIN 30.07.2020
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a orașului Murfatlar
pentru perioada 2020-2025

Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta ordinara azi, 30.07.2020;
Vazand:
- Proiectul de hotarare si referatul de aprobare initiate de primarul orasului
Murfatlar;
- Raportul de specialitate nr. 40182/29.06.2020 intocmit de dna Alexandra
Trifan-Dinica;
- Avizul comisiei nr.1.
In temeiul prevederilor prevederile art. 3 alin 2 lit. a și art. 4 din Hotărârea nr.
797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor
publice de asistență socială și a structurii orientative de personal,art.129, alin. 2, lit. d, alin.7,
lit. b, art. 196 al.1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ Consiliul Local
Murfatlar;
HOTARASTE:
Art. 1. Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a orasului
Murfatlar pentru perioada 2020 - 2025, prezentata in anexa 1 , parte integranta din prezenta
hotarare .
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului Constanta in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija
secretarului Orasului Murfatlar.
Prezenta hotarare a fost adoptată cu un numar de 17 voturi pentru, voturi impotriva si - abtineri.

PRESEDINTE,
MANEA ILIE

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
FLORIN VINTILA
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Anexa 1 la HCL nr. 51 / 30.07.2020

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A
SERVICIILOR SOCIALE
A ORAŞULUI MURFATLAR
pentru perioada 2020-2025
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1.2. Cadrul legislativ
1.3. Principii şi valori
Capitolul II Furnizori publici și privati de servicii sociale
2.1. Furnizori publici și privați de servicii sociale la nivelul județului Constanța
2.2. Furnizori publici și privați de servicii sociale la nivelul orașului Murfatlar
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4.1. Viziune
4.2. Misiune
4.3. Obiectiv strategic general și obiective specifice
4.4. Acțiuni de intervenție propuse pentru îndeplinerea obiectivelor specifice ale Strategiei de
dezvoltare a serviciilor sociale
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Capitolul V Monitorizarea și evaluarea strategiei
5.1. Monitorizarea strategiei
5.2. Evaluarea strategiei
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Capitolul I Consideraţii generale
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a Orașului Murfatlar, acordate prin Direcția de
Asistență Socială, a fost elaborată ca urmare a necesității armonizării practicilor în domeniul
acordarii serviciilor de asistență socială cu prevederile legislative naționale și europene, cât și a
prevederilor strategiilor elaborate la nivel național privind incluziunea socială, reducerea
sărăciei, promovarea și protecția grupurilor vulnerabile, cu strategiile regionale, județene și
locale din domeniul dezvoltării serviciilor sociale.
1.1.Context european și național


Strategia Europa 2020 a Uniunii Europene stă la baza tuturor politicilor de

dezvoltare relevante la nivelul Uniunii Europene pentru perioada 2014 – 2020 si propune trei
priorităţi:
 dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare;
 promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai
ecologice şi mai competitive;
 promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure
coeziunea socială şi teritorială.
România și-a asumat o serie de domenii de acțiune în concordanță cu obiectivele UE,
printre care și cel al luptei împotriva sărăciei și a excluziunii sociale, având la bază una dintre
prioritățile tematice ale strategiei, aceea de creştere economică favorabilă incluziunii:
promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, în măsură să asigure
coeziunea economică, socială şi teritorială.
Strategii sectoriale:



Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru

perioada 2015 – 2020, aprobată prin HG nr.383/27.05.2015
La nivel național au fost identificate obiective specifice de intervenție pe fiecare sector:
ocuparea forței de muncă, transferuri sociale, servicii sociale, educație, sănătate, locuire,
participare socială, politici zonale, consolidarea capacității instituționale de reducere a sărăciei
și de promovare a incluziunii sociale. În domeniul serviciilor sociale, România și-a asumat
îndeplinirea următoarelor obiective:
 Consolidarea și îmbunătățirea serviciilor sociale la nivel comunitar,
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 Dezvoltarea echipelor comunitare de intervenție integrată pentru furnizarea serviciilor
sociale de educație, ocupare, sănătate și programe de intermediere socială și facilitare la
nivel comunitar, în special în zonele sărace și marginalizate, rurale și urbane, romă și
non-romă,
 Consolidarea serviciilor sociale de protecție a copilului,
 Dezvoltarea serviciilor sociale pentru grupurile vulnerabile.



Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru

perioada 2014-2020, aprobată prin HG nr. 1.113/12.12.2014


Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor

vârstnice pentru perioada 2015-2020, aprobată prin HG nr. 566/15.07.2015


Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând

minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, aprobată prin HG nr.18/14.01.2015


Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, aprobată prin

HG nr.430/25.04.2001


Strategia naţională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi"

2016-2020, aprobată prin HG nr.655/14.09.2016
Strategia județeană și locală:
Strategia de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanta
Viziunea de dezvoltare are în vedere impunerea Zonei Metropolitane Constanţa ca un
centru multifuncţional competitiv al României şi principalul polarizator economic în regiunea
Mării Negre, avându-se în vedere totodată dezvoltarea durabilă a întregii zone şi reducerea
discrepanţelor actuale de dezvoltare dintre cele 14 localităţi care compun polul de creştere.
Obiectivele strategice ale Zonei Metropolitane Constanţa au fost stabilite în concordanţa
cu:
 Creşterea rolului economic şi social al Zonei Metropolitane Constanţa, prin adoptarea unei
abordări policentrice, în vederea stimulării unei dezvoltări mai echilibrate a municipiului
Constanţa şi a arealului său de influenţă (cele 14 localităţi ce formează Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa)
 Creşterea competitivităţii economice în vederea stimulării mediului de afaceri local
 Diversificarea activităţilor economice în mediul rural din interiorul Zonei Metropolitane
Constanţa
 Îmbunătăţirea accesibilităţii în interiorul şi în exteriorul municipiului Constanţa şi în arealul
său de influenţă, realizând conexiuni cu zonele din imediata vecinătate
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 Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Zonei Metropolitane Constanţa
 Creşterea calităţii serviciilor sociale şi a infrastructurii aferente din Zona Metropolitană
Constanţa
 Dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului

 Fructificarea capitalului uman şi perfecţionarea resurselor umane.
Strategia Județeană în domeniul asistenței sociale și protecția copilului pe anii
2016-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 277/25.10.2016,
enumară printre obiectivele generale propuse următoarele:
- întărirea capacității instituționale a autorităților publice locale pentru identificarea de riscuri și
pentru monitorizarea și evaluarea calității serviciilor in asistență socială/medicală,
- implementarea de intervenții de prevenție primară, secundară și tertiară pentru
copii/adolescenți privind principalele riscuri legate de sănătate – consum de alcool, tutun,
droguri, nutriție sănătoasă, activitate fizică etc., prin implicarea tuturor instituțiilor abilitate de
la nivelul autorităților publice locale,
- creșterea accesului copiilor la educație prin implicarea tuturor instituțiilor abilitate,
- dezvoltarea sistemului de monitorizare a participării copiilor la învățământul primar și
gimnazial printr-o colaborare activă între autorităților publice locale și Inspectoratul Școlar
Județean,
- dezvoltarea de servicii comunitare integrate,
- creșterea calității serviciilor sociale destinate copiilor prin implicarea autorităților publice
locale și a tuturor instituțiilor responsabile,
- implicarea comunității în asigurarea respectării drepturilor copilului,
- activarea Structurilor Comunitare Consultative și pregătirea personalului din aceste structuri
în problematica drepturilor copilului și adopției,
- creșterea accesului copiilor săraci la serviciile de bază, prin implicarea tuturor instituțiilor
responsabile,
- dezvoltarea serviciilor de abilitare/reabilitare, înființarea unor noi servicii la nivelul
autorităților publice locale,
- dezvoltarea de atitudini pozitive în familie și societate față de copiii cu dizabilități,
- combaterea atitudinii negative a societății față de romi, în general, și față de copiii-romi, în
special,
- facilitarea accesului copiilor romi la serviciile sociale, educaționale și medicale,
- realizarea unei analize detaliate a nevoilor de investiții la nivelul autorităților locale pentru
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creșterea accesului copiilor, în special a celor din medii dezavantajate socio-economic, la
facilități destinate activităților recreative și de petrecere al timpului liber,
- derularea unor campanii privind respectarea și promovarea drepturilor copilului ;i
sensibilizarea opiniei publice în vederea îmbunătățirii atitudinii și comportamentului general
privind problematica specifică a copilului și a familiei în situație de risc sau dificultate,
- la nivelul autorităților publice locale, înființarea de centre de zi pentru copiii și familiile aflate
în situație de risc social,
- realizarea, în colaborare cu autoritățile publice locale și medicii de familie din comunități, a
unor campanii de informare cu privire la metodele contraceptive și importanța utilizării lor, în
vederea reducerii numărului de sarcini nedorite,
- colaborarea cu autoritățile publice locale în vederea dezvoltării procesului de prevenire a
situațiilor de risc,
- formarea personalului cu atribuții de asistență socială, educative, administrative etc., de la
nivelul comunităților locale, în vederea dezvoltării serviciilor sociale la nivelul comunităților
locale, cu scopul menținerii în comunitate a cazurilor aflate în situație de risc social.
Prin Strategia de Dezvoltare Durabilă a Orașului Murfatlar cu orizontul de tip 2014 –
2020, s-au propus ca obiective strategice următoarele:
Obiectiv strategic 1. Creșterea atractivităţii orașului Murfatlar pentru locuitori şi
investitori
Obiectivul operațional 1.1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori
Obiectivul operaţional 1.2. Asigurarea bunei guvernanțe la nivel local
Obiectivul operațional 1.3.Crearea unui mediu afaceri atractiv, competitiv și inovativ
Obiectiv strategic 2. Asigurarea conectării centrului urban
Obiectivul operațional 2.1. Îmbunătăţirea mobilităţii şi accesibilității
Obiectivul operațional 2.2. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare
Obiectiv strategic 3. Asigurarea unei creşteri sustenabile a orașului
Obiectivul operațional 3.1.Asigurarea unui management durabil al mediului
Obiectivul operațional 3.2. Creşterea eficienţei energetice şi promovarea energiilor
alternative
1.2. Cadrul legislativ
Prezenta Strategie a fost elaborată cu respectarea legislației în vigoare, cele mai importante
acte normative fiind următoarele:
a) Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
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b) Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
d) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare;
e) Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
f)

Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată;

g) Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările
şi completările ulterioare;
h) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea personaelor cu handicap, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
i)

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale,

j)

Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social;

k) H.G. nr. 797/08.11.2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
l)

H.G. nr. 867/14.10.2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;

m) Ordinul Ministerului Muncii nr.2126/5.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor
fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de
persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate,
serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;
n) Ordinul ANPCA nr. 24/04.03.2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii
pentru centrele de zi

1.3. Principii şi valori
A. Strategia se bazează pe respectarea următoarelor principii:
 Universalitate. Fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială în condiţiile prevăzute de
lege. Prin acest drept este recunoscut principiul accesibilităţii egale la serviciile sociale
pentru cetăţenii oraşului.
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 Obiectivitate şi imparţialitate. În acordarea serviciilor sociale se asigură o atitudine
obiectivă, neutră şi imparţială faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă
natură.
 Eficienţă şi eficacitate. În acordarea serviciilor sociale se asigură toate condiţiile pentru
rezolvarea eventualelor situaţii de criză în care se găseşte solicitantul, avându-se în vedere
următoarele caracteristici: calitative, cantitativ adecvate şi perioada de timp adecvate.
 Abordarea integrată în furnizarea serviciilor sociale. Acordarea de servicii sociale se
bazează pe o evaluare completă şi complexă (unde este cazul) a nevoilor solicitanţilor şi
intervenţia asupra tuturor aspectelor problemelor de rezolvat.
 Proximitate în furnizarea de servicii sociale. Serviciile sociale acordate se adaptează la
nevoile comunităţii şi ale cetăţenilor oraşului Murfatlar.
 Cooperare şi parteneriat. Serviciile sociale se acordă în parteneriat şi cooperând cu ceilalţi
furnizori de servicii sociale. Se va asigura transferul şi monitorizarea beneficiarului atunci
când situaţia o impune, către alte servicii sociale primare sau specializate.
 Orientarea pe rezultate. Directia de Asistenţă Socială are ca obiectiv principal orientarea
pe rezultate în beneficiul persoanelor deservite, adresându-se celor mai vulnerabile categorii
de persoane, acordarea lui făcându-se în funcţie de veniturile şi bunurile acestora.
 Îmbunătăţirea continuă a calităţii. Directia de Asistenţă Socială se centrează pe
îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale şi pe eficientizarea resurselor disponibile.
 Respectarea demnităţii umane. Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi
deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate
şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intectual, politic sau economic.
 Subsidiaritatea. Persoana care nu-şi poate asigura integral nevoile sociale beneficiază de
intervenţia comunităţii locale, a structurilor ei administrative sau asociative şi, implicit, a
statului.
B. Strategia se bazează pe respectarea următoarelor valori:
 Egalitatea de şanse. Toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu privire la accesul
la serviciile sociale şi de tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare.
 Libertatea de alegere. Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul
social ce răspunde nevoii sale sociale.
 Independenţa şi individualitatea fiecărei persoane. Fiecare persoană are dreptul să fie
parte integrantă a comunităţii, păstrându-şi în acelaşi timp independenţa şi individualitatea.
Aceasta urmăreşte să evite marginalizarea beneficiarilor de servicii sociale pe baza
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principiului că toţi cetăţenii, indiferent dacă necesită servicii de asistenţă socială sau nu, sunt
fiinţe normale cu nevoi şi aspiraţii umane normale.
 Transparenţă în participarea şi acordarea serviciilor sociale. Fiecare persoană are acces
la informaţiile privind drepturile fundamentale şi legale de asistenţă socială, precum şi
posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale. Membrii comunităţii
trebuie încurajaţi şi sprijiniţi pentru a putea fi parte integrantă în planificarea şi furnizarea
serviciilor sociale.
 Confidenţialitatea. Furnizorii serviciilor sociale trebuie să ia măsurile posibile şi rezonabile,
astfel încât informaţiile care privesc beneficiarii să nu fie divulgate sau făcute publice fără
acordul respectivelor persoane.

Capitolul II Furnizori publici și privați de servicii sociale
2.1. Furnizori publici și privați de servicii sociale la nivelul județului Constanța
Listele cu toți furnizorii de servicii sociale acreditați conform legislației în domeniu și cu
toate serviciile sociale care au primit licență de funcționare, sunt publicate pe site-ul
Ministerului

Muncii

și

Protecției

Sociale,

respectiv:

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-s
i-asistenta-sociala/4848 .
La data de 25.05.2020, la nivelul județului Constanța erau înregistrați următorii furnizori
de servicii sociale:
Nr.
crt.
1
2
3

Denumire furnizor

Adresa

Localitate

Adeserg Medical S.R.L.

sat Cumpăna, str. Monumentului,
nr. 54 H

Cumpăna

Alexandrei Efo S.R.L.

bd. 1 Mai, nr. 10

Eforie

Asociația Benevolus

str. Cișmelei, nr. 16, bl. B5, sc. C,
et.3, ap. 41

Constanța

Asociaţia Bunicul și Bunica

str. Mircea cel Bătrân nr. 16

Cumpăna

Asociația Centrul Terapeutic Marea Neagră de Sprijin a Persoanelor cu
Autism
Asociația Charity East

str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 8

Constanța

str. M20, nr. 50

Năvodari

4

5
6

9

ROMÂNIA

PRIMARIA ORAŞULUI MURFATLAR
JUDEŢUL CONSTANŢA
Sediul Primăriei: str. Calea Dobrogei 1, cod905100
Email: consiliu-local@primaria-murfatlar.ro
Website: www.primaria-murfatlar.ro
Telefon: 0241234350 0726 238488 Fax: 0241234516

Asociația Curcubeul Cunoașterii

str. Industriei, nr. 5, bl. MS 2, ap.
8

Medgidia

Asociația de Dezvoltare Pentru
Asistență Socială și Formare
Profesională
Asociaţia de Întrajutorare Selimiye

str. Emil Cioran, nr. 35 A

Agigea

Piaţa Libertăţii nr. 25

Mangalia

Asociaţia Fair Play Constanța

aleea Egretei nr.13A, bl. C9

Constanța

Asociația Handmade România

bd. Ferdinand, nr. 30

Constanța

Asociația Harul Nesfârșit

str. Școlii, nr. 43 D

Topraisar

Asociația Împreună pentru Viitorul
Dobrogei

str. Bisericii nr. 5, C1, camera 2,
cod poștal 907155

Istria

Asociația Kronos

sat Schitu str. Principală, nr. 12 A

Costinești

Asociaţia Med - Cer

str. Mihai Eminescu, nr. 18, bl.
O2a, sc. B, ap. 17

Cernavodă

str. Muncitorului nr. 10

Mangalia

17

Asociaţia Muncitoarele Pioase ale
Sfântului Iosif
Asociaţia Naţională a Surzilor din
România - Filiala Constanţa

str. Griviţei, nr. 56

Constanța

18

Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Judeţeană Constanţa

str. Traian, nr. 56

Constanța

Asociația Noul Val

bd. Ferdinand, nr. 32 A

Constanța

Asociaţia Pentru Dezvoltare
Comunitară Cumpăna

str. Alexandru Alimănişteanu, nr.
71

Cumpăna

Asociația Pentru Recuperarea,
Reabilitarea și Reintegrarea
Alcoolicilor și a Persoanelor cu Alte
Adicții - Victorem
Asociația Psihoamas

str. Semănătorilor, nr. 6 B

Valu lui
Traian

str. Slt. Gheorghe Economu, nr.
1B, cam. 1

Constanța

Asociaţia Psychological Health Center

str. 23 August, nr. 20, ap. 214, et.
2

Eforie

Asociaţia Reședința Bunicilor

sat M. Kogălniceanu, str.
Victoriei, nr. 3

Mihail
Kogălniceanu

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

19
20

21

22

23
24

10
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Asociaţia Samarineanul Milostiv Constanţa

str. Arhiepiscopiei nr.24

Constanța

Asociaţia Sigma Development Center

bd. Ferdinand, nr. 61, bl. A7, sc.
A, ap. 4

Constanța

Asociaţia Speranţa pentru Ocrotirea
Bolnavilor cu SIDA din Constanţa

str. Primăverii nr.12

Mihail
Kogălniceanu

Asociaţia Vârstnicii Noştrii

str. Războieni nr. 11

Constanța

Asociația Zâmbet și Culoare

str. Poporului, nr. 23, bl. P9, sc. A,
ap. 10

Medgidia

Asociaţia Zâmbete Pentru Toți

str. Luceafărului, nr. 30

Corbu

C&D Holiday Inn S.R.L.

str. Rozelor, nr. 8, bl. R4, sc. B, et.
3, ap. 26, cam. 2

Mangalia

Casa Bătrânilor S.R.L.

Eforie Nord, str. Anemonei, nr. 32, Eforie
lot 15, careu VI

Căminul Bunicii Noștri S.R.L.

str. Sarmisegetuza, nr. 24, et. 1,
ap. 2

Constanța

Căminul de Bătrâni Sfinții Constantin
și Elena S.R.L.

Eforie Nord, aleea Cameliei, nr.
20

Eforie

Dialogul Vârstei S.R.L.

str. Amurgului, nr. 78 A, cam. 1

Constanța

Direcția Generală de Asistenţă Socială
Constanța
Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Constanţa

str. Unirii, nr. 104

Constanța

str. Decebal nr. 22

Constanța

Dragroup Top Medical S.R.L.

sat Lazu, str. Ioan Nistor, nr. 9, lot
1

Agigea

Dragrup Medical S.R.L.

sat Cumpăna, str. Alexandru ce
Bun, nr. 24

Cumpăna

Dually Axy Turism S.R.L.

Eforie Nord, str. Steaua de Mare,
nr. 5-7

Eforie

Filiala Asociația Kronos

str. Ion Vodă cel Cumplit, nr. 30

Eforie

Fundaţia Baylor-Marea Neagră

sat Lazu, str. Traian Lalescu nr. 28

Agigea

Fundația Chi Ro

str. B.P.Hașdeu nr. 100, bl. H3,
ap.22
str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, bl.
C2, sc. A, ap. 2, parter

Constanța

Fundaţia Crucea Alb Galbenă din
România Filiala Constanţa

11

Constanța
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45

Fundaţia de Servicii Islamice din
România - Filiala Cobadin

str. Albinelor nr. 38

Cobadin

46

Fundaţia de Servicii Islamice din
România - Filiala Constanţa

str. Fântânele nr. 1

Constanța

Fundaţia de Servicii Islamice din
România - Filiala Medgidia
Fundaţia Giovanni Bosco

str. Nicolae Bălcescu nr. 21

Medgidia

str. Mitropolit Veniamin Costache
nr. 66

Constanța

Fundația Marcel Prodan

bd. Tomis, nr. 314, bl. LT5A, sc.
A, ap. 1

Constanța

Fundaţia MGH pentru Copii Bolnavi
de SIDA

aleea Lirei nr. 11

Constanța

Fundaţia Project Romanian Rescue

aleea Nufărului, nr. 9

Murfatlar

Fundația RHM - RO

bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 181
A
str. Dobrogei, nr. 1, bl. 53, sc. A,
ap. 16

Constanța

Fundaţia Stânca Veacurilor

str. Aurel Vlaicu nr. 108A

Constanța

Isim Servicii As S.R.L.

sat Culmea, clădirea C1

Ovidiu

Organizația Salvați Copiii - Filiala
Constanța

str. Matei Basarab, nr. 44

Mangalia

Parohia Sf. Mare Mc. Mina Mangalia

str. George Emil Palade nr.32

Mangalia

Penitenciarul Constanţa - Poarta Albă

str. Coloniilor, nr. 2 A

Poarta Albă

59

Primăria Comunei Agigea Compartiment Asistenţă Socială

str. Bujorului, nr. 11

Agigea

60

Primăria Comunei Băneasa Compartiment Asistență Socială

str. Trandafirilor, nr. 101

Băneasa

șos. Constanței, nr. 45

Crucea

61

Primăria Comunei Crucea Compartiment Asistenţă Socială
Primăria Comunei Cumpăna

şos. Constanţei nr. 132

Cumpăna

63

Primăria Comunei Grădina Compartiment Asistenţă Socială

str. Victoriei, nr. 39

Grădina

64

Primăria Comunei Mircea Vodă Compartiment Asistență Socială

str. Primăriei, nr. 47

Mircea Vodă

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

62

Fundaţia S.O.S. Copiii Străzii 2002

12

Năvodari
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65

Primăria Comunei Pantelimon Compartiment Asistență Socială

str. Principală, nr. 214

Pantelimon

66

Primăria Municipiului Mangalia Direcția Asistență Socială

str. Delfinului, nr. 1

Mangalia

str. Decebal, nr. 35

Medgidia

68

Primăria Municipiului Medgidia Serviciul de Asistență Socială
Comunitară
Primăria Orașului Cernavodă Direcția de Asistență Socială

str. Ovidiu, nr. 11

Cernavodă

69

Primăria Orașului Hârșova - Direcția
Publică de Asistență Socială

str. Revoluției, nr. 37

Hârșova

70

Primăria Orașului Năvodari - Direcția
Asistență Socială

str. Sănătății, nr. 2

Năvodari

QRS Home Medical S.R.L.

str. Solidarității, nr. 7, bl. B, sc. E,
ap. 67

Constanța

Radar Azil de Bătrâni S.R.L.

str. Vadului, nr. 85

Hârșova

S.C. Filantropia Sf. Pantelimon S.R.L.

șos. Mangaliei, nr. 74, corp B,
parter

Constanța

S.C. Lux Echitas S.R.L.

sat Lazu str. Simion Bărnuțiu, nr.
11

Agigea

Unitatea de Asistență Medico Socială
Agigea

str. Nicolae Titulescu nr. 159

Agigea

Witch Clean S.R.L.

sat Lazu, str. Ion Nistor, nr. 9, lot
1

Agigea

67

71
72
73
74
75
76

13
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În ceea ce privește serviciile sociale licențiate, la data de 25.05.2020 pe site-ul MMPS era prezentata urmatoarea lista la nivelul judetului Constanta:
Nr.
crt.

Public/
Privat

1

Public

Agenția Națională
Antidrog

2

Privat

Asociatia Positiv Plus Asociatie de
Binefacere

3

Privat

4

Denumire Furnizor

Denumire serviciu
social

Cod
serviciu
social

Tip serviciu social

Adresa serviciu
social

Localitate

Capac.

Centrul de
prevenire, evaluare
și consiliere
antidrog Constanța
Centru de ingrijire
si asistenta Sf.
Laurentiu

8899
CZ-AD-I

Centre de zi pentru persoane
toxico-dependente pentru persoane cu
diferite adicții: droguri, alcool, alte
substanțe toxice, etc

Aleea
Mimozelor, nr.4

Constanța

50

8790
CR-D-I

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

Str. 1907, nr. 10

Cernavodă

20

Asociația Positiv Plus Asociație de
Binefacere

Centru rezidenţial
pentru copii cu
dizabilităţii Casa
Catherine

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

Str.1907, nr.10

Cernavodă

6

Privat

Fundaţia pentru
Dezvoltarea Serviciilor
Sociale (F.D.S.S.)

Centrul de zi pentru
persoane în
dificultate Cuza
Vodă

8899
CZ-PN-III

Centre de zi pentru asistenţă şi suport
pentru alte persoane aflate în situaţii de
nevoie

str. Medgidiei, nr. Cuza Vodă
51

15

5

Privat

Fundaţia pentru
Dezvoltarea Serviciilor
Sociale (F.D.S.S.)

8899
CZ-F-I

Centre de zi pentru familie cu copii

str. Medgidiei, nr. Cuza Vodă
51

25

6

Privat

Organizaţia Salvaţi
Copiii

Centrul de
Consiliere şi Sprijin
pentru Părinţi şi
Copii Cuza Voda
Centrul de zi pentru
copii din grupuri
vulnerabile

8891
CZ-C-II

Centre de zi pentru copii: copii în
familie, copii separaţi sau în risc de
separare de părinți

Bd I.C.Brătianu,
nr.141

40

14

Constanța
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7

Privat

Adeserg Medical
S.R.L.

Centrul de rezidență
Casa Bunicilor

8730
CR-V-I

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru persoane vârstnice

str. A, nr. 17, cod
poștal 905900

Ovidiu

30

8

Privat

Alexandrei Efo S.R.L.

Centrul pentru
persoane vârstnice Briza mării

8730
CR-V-I

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru persoane vârstnice

bd. 1 Mai, nr. 10,
Eforie Nord

Eforie

30

9

Privat

Centrul de zi de
recuperare pentru
copiii cu dizabilităţi

8891
CZ-C-III

Centre de zi pentru copii: copii în
familie, copii separaţi sau în risc de
separare de părinți

str. Andrei
Mureşanu, nr. 81

Constanța

100

10

Privat

Asociația Centrul
Terapeutic Marea
Neagră de Sprijin a
Persoanelor cu Autism
Asociația Charity East

Casa Giulia

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

str. M20, nr. 50,
Mamaia Sat

Năvodari

11

11

Privat

Asociația Curcubeul
Cunoașterii

8899
CZ-F-I

Centre de zi pentru familie cu copii

Str. Doctor
Ibrahim Themo,
nr. 2

Medgidia

40-70/z
i

12

Privat

Asociaţia de
Întrajutorare Selimiye

Centru de zi pentru
consiliere şi sprijin
pentru copii şi
părinţi Curcubeul
Cunoaşterii
Casa de tip familial
pentru băieți
Selimiye Mangalia

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

str. Libertăţii nr.
25

Mangalia

20

13

Privat

Asociaţia Fair Play
Constanța

Centrul rezidențial
de îngrijire și
asistență pentru
persoanele fără
adăpost

8790
CR-PFA-I

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru persoanele fără
adăpost

aleea Egretei, nr.
13 A, bl. C 9

Constanța

36

15
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14

Privat

Asociația Harul
Nesfârșit

Centrul Maternal
"Tina's House

8790
CR-MC-I

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru mamă şi copil

str. Şcolii, nr.
44D

Topraisar

8

15

Privat

Asociația Kronos

Centrul rezidențial
pentru persoane
vârstnice Nikolas

8730
CR-V-I

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru persoane vârstnice

sat Schitu, str.
Principală, nr. 12
A

Costinești

40

16

Privat

Asociația Kronos

Asociația Kronos Centrul rezidențial
pentru persoane
vârstnice Zig-zag

8730
CR-V-I

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru persoane vârstnice

sat Schitu str.
Principală, nr.
2G+2G bis

Costinești

44

17

Privat

Asociaţia MED-CER

8891
CZ-C-III

Centre de zi pentru copii: copii în
familie, copii separaţi sau în risc de
separare de părinți

Str. Ion Creangă,
nr. 18

Medgidia

25

18

Privat

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

19

Privat

Asociaţia Muncitoarele
Pioase ale Sfântului
Iosif
Asociaţia Reședința
Bunicilor

Centrul de zi pentru
persoane cu
dizabilităţi
MED-CER
Modul Familial
Cămin persoane
vârstnice

8730
CR-V-I

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru persoane vârstnice

sat M.
Kogălniceanu,
str. Victoriei, nr.
3

Mihail
Kogălniceanu

15

20

Privat

Cantina socială
Sfinții Apostoli
Petru și Pavel

8899
CPDH-I

Centre de preparare şi distribuire a
hranei pentru persoane în risc de sărăcie

str.
Arhiepiscopiei
nr. 23, cod poștal
900732

Constanța

80

Asociaţia
Samarineanul Milostiv
- Constanţa

16

Mangalia
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Locuință protejată
pentru persoane cu
nevoi speciale: Casa
Ashitanoie
/Luxemburg
Cămin de bătrâni
Rezidența Speranța

8790
CR-D-VII

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

str. Primăverii
nr.12

Mihail
Kogălniceanu

_

8730
CR-V-I

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru persoane vârstnice

Str. Speranței nr.
1

Mihail
Kogălniceanu

72

Asociaţia Zâmbet şi
Culoare

Centru de zi pentru
copii cu dizabilităţi
" Zâmbet şi
Culoare"

8891
CZ-C-III

Centre de zi pentru copii: copii în
familie, copii separaţi sau în risc de
separare de părinți

Str.Republicii,
nr.56

Medgidia

30

Privat

Casa Bătrânilor S.R.L.

Căminul persoane
vârstnice Casa
Bătrânilor

8730
CR-V-I

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru persoane vârstnice

Eforie

14

25

Privat

Dialogul Vârstei S.R.L. Căminul pentru
persoane vârstnice
Azur

8730
CR-V-I

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru persoane vârstnice

Eforie Nord, str.
Anemonei, nr.
32, lot 15, careu
VI
Mamaia-sat, str.
M 12, nr. 1A

Năvodari

40

26

Public

Directia Generala de
Asistenta Sociala si
Protectia Copilului
Constanta

8790
CR-D-I

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

Str. Eroilor, nr.
28

Techirghiol

93

27

Public

Directia Generala de
Asistenta Sociala si
Protectia Copilului
Constanta

8899
CZ-D-I

Centre de zi pentru persoane adulte cu
dizabilitati

Str. Eroilor, nr.
28

Techirghiol

30

21

Privat

Asociaţia Speranţa
pentru Ocrotirea
Bolnavilor cu SIDA
din Constanţa

22

Privat

Asociaţia Vârstnicii
Noştrii

23

Privat

24

Centrul de
recuperare si
reabilitare
neuropsihiatrica
Artemia Techirghiol
Centrul de zi

17
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Directia Generala de
Asistenta sociala si
protectia copilului
Constanta
Directia Generala de
Asistenta sociala si
protectia copilului
Constanta
Direcția Generală de
Asistenţă Socială
Constanța

Locuinte protejate
Casa Aurelia

8790
CR-D-VII

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

Str. Malinului, nr. Agigea
26-28, Lazu

10

Locuinte protejate
Casa Ionut

8790
CR-D-VII

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

Str. Malinului, nr. Agigea
26-28, Lazu

10

Cantina de ajutor
social Palazu Mare

8899
CPDH-I

Centre de preparare şi distribuire a
hranei pentru persoane în risc de sărăcie

str. Tineretului nr. Constanța
23, cod poștal
900002

450

Public

Direcția Generală de
Asistenţă Socială
Constanța

Căminul pentru
persoane vârstnice
Constanța

8730
CR-V-I

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru persoane vârstnice

str. Unirii nr. 104, Constanța
cod poștal
900544

250

32

Public

Direcția Generală de
Asistenţă Socială
Constanța

Cantina de ajutor
social Constanța

8899
CPDH-I

Centre de preparare şi distribuire a
hranei pentru persoane în risc de sărăcie

str. Cpt. Petre
Romulus, nr. 22

400

33

Public

Direcția Generală de
Asistenţă Socială
Constanța

Compartiment
pentru îngrijirea la
domiciliu a
persoanelor
vârstnice

8810 ID-I

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru
persoane vârstnice, persoane cu
dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de
dependenţă

str. Unirii, nr. 104 Constanța

28

Public

29

Public

30

Public

31

18

Constanța

10
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34

Public

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială
Constanţa

Centrul de găzduire
Sfânta Sofia

8790
CR-VD-III

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru victimele violenţei în
familie (domestice)

35

Public

Locuinte protejate
Techirghiol - Casa
Daniel

8790
CR-D-VII

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

36

Public

Locuinte protejate
Cumpana - Casa
Azaleea

8790
CR-D-VII

37

Public

Locuinte protejate
Cumpana - Casa
Violeta

38

Public

Direcția Generală de
Asistență Socială
Protecția Copilului
Constanta
Direcția Generală de
Asistență Socială
Protecția Copilului
Constanta
Direcția Generală de
Asistență Socială
Protecția Copilului
Constanta
Direcția Generală de
Asistență Socială
Protecția Copilului
Constanta

39

Public

40

Public

Direcția Generală de
Asistență Socială
Protecția Copilului
Constanta
Direcția Generală de
Asistență Socială
Protecția Copilului
Constanta

Constanţa

6

Str. Marasti, nr. 7

Techirghiol

10

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

Str. Strajei, nr. 81

Cumpăna

5

8790
CR-D-VII

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

Str. Strajei, nr. 81

Cumpăna

6

Locuinte protejate
Cumpana - Casa
Dalia

8790
CR-D-VII

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

Str. Strajei, nr. 81

Cumpăna

6

Locuinte protejate
Topraisar Casa
Lebada

8790
CR-D-VII

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

Soseaua
Nationala, Aleea
Teilor 12B, nr. 7

Topraisar

6

Locuinte protejate
Topraisar Casa
Egreta

8790
CR-D-VII

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

Soseaua
Nationala, Aleea
Teilor 12B, nr.
12B

Topraisar

6

19

ROMÂNIA

PRIMARIA ORAŞULUI MURFATLAR
JUDEŢUL CONSTANŢA
Sediul Primăriei: str. Calea Dobrogei 1, cod905100
Email: consiliu-local@primaria-murfatlar.ro
Website: www.primaria-murfatlar.ro
Telefon: 0241234350 0726 238488 Fax: 0241234516

41

Public

42

Public

43

Public

44

Public

45

Public

46

Public

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanța

47

Public

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanța

Direcția Generală de
Asistență Socială
Protecția Copilului
Constanta
Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanța
Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanța
Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanța
Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanța

Locuinte protejate
Topraisar Casa
Flamingo

8790
CR-D-VII

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

Soseaua
Nationala, Aleea
Teilor 12B, nr. 7

Topraisar

6

Adăpostul de zi și
noapte pentru copiii
străzii Constanța

8790
CR-C-III

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

Str. Decebal nr.
13 bis

Constanța

14

Centrul de îngrijire
și asistență socială
Sf. Andrei Negru
Vodă
Locuințe protejate
Topraisar - Casa
Colibri

8790
CR-D-I

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

Str. Mangaliei nr.
10

Negru Vodă

61

8790
CR-D-VII

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

șos. Națională,
aleea Teilor, nr.
12 B

Techirghiol

20

Centrul de
recuperare și
reabilitere
neuropsihiatrică
Techirghiol corp A
Centrul de îngrijire
și asistență Poarta
Albă

8790
CR-D-II

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

str. Mihail
Sadoveanu, nr. 9

Techirghiol

20

8790
CR-D-I

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

str. Căminului,
nr. 9

Poarta Albă

100

Locuințe protejate
Cumpăna Iris

8730
CR-V-III

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru persoane vârstnice

str. Strajei, nr. 81

Cumpăna

24
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Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanța
Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanța

Locuința protejată
Casa Aurelia Negru
Vodă

8730
CR-V-III

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru persoane vârstnice

Str. Sănătății nr.
3D

Negru Vodă

10

Centrul de îngrijire
și asistență
Techirghiol

8790
CR-D-I

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

Str. Mihail
Sadoveanu nr. 9

Techirghiol

22

Public

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanța

Centrul de
recuperare și
reabilitare
neuropsihiatrică
Techirghiol Corp B

8790
CR-D-II

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

Str. Mihail
Sadoveanu nr. 9

Techirghiol

20

51

Public

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanța

Locuință protejată
Casa Liliana

8790
CR-D-VII

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

Str. Mărăști nr 7

Techirghiol

20

52

Public

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanța

Modul destinat
primirii în regim de
urgență a mamei și
copilului Constanța

8790
CR-MC-I

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru mamă şi copil

Str. Aluniș nr. 4

Constanța

16

53

Public

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanța

Centrul de primire a
copilului în regim
de urgență
Constanța

8790
CR-VD-I

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru victimele violenţei în
familie (domestice)

Constanța

30

48

Public

49

Public

50
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54

Public

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanţa

55

Public

56

Public

57

Public

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanţa
Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanţa
Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanţa

58

Public

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanţa

Modul de primire în
regim de urgenţă
pentru victimele
violenţei în familie
din cadrul
Complexului de
servicii pentru
protecţia în regim
de urgenţă a
copilului, a cuplului
mamă-copil şi a
victimelor violenţei
în familie
Locuinţă protejată
victimele violenţei
domestice

8790
CR-VD-I

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru victimele violenţei în
familie (domestice)

Constanţa

4

8790
CR-VD-III

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru victimele violenţei în
familie (domestice)

Constanţa

6

Centru de plasament 8790
"Ovidiu"
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

Str.Pictor Nicolae Constanța
Grigorescu, nr.91

88

Centrul de zi de
recuperare din
cadrul Complexului
de Servicii
Comunitare
"Cristina"
Centrul de
plasament Traian

8891
CZ-C-III

Centre de zi pentru copii: copii în
familie, copii separaţi sau în risc de
separare de părinți

Str.Pandurului,
nr.120

Constanța

30

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

Str. Nicolae
Mandoi, nr.17A

Constanța

48

22

ROMÂNIA

PRIMARIA ORAŞULUI MURFATLAR
JUDEŢUL CONSTANŢA
Sediul Primăriei: str. Calea Dobrogei 1, cod905100
Email: consiliu-local@primaria-murfatlar.ro
Website: www.primaria-murfatlar.ro
Telefon: 0241234350 0726 238488 Fax: 0241234516

59

Public

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanţa

60

Public

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanţa

61

Public

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanţa

62

Public

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanţa

63

Public

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanţa

Casa nr.1
"Prichindelul" din
cadrul Centrului de
plasament
"Antonio"
Constanta
Casa nr.2
"Spiridusul" din
cadrul Centrului de
plasament
"Antonio"
Constanta
Casa nr.3
"Voinicelul" din
cadrul Centrului de
plasament
"Antonio"
Constanta
Modulele "Amicii"
din cadrul Centrului
de plasament
"Antonio"
Constanta
Componenta
Asistenţă
Maternală-Serviciul
Management de caz
pentru copil-Biroul
alternative de tip
familial

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

Str. Spiru Haret,
nr.39 B

Constanța

11

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

Str. Spiru Haret,
nr.39 B

Constanța

11

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

Str. Spiru Haret,
nr.39 B

Constanța

11

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

Str. Spiru Haret,
nr.39 B

Constanța

32

8790 SF-C

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

Str. Ciprian
Porumbescu,
nr.2A

Constanța

464
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64

Public

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanţa

Casa Rozelor din
cadrul Centrului de
plasament "Micul
Rotterdam"

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

Str.Aleea
Viitorului, nr.7

Constanța

56

65

Public

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

Str.Aleea
Viitorului, nr.7

Constanța

56

Public

8891
CZ-C-III

Centre de zi pentru copii: copii în
familie, copii separaţi sau în risc de
separare de părinți

Str. Ovidiu, nr.20
B

Techirghiol

15

67

Public

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

Str.Aleea
Viitorului, nr.7

Constanța

56

68

Public

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

Str.Aleea
Viitorului, nr.7

Constanța

56

69

Public

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

Str.Aleea
Viitorului, nr.7

Constanța

56

70

Public

Casa Panseluţelor
din cadrul Centrului
de plasament
"Micul Rotterdam"
Centrul de zi de
recuperare din
cadrul CSC "Sparta
Rotterdam"
Casa Macilor din
cadrul Centrului de
plasament "Micul
Rotterdam"
Casa Crinilor din
cadrul Centrului de
plasament "Micul
Rotterdam"
Casa Lalelelor din
cadrul Centrului de
plasament "Micul
Rotterdam"
Centrul de
plasament din
cadrul Complexului
de Servicii
Comunitare
"Orizont"

8790
CR-C-I

66

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanţa
Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanţa
Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanţa
Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanţa
Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanţa
Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanţa

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

Str.Horia Agarici, Constanța
nr.5

60
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71

Public

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanţa

72

Public

73

Public

74

Public

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanţa
Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanţa
Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanţa

75

Public

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanţa

76

Public

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanţa

Centrul de zi de
recuperare din
cadrul Complexului
de Servicii
Comunitare
"Orizont"
Centrul de Zi pentru
Copii cu Autism

8891
CZ-C-III

Centre de zi pentru copii: copii în
familie, copii separaţi sau în risc de
separare de părinți

Str.Horia Agarici, Constanța
nr.5

30

8891
CZ-C-III

Centre de zi pentru copii: copii în
familie, copii separaţi sau în risc de
separare de părinți

Str. Horia
Agarici, nr.5

Constanța

60

Centrul de
plasament
"Delfinul"

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

Str.Bujorului,
nr.9

Agigea

60

Centrul de
plasament din
cadrul Complexului
de Servicii
Comunitare
"Cristina"
Modul dezvoltare
deprinderi de viaţă
independentă din
cadrul Centrului de
Plasament "Micul
Rotterdam"
Centrul de
plasament - Casa
Jupiter din cadrul
Complexului de
Servicii Comunitare
Sparta Rotterdam

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

Str.Pandurului,
nr.120

CONSTANȚ
A

50

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

Str. Badea
Cârţan, nr. 19, bl.
K9, sc. B, et. 2,
ap. 29

Constanța

6

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

Str. Ovidiu, nr.20
B

Techirghiol

10
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Techirghiol
77

Public

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanţa

78

Public

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanţa

79

Public

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Constanţa

80

Public

81

Public

Direcția generală de
asistență socială și
protecția copilului
Constanța
Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului

Centrul de
plasament - Casa
Neptun din cadrul
Complexului de
Servicii Comunitare
Sparta Rotterdam
Techirghiol
Centrul de
plasament
Modulul Saturn din
cadrul
Complexului de
Servicii Comunitare
Sparta Rotterdam
Techirghiol
Centrul de
plasament - Casa
Venus din cadrul
Complexului de
Servicii Comunitare
Sparta Rotterdam
Techirghiol
Locuințe protejate
Apartamentul Lirei
Constanta

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

Str. Ovidiu, nr.20
B

Techirghiol

10

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

Str. Ovidiu, nr.20
B

Techirghiol

13

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

Str. Ovidiu, nr.20
B

Techirghiol

11

8790
CR-D-VII

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

Str. Lirei, nr.13,
bloc FC 14

Constanța

6

Locuințe protejate
Negru Voda - Casa
Opal

8790
CR-D-VII

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

Str. Silozului,
nr.22

Negru Vodă

6
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Constanța

82

Public

83

Public

84

Public

85

Public

86

Public

87

Public

88

Privat

Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului
Constanța
Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului
Constanța
Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului
Constanța
Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului
Constanța
Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului
Constanța
Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului
Constanța
Dragrup Medical
S.R.L.

Locuințe protejate
Negru Voda - Casa
Topaz

8790
CR-D-VII

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

Str. Silozului,
nr.22

Negru Vodă

6

Locuințe protejate
Negru Voda - Casa
Safir

8790
CR-D-VII

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

Str. Silozului,
nr.22

Negru Vodă

6

Locuințe protejate
Negru Voda - Casa
Smarald

8790
CR-D-VII

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

Str. Silozului,
nr.22

Negru Vodă

6

Locuințe protejate
Negru Voda - Casa
Rubin

8790
CR-D-VII

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

Str. Silozului,
nr.22

Negru Vodă

6

Locuințe protejate
Negru Voda - Casa
Coral

8790
CR-D-VII

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

Str. Silozului,
nr.22

Negru Vodă

6

Centrul de Ingrijire
si Asistenta
Armonia Negru
Voda
Unitate de îngrijire
la domiciliu pentru
persoane vârstnice

8790
CR-D-I

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

Sos. Mangaliei

Negru Vodă

103

8810 ID-I

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru
persoane vârstnice, persoane cu
dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de
dependenţă

sat Cumpăna, str.
Alexandru ce
Bun, nr. 24 A

Cumpăna

15 /zi
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89

Privat

Filiala Asociația
Kronos

Centrul rezidențial
pentru persoane
vârstnice Fintia

8730
CR-V-I

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru persoane vârstnice

Eforie Sud, str.
Ion Vodă cel
Cumplit, nr. 30

Eforie

40

90

Privat

Fundația Chi Ro

Locuință protejată
Casa viață nouă

8790
CR-D-VII

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

str. Pescarilor nr.
9

Ovidiu

10

91

Privat

Fundaţia Crucea Alb
Galbenă din România
Filiala Constanţa

Serviciul de
îngrijire și asistență
la domiciliu

8810 ID-I

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru
persoane vârstnice, persoane cu
dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de
dependenţă

str. 1 Decembrie
1918, nr. 1, bl.
C1, sc. A, ap. 2

Constanța

50

92

Privat

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

str. Albinelor, nr.
38

Cobadin

20

Privat

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

str. Gladiolei, nr.
18 A

Cobadin

20

94

Privat

Casa de tip familial
pentru băieți Cobadin
Casa de tip familial
pentru fete Cobadin
Casa de tip familial
pentru fete
Constanța

8790
CR-C-I

93

Fundaţia de Servicii
Islamice din România Filiala Cobadin
Fundaţia de Servicii
Islamice din România Filiala Cobadin
Fundaţia de Servicii
Islamice din România Filiala Constanța

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

str. Theodor
Speranția, nr. 94

Constanța

10

95

Privat

Fundaţia de Servicii
Islamice din România Filiala Medgidia

Casa de tip familial
pentru băieți
Medgidia

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

str. Nicolae
Bălcescu nr. 21

Medgidia

25

96

Privat

Fundaţia de Servicii
Islamice din România Filiala Medgidia

Casa de tip familial
pentru fete
Medgidia

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

str. Nicolae
Bălcescu nr. 24

Medgidia

20

28

ROMÂNIA

PRIMARIA ORAŞULUI MURFATLAR
JUDEŢUL CONSTANŢA
Sediul Primăriei: str. Calea Dobrogei 1, cod905100
Email: consiliu-local@primaria-murfatlar.ro
Website: www.primaria-murfatlar.ro
Telefon: 0241234350 0726 238488 Fax: 0241234516

97

Privat

Fundaţia Giovanni
Bosco

Centrul de zi Mama
Margareta

8891
CZ-C-II

Centre de zi pentru copii: copii în
familie, copii separaţi sau în risc de
separare de părinți

str. Mitropolit
Veniamin
Costache nr.
66-85

Constanța

100

98

Privat

Fundaţia Giovanni
Bosco

Casa de tip familial
- Casa Claudia

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

str. Mitropolit
Veniamin
Costache nr. 66

Constanța

6

99

Privat

Fundaţia Giovanni
Bosco

Casa de tip familial
- Casa Magone

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

str. Mitropolit
Veniamin
Costache nr. 66

Constanța

4

100

Privat

8790
CR-D-VII

Centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu dizabilități

prelungirea
Liliacului, nr. 12

Constanța

20

101

Privat

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

prelungirea
Liliacului, nr. 12

Constanța

20

102

Privat

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

Str.Tineretului ,nr Valu lui
. 6A
Traian

7

103

Privat

8790
CR-C-I

Centre rezidenţiale pentru copii în
sistemul de protecție specială

str. Aleea
Nufărului, nr. 9

Murfatlar

12

104

Privat

Fundaţia MGH pentru
Locuință protejată
Copii Bolnavi de SIDA pentru tinerii
infectați HIV/SIDA
Fundaţia MGH pentru
Module de tip
Copii Bolnavi de SIDA familial pentru
copiii aflați în
dificultate și
infectați HIV/SIDA
Fundaţia Project
Casa de tip familial
Romanian Rescue
pentru fete "Casa
Ana"
Fundaţia Project
Casa de tip familial
Romanian Rescue
pentru Băieţi " Casa
Benjamin"
Fundația RHM - RO
Centrul de zi pentru
persoane cu
dizabilități

8899
CZ-D-I

Centre de zi pentru persoane adulte cu
dizabilitati

bd. AL.
Lăpușneanu, nr.
181 A, bl. LP3,
parter

Constanța

29
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Privat

Fundaţia Stânca
Veacurilor

Servicii de asistență
comunitară

8899
CZ-PN-V

Centre de zi pentru asistenţă şi suport
pentru alte persoane aflate în situaţii de
nevoie

str. Aurel Vlaicu
nr. 108 A

Constanța

15

106

Privat

Parohia Sf. Mare Mc.
Mina Mangalia

8899
CPDH-I

Centre de preparare şi distribuire a
hranei pentru persoane în risc de sărăcie

str. George Emil
Palade, nr. 32

Mangalia

35

107

Public

Penitenciarul
Constanţa - Poarta
Albă

Cantina socială a
serviciului de
asistență comunitară
din cadrul Parohiei
Sfântul Mare
Mucenic Mina Mangalia
Serviciul educație și
asistență
psihosocială

8899
CZ-PN-IV

Centre de zi pentru asistenţă şi suport
pentru alte persoane aflate în situaţii de
nevoie

str. Coloniilor, nr. Poarta Albă
2A

723

108

Public

Centrul de zi Agigea 8891
CZ-C-II

Centre de zi pentru copii: copii în
familie, copii separaţi sau în risc de
separare de părinți

aleea Teilor, nr. 4

Agigea
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109

Public

Primăria Comunei
Agigea Compartiment
Asistenţă Socială
Primăria Comunei
Crucea - Compartiment
Asistenţă Socială

8730
CR-V-I

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru persoane vârstnice

sat Stupina, șos.
Constanței, nr. 2
A

Crucea

26

110

Public

Primăria Comunei
Cumpăna

8790 CRT-I

Centre rezidenţiale pentru tineri în
dificultate

Șos Constanței
nr. 117

Cumpăna

10

111

Public

Primăria comunei
Grădina Compartimentul de
Asistenţă Socială

Centrul de îngrijire
pentru persoane
vârstnice localitatea Stupina
Centrul
multifuncțional de
asistență socio medicală Cumpăna
Centrul de prevenire
a abandonului şi a
separării copilului
de familia sa în
comuna Grădina,

8891
CZ-C-II

Centre de zi pentru copii: copii în
familie, copii separaţi sau în risc de
separare de părinți

str. Victoriei, nr.
49

Grădina

38
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jud. Constanţa

112

Public

Primăria Comunei
Mircea Vodă

113

Public

Primăria Comunei
Mircea Vodă Compartiment
Asistență Socială

114

Public

115

Public

116

Public

Primăria Comunei
Mircea Vodă Compartiment
Asistență Socială
Primăria Comunei
Mircea Vodă Compartiment
Asistență Socială
Primăria Municipiului
Mangalia - Direcția
Asistență Socială

117

Public

Primăria Municipiului
Medgidia - Serviciul de
Asistență Socială
Comunitară

Serviciul de
asistență și suport
pentru persoanele
adulte cu dizabilități
Centrul de zi de
socializare și
petrecere a timpului
liber Clubul
vârstnicilor Mircea
Vodă
Centrul comunitar
de asistență și
prevenție

8899
SC-D-I

Servicii în comunitate pentru persoanele
adulte cu dizabilităţi

str. Primăriei nr.
47

Mircea Vodă

10

8810
CZ-V-II

Centre de zi

str. Principală, nr. Mircea Vodă
50

15

8899
CZ-PN-V

Centre de zi pentru asistenţă şi suport
pentru alte persoane aflate în situaţii de
nevoie

str. Primăriei, nr.
18

Mircea Vodă

10

Centru de zi de
consiliere şi sprijin
pentru părinţi şi
copii
Căminul de bătrâni
Mangalia

8899
CZ-F-I

Centre de zi pentru familie cu copii

str. Primăriei, nr.
18

Mircea Vodă

15

8730
CR-V-I

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru persoane vârstnice

bd. 1 Decembrie
1918, nr. 30

Mangalia

40

Serviciul de
îngrijire persoane
vârstnice la
domiciliu

8810 ID-I

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru
persoane vârstnice, persoane cu
dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de
dependenţă

str. Decebal, nr.
35

Medgidia

31
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Public

Primăria Orașului
Cernavodă - Direcția
Asistență Socială

Centru de zi
recuperare copii cu
dizabilitati

8891
CZ-C-III

Centre de zi pentru copii: copii în
familie, copii separaţi sau în risc de
separare de părinți

Str. Cazărmii nr.
6

Cernavodă

15-23

119

Public

Primăria Orașului
Cernavodă - Direcția
de Asistență Socială

Căminul pentru
persoane vârstnice
Cernavodă

8730
CR-V-I

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru persoane vârstnice

str. 1907, nr. 10

Cernavodă

32

120

Public

Primăria Orașului
Cernavodă - Direcția
de Asistență Socială

8810 ID-I

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru
persoane vârstnice, persoane cu
dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de
dependenţă

str. Dacia, nr. 5

Cernavodă

30

121

Public

Primăria Orașului
Hârșova - Serviciul
Public de Asistență
Socială

8810 ID-I

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru
persoane vârstnice, persoane cu
dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de
dependenţă

str. Revoluției,
nr. 37

Hârșova

80

122

Public

Primăria Orașului
Năvodari - Direcția
Asistență Socială

8810 ID-I

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru
persoane vârstnice, persoane cu
dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de
dependenţă

str. Sănătății, nr.
2

Năvodari

123

Public

Primăria Orașului
Năvodari - Direcția
Asistență Socială

Compartiment
îngrijire la
domiciliu persoane
vârstnice
Centrul de servicii
de îngrijire și
asistență la
domiciliu pentru
persoane vârstnice
Unitate de îngrijire
de la domiciliu
pentru persoane
vârstnice
Centrul de zi pentru
persoane în vârstă

8810
CZ-V-II

Centre de zi

pentru persoane vârstnice

str. Sănătății, nr.
2 parter

Năvodari

25

124

Public

Primăria Orașului
Năvodari - Direcția
Asistență Socială

Cantina de ajutor
social Năvodari

8899
CPDH-I

Centre de preparare şi distribuire a
hranei pentru persoane în risc de sărăcie

str. Sănătății, nr.
2

Năvodari

200

125

Public

Primăria Orașului
Năvodari - Direcția
Asistență Socială

Centrul de zi pentru
copii

8891
CZ-C-II

Centre de zi pentru copii: copii în
familie, copii separaţi sau în risc de
separare de părinți

str. Sănătăţii, nr.
2

Năvodari

50
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126

Privat

Radar Azil de Bătrâni
S.R.L.

Căminul pentru
bătrâni Radar azil
de bătrâni

8730
CR-V-I

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru persoane vârstnice

str. Vadului, nr.
85

Hârșova

30

127

Public

Unitatea de Asistență
Medico Socială Agigea

Unitatea de
Asistență Medico Socială Agigea

8710
CRMS-I

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă medico-socială pentru persoane
vârstnice, bolnavi cronici în fază
terminală

str. Rezervației,
nr. 1

Agigea

63

128

Privat

Witch Clean S.R.L.

Căminul pentru
persoane vârstnice
Lazu

8730
CR-V-I

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru persoane vârstnice

sat Lazu, str. Ion
Nistor, nr. 9

Agigea

27
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2.2. Furnizori publici și privați de servicii sociale la nivelul orașului Murfatlar
Pe plan local, furnizorii de servicii sociale acreditați conform legii, așa cum sunt prezentați și
pe site-ul MMPS sunt următorii:
Denumire
Furnizor
Fundaţia
Project
Romanian
Rescue
(privat)

Denumire
serviciu social
Casa de tip
familial pentru
Băieţi " Casa
Benjamin"

Tip serviciu
Centre rezidenţiale
pentru copii în
sistemul de protecție
specială

Tip
beneficiari
copii

Capac.
12

Adresa
serviciu social
str. Aleea
Nufărului, nr. 9
Murfatlar

2.3. Direcția Asistență Socială Murfatlar - furnizor public de servicii sociale.
Prezentare
La nivelul oraşului Murfatlar, principalul furnizor de servicii sociale este Direcţia de
Asistenţă Socială Murfatlar, aflată în subordinea Primăriei Oraşului Murfatlar.
Instituția își desfășoară activitatea, în principal, în baza Legii asistenţei sociale nr.292/
20.12.2011 privind sistemul național de asistență socială. Conform acestui act normativ, sistemul
naţional de asistenţă socială se compune din beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale.
Beneficiile sociale reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor
individuale obținute din muncă, în vederea asigurării unui minim social acceptabil de trai, precum şi
o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor
categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.
Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a
răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situațiilor de
dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și
creşterii calității vieții. Serviciile sociale se organizează ca servicii sociale de interes public, în
forme/structuri diverse, în funcție de specificul activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile
particulare ale fiecărei categorii de beneficiari.
Legislația în domeniu, în general și în special Legea asistenței sociale nr. 292/2011, prevede
acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale ca un pachet unitar de măsuri
corelate şi complementare. Totuși, este necesar ca serviciile sociale să primeze faţă de beneficiile de
asistenţă socială.
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.
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2.3.1. Atribuții ale Direcției de Asistență Socială
În domeniul administrării şi acordării beneficiilor deasistenţă socială, administraţia
publică locală, prin Direcția de Asistență Socială, are următoarele atribuţii principale:
a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială;
b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a
cererilor şi transmiterea acestora către agenţia teritorială, respectiv Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Constanța;
c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform
procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregătește
documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;
d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/ suspendare/ încetare a
beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare;
e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi,
potrivit legii;
f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi beneficiarii prestatiilor
sociale;
g) efectuează 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, propun
măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
h) îndeplineste orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
În domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale, instituția are
următoarele atribuţii principale:
a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi nevoile locale identificate, strategia locală
de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung şi răspunde de aplicarea acesteia;
b) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile
de risc de excluziune socială;
c) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
d) propune încheierea, în condiţiile legii, de contracte de parteneriat public-public şi public-privat
pentru sprijinirea financiară şi tehnică a autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul
judeţului, pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale;
e) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
f) acordă, monitorizează şi evaluează serviciile sociale;
g) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul
serviciilor sociale;
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h) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale în conformitate cu planul
anual de acţiune şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;
i) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile
sociale şi serviciile sociale disponibile;
j) furnizează, administrează sau, după caz, contractează serviciile sociale adresate copilului, familiei,
persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari
prevăzute de lege, fiind responsabile de calitatea serviciilor prestate;
k) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea
creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;
l) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor
categorii de beneficiari;
m) organizează şi realizează activităţile specifice contractării serviciilor sociale acordate.
2.3.2. Organizarea Direcției de Asistență Socială
Direcția de Asistență Socială Murfatlar are în prezent urmatoarea structură:
 Compartiment Asistență socială, autoritate tutelară
În domeniul beneficiilor de asistență socială, Directia Asistență Socială Murfatlar acordă
următoarele :
a) ajutoare sociale susţinute din bugetul de stat, acordate :
- pentru categoriile de populaţie aflate în risc de sărăcie, respectiv beneficiarii de venit minim
garantat,
- pentru susținerea familiei, respectiv alocaţiile de susţinere a familiei și tichete sociale pentru
grădiniță;
- prestații acordate mamei și copilului: indemnizații pentru creșterea copilului și stimulente de
inserție, alocații de stat;
- ajutoare de încălzire a locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, gaze naturale și
energie electrică;
b) ajutoare de urgenţă susţinute din bugetul local, respectiv :
-

acordare ajutoare de urgență persoanelor și familiilor defavorizate, aflate în situații

deosebite, beneficiarilor măsurilor de protecție socială;
c) ajutoare în natură, alimentare şi materiale, respectiv :
- produse alimentare acordate categoriilor de persoane defavorizate prin Programul POAD, din
fonduri ale Uniunii Europene;
În domeniul protecției persoanelor cu handicap – activități principale:
- efectuarea anchetelor sociale pentru încadrare/reîncadrare într-un grad de handicap, a orientării
școlare și profesionale, a completării dosarului de expertizare medicală a capacității de muncă și/sau
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instituționalizării;
- evaluarea socială și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de
handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în
vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale, conform
Ordinului MMFPSPV nr.1985/04.10.2016;
În domeniul protecției copilului – activități principale:
- asigură respectarea drepturilor copilului, identifică, analizează și monitorizează situația copiilor
aflați în situație de risc din orașul Murfatlar, efectuând anchete sociale, inclusiv a copiilor ai căror
părinți sunt plecați la muncă în străinătate;
- realizează prevenirea separării copilului de familia sa, efectuând propuneri privind beneficiile și
serviciile sociale necesare familiei;
- întocmește documentația necesară instituirii unei măsuri de protecție specială: plasament familial
și instituționalizare pentru copilul în situatie de risc (efectuare și redactare anchetă socială, plan de
servicii, acte de stare civilă, adeverințe, declarații) și o înaintează DGASPC Constanța;
- identifică copiii nedeclarați și efectuează demersuri în vederea înregistrării tardive a nașterii
copiilor;
 Compartiment Asistenți personali – activități principale:
- întocmește documentația cu privire la acordarea indemnizației lunare ale persoanelor cu handicap
grav sau la angajarea asistentului personal, în funcție de opțiunea exprimată;
- monitorizarea activității asistenților personali angajați ai persoanelor cu handicap grav.

Capitolul III: Situația demografică și structura populației
Conform informaţiilor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa la data 04.06.2020,
prezentăm în tabelele de mai jos situaţia structurii populaţiei la nivelul oraşului Murfatlar:
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Structura populaţiei după principalele grupe de vârstă este următoarea:
GRUPA DE VÂRSTĂ
Ani

2016

2017

2018

2019

2020

Sexe

0-4
ani

5-9
ani

10-14
ani

15-19
ani

20-24
ani

25-64
ani

65-84
ani

85
ani și peste

Feminin

277

312

295

327

386

3578

660

58

Masculin

314

341

368

331

323

3603

458

25

Total

591

653

663

658

709

7181

1118

83

Feminin

262

319

292

312

359

3566

690

59

Masculin

308

351

364

338

306

3570

482

24

Total

570

670

656

650

665

7136

1172

83

Feminin

250

291

302

300

344

3508

700

55

Masculin

306

336

364

336

312

3478

523

28

Total

556

627

666

636

656

6986

1123

83

Feminin

243

284

305

290

305

3460

725

59

Masculin

289

321

358

340

302

3418

550

26

Total

532

605

663

630

607

6878

1275

85

Feminin

216

281

295

268

327

3380

761

57

Masculin

286

299

351

332

310

3371

554

32

Total

502

580

646

600

637

6751

1315

89

Legenda*: normal - date definitive; ingrosat - date revizuite; subliniat - date provizorii
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Total
Ambele sexe

11656

11602

11433

11275

11120

Populaţia stabilă de 10 ani şi peste, pe sexe, după nivelul de educaţie
NIVELUL INSTITUȚIEI DE INVAȚAMANT ABSOLVITE

Localitatea
Sexul

Populația de

Secundar

10 ani și peste
TOTAL

Superior

și de
maiștri

Primar

Superior
Total
Liceal

Ambele

Fără școală absolvită

Post-liceal
Inferior

Profesional și

Din care :
Total

(gimnazial)

de ucenici

Persoane
analfabete

8971

664

169

6764

2994

1206

2564

1077

297

101

Masculin

4427

280

89

3533

1493

892

1148

406

119

33

Feminin

4544

384

80

3231

1501

314

1416

671

178

68

sexe

 Date în conformitate cu recensământul din 2011

Populaţia stabilă după limba maternă
LIMBA MATERNĂ

Populaţie stabilă
Total

Română

Maghiară

Romani

Turcă

Tătară

Informaţie nedisponibilă

10216

8755

7

184

84

511

671

 Date în conformitate cu recensământul din 2011
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Populaţia stabilă după etnie
ETNIE

Populație stabilă
Total

Români

Maghiari

Romi

Turci

Tătari

10216

8612

10

254

102

562

Informație
nedisponibilă
671

 Date în conformitate cu recensământul din 2011

Populaţia stabilă pe sexe şi stare civilă
TOTAL

Populație

STARE CIVILĂ LEGALĂ
Necăsătorit(ă)

Căsătorit(ă)

Divorțat(ă)

Văduv(ă)

stabilă

STARE CIVILA DE
Informație

FAPT

indisponibilă

Persoane care trăiesc
în uniune consensuală

Ambele sexe

10216

4233

4899

750

334

Masculin

9144

2366

2433

141

160

218

Feminin

1072

1867

2211

609

174

218

 Date în conformitate cu recensământul din 2011
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-

436

Populaţia temporar absentă pe sexe și motivul absenței
Din care:

Persoane
temporar

TOTAL

Plecate în țară

Plecate în străinătate, motivul absenței
TOTAL

absente

La lucru

În căutarea unui

La studii

loc de muncă

Motive

Vizită/turism

Alte motive

familiale

Ambele sexe

210

47

163

106

10

*

14

11

21

Masculin

109

29

80

57

7

*

*

3

11

Feminin

101

18

83

49

3

-

13

8

10

 Date în conformitate cu recensământul din 2011; * - informație indisponibilă pentru valori mai mici de trei.
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Capitolul IV: Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale
4.1. Viziune
Direcția de Asistență Socială Murfatlar, având calitatea de furnizor principal de servicii
sociale la nivel local, își desfășoară activitatea pe două direcții:
- acordarea beneficiilor de asistență socială, reglementată de legislația specială,
- furnizarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor sociale identificate la nivelul comunității
locale, în conformitate cu atribuțiile specifice prevăzute în legislație și cu respectarea standardelor
de calitate în domeniu.
Astfel, Direcția urmărește dezvoltarea, diversificarea și îmbunătățirea calității serviciilor sociale,
inclusiv în parteneriat cu alte instituții publice și private, printr-un management eficient și
performant al compartimentelor din subordine.
4.2. Misiune
Misiunea strategiei este dezvoltarea unui sistem funcțional de servicii sociale la nivelul
orașului Murfatlar, în vederea sprijinirii persoanelor dezavantajate pentru depășirea situațiilor de
dificultate, a prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, a creșterii calității vieții
familiilor şi persoanelor sărace, fără nici un venit sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu
handicap, a şomerilor, a pensionarilor, precum şi a altor categorii de persoane defavorizate, cât și
promovarea incluziunii sociale a acestora.
4.3. Obiectiv strategic general și obiective specifice
Obiectiv strategic general:
Dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la nivelul comunității locale,
capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea calităţii vieţii,
tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii oraşului Murfatlar.
Obiective specifice:
1. Obiectiv specific 1: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul
asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de
beneficiari);
2. Obiectiv specific 2: Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date care să
cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională,
adrese de domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă,
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ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi data acordării
acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date;
3. Obiectiv specific 3: Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi
performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul oraşului Murfatlar;
4. Obiectiv specific 4: Consolidarea capacității locale pentru implementarea unitară şi
coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale și corelate cu nevoile şi problemele
sociale ale categoriilor de grupuri vulnerabile de la nivelul orașului;
5. Obiectiv specific 5: Dezvoltarea și implementarea unui sistem armonizat și integrat de
furnizare a serviciilor sociale la nivelul oraşului Murfatlar adaptate categoriilor de grupuri
vulnerabile din orașul Murfatlar;
6. Obiectiv specific 6: Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul
populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale;
7. Obiectiv specific 7: Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte
autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale şi resurselor
disponibile la nivelul oraşului Murfatlar.
La nivelul oraşului Murfaltar
vulnerabile/beneficiari, după cum urmează:







s-au

identificat

categorii

de

grupuri

Copii şi familii aflate în dificultate;
Persoane vârstnice;
Persoane cu handicap;
Persoane defavorizate de etnie romă;
Persoane fără adăpost
Alte persoane în situaţii de risc social

A. Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:
a) tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului;
b) familii monoparentale;
c) familii tinere;
d) copii separaţi de părinţi sau cu risc de separare; copii cu părinţi plecaţi la muncă în
străinătate;
e) victimele violenţei în familie;
f) copiii străzii.
Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt:
a) lipsa locuinţei;
b) lipsa actelor de identitate;
c) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor;
d) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă;
e) familii cu climat social defavorabil;
f) abandonul şcolar şi delincvenţa juvenilă;
g) probleme de sănătate;
h) dificultăţi în obţinerea unor drepturi.
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B.

Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:
a) sănătatea precară;
b) venituri mici în raport cu necesităţile;
c) izolare, singurătate si marginalizare socială
d) capacitatea scăzută de autogospodărire;
e) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent;
f) lipsa locuinţei.

C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi)
Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt:
a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă;
b) lipsa locurilor de muncă protejate;
c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate;
d) atitudinea discriminatorie a societăţii;
e) situaţia materială precară;
f) absenţa suportului pentru familia care are în întreţinere persoana cu handicap;
g) lipsa centrelor rezidenţiale de zi, specializate pe tipuri de handicap.
D. Problemele sociale ale persoanelor defavorizate de etnie romă sunt:
a) sărăcia;
b) mentalitatea romilor cu privire la muncă şi educaţie;
c) sănătate;
d) familii dezorganizate;
e) lipsa actelor de identitate;
f) dificultate în obţinerea unui loc de muncă din cauza lipsei calificării;
g) condiţii improprii de locuit;
h) delicvenţă.
E. Persoane fără adăpost: copiii străzii, tinerii proveniţi din instituţiile de ocrotire socială,
adulţii.
Probleme sociale ale persoanelor fără adăpost sunt:
a) lipsa locuinţelor;
b) lipsa locurilor de muncă;
c) sănătate precară;
d) lipsa educaţiei;
e) dependenţa de alcool şi de droguri;
f) lipsa de informare;
g) neacceptarea situaţiei în care se află.

Tipuri de servicii sociale
Serviciile sociale sunt servicii de interes general şi se organizează în forme/structuri diverse,
în funcţie de specificul activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii
de beneficiari. Serviciile sociale au caracter proactiv şi presupun o abordare integrată a nevoilor
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persoanei, în relaţie cu situaţia socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul
social de viaţă al acesteia.
Tipurile de servicii sociale identificate la nivelul oraşului Murfatlar care vor fi acordate
beneficiarilor cuprinşi în Grupul ţintă, în intervalulul 2020-2025, sunt:
a) După scopul serviciului: servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază
ale persoanei, servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de inserţie/reinserţie
socială etc.;
b) După categoriile de beneficiari: servicii sociale destinate copilului şi/sau familiei,
persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, victimelor violenţei în familie, persoanelor
fără adăpost, persoane cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe
toxice, internet, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de persoane, persoanelor private de
libertate, persoanelor sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate,
aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune, persoanelor cu afecţiuni psihice,
persoanelor din comunităţi izolate, şomerilor de lungă durată, precum şi servicii sociale de
suport pentru aparţinătorii beneficiarilor;
c) După regimul de asistare:
c1) servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidenţiale,
locuinţe protejate, adăposturi de noapte etc.;
c2) servicii sociale fără cazare, centre de zi, centre şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu,
cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanţă sociale;
d) După locul de acordare serviciile sociale se asigură:
d1) la domiciliul beneficiarului;
d2) în centre de zi;
d3) în centre rezidenţiale;
d4) la domiciliul persoanei care acordă serviciul;
d5) în comunitate;
e) După regimul juridic al furnizorului serviciile sociale pot fi organizate ca structuri publice
sau private;
f) După regimul de acordare, în regim normal şi regim special:
f1) servicii acordate în regim de accesare, contractare şi documentare uzuale;
f2) servicii acordate în regim special cu eligibilitate şi accesibilitate extinsă, care vizează
măsurile preventive care se oferă în regim de birocraţie redusă şi un set de servicii sociale, care vor
fi accesate de beneficiar doar în condiţiile păstrării anonimatului, respectiv de persoane dependente
de droguri, alcool, prostituate, victime ale violenţei în familie etc. Serviciile acordate în regim
special pot fi furnizate fără a încheia contract cu beneficiarii;
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f3) categoria serviciilor acordate în regim special este reglementată prin lege specială.
În vederea îndeplinirii obiectivelor specifice ale prezentei strategii, Direcția de Asistență
Socială își propune realizarea următoarelor acțiuni de intervenție, care urmăresc îmbunătățirea
sistemului de asistență socială prin promovarea serviciilor sociale deja înființate, cât și dezvoltarea
acestora și crearea altor noi servicii sociale care să vină în sprijinul nevoilor și cerințelor
persoanelor aflate în dificultate.
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4.4. Acțiuni de intervenție propuse pentru îndeplinerea obiectivelor specifice ale Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale
Nr.
crt.
OS1

Obiectiv specific
Implementarea

unitară

şi

Actiuni
coerentă

Perioada

a 1.1 Colectarea informaţiilor necesare identificării sau actualizării 2020-2025

prevederilor legale din domeniul asistenţei nevoilor sociale la nivelul oraşului Murfatlar

Responsabil
Direcția de Asistență
Socială Murfatlar

sociale, corelate cu nevoile şi problemele 1.2 Constituirea categoriilor de beneficiari de servicii sociale la
sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de
beneficiari)

nivelul localităţii, repartizaţi în funcţie de tipurile de servicii
sociale reglementate de lege
1.3 Acreditarea și licenţierea serviciilor sociale derulate la nivelul
localităţii, potrivit Legii nr.197/2012, (dacă sunt neacreditate
până în prezent sau acreditările anterioare au expirat)
1.4 Asigurarea şi urmărirea încadrării în standardele de cost şi de
calitate pentru serviciile sociale acordate, cu respectarea
prevederilor legale

OS2

Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei 2.1 Măsuri de facilitare a accesului persoanelor aflate în grupul 2020-2025

Direcția de Asistență

Baze de date care să cuprindă date privind ţintă în acordarea ajutoarelor financiare, materiale şi medicale

Socială Murfatlar

beneficiarii

pentru situaţiile reglementate de lege: ajutoare sociale, ajutoare
de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii
de susţinere etc
2.2 Crearea unei evidenţe informatizate (fişiere, foldere, tabele
centralizatoare etc.) care să cuprindă toate informaţiile referitoare
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la beneficiarii de servicii sociale
2.3 Completarea acestor documente pe zile, luni, ani (pe cât
posibil, şi perioadele anterioare)
2.4 Centralizarea datelor, verificarea şi corelarea cu evidenţele
numerice, financiare din compartimentele contabilitate, resurse
umane etc.
2.5 Actualizarea continuă a întregii Baze de date

OS3

Înfiinţarea şi implementarea unui

ystem 3.1 Organizarea, la nivelul autorităţii sau cu sprijinul unor 2020-2025

armonizat, integrat şi performant de furnizare structuri publice sau private (ONG-uri, fundaţii, asociaţii etc.)
a tuturor categoriilor de servicii sociale la pentru copii, a următoarelor tipuri de acţiuni: prevenirea
nivelul oraşului Murfatlar

abuzului, neglijării, exploatării şi a oricăror forme de violenţă
asupra copilului sau de separare a copilului de părinţii naturali,
prevenirea malnutriţiei şi îmbolnăvirilor, informarea părinţilor şi
a copiilor cu privire la alimentaţia celor mici, inclusiv cu privire
la avantajele alăptării, igienei şi salubrităţii mediului înconjurător,
verificarea periodică a tratamentului copiilor care au fost plasaţi
pentru a primi îngrijire, protecţie sau tratament, dezvoltarea, în
unităţile şcolare, de programe de educaţie a copiilor pentru viaţă,
inclusiv educaţie sexuală pentru copii, în vederea prevenirii
contactării bolilor cu transmitere sexuală şi a gravidităţii
minorelor etc.
3.2 Organizarea, la nivelul autorităţii sau cu sprijinul unor
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structuri publice sau private (ONG-uri, fundaţii, asociaţii etc.) de
tineret şi pentru tineret, a următoarelor tipuri de acţiuni: de
încurajare a activităţii de voluntariat în rândul tinerilor în domenii
de intres public, conform legii, de consultanţă gratuită în
domeniul planificării familiale pentru tinerele familii, de
asigurare a cadrului legal pentru accesul tinerilor la programele
de educaţie pentru sănătate, pentru tratament gratuit al tinerilor
suferinzi de boli cronice, pentru asistenţă medicală gratuită
tinerilor care urmează o formă de învăţământ autorizată sau
acreditată, conform legii, precum şi promovarea unor măsuri de
reintegrare socială a tinerilor dependenţi de alcool, droguri sau
alte substanţe nocive etc.
3.3 Organizarea, la nivelul autorităţii sau cu sprijinul unor
structuri publice sau private (ONG-uri, fundaţii, asociaţii etc.)
pentru persoanele vârstei a treia, a următoarelor tipuri de acţiuni:
de asigurare şi dezvoltare a serviciilor comunitare pentru
persoanele vârstnice prin îngrijire temporară sau permanentă la
domiciliu, îngrijire temporară sau permanentă în cămine pentru
persoane vârstnice, precum şi facilitarea accesului acestora în
centre de zi, cluburi pentru vârstnici, case de îngrijire temporară,
apartamente sau locuinţe sociale etc.

OS4

Consolidarea

capacității

locale

pentru 4.1 Asigurarea formării profesionale continue a personalului de 2020-2025

49

Primăria

orașului

ROMÂNIA

PRIMARIA ORAŞULUI MURFATLAR
JUDEŢUL CONSTANŢA
Sediul Primăriei: str. Calea Dobrogei 1, cod905100
Email: consiliu-local@primaria-murfatlar.ro
Website: www.primaria-murfatlar.ro
Telefon: 0241234350 0726 238488 Fax: 0241234516

implementarea

unitară

şi

coerentă

a specialitate, elaborarea Planului Anual de Formare Profesională

prevederilor legale din domeniul asistenţei la nivelul Direcției de Asistență Socială și transmiterea acestuia

Murfatlar
DAS

sociale și corelate cu nevoile şi problemele Biroului Resurse Umane
sociale

ale

categoriilor

de

grupuri

4.2 Actualizarea Procedurilor Operaționale pentru beneficiile și
serviciile sociale acordate

vulnerabile de la nivelul orașului

4.3 Recrutare personal de specialitate: scoaterea la concurs și
ocuparea posturilor vacante din organigrama Direcției de
Asistență Socială, cu precădere cu personal calificat în
domeniul asistenței sociale
4.4 Atragerea de voluntari și dezvoltarea de programe de
voluntariat, sustenabile și active în toate serviciile instituției

OS5

Dezvoltarea și implementarea unui sistem 5.1 Campanii de promovare a serviciilor sociale ale Direcției de 2020-2025

Primăria

armonizat și integrat de furnizare a serviciilor

Asistenţă Socială prin realizare și distribuire pliante/flyere,

Murfatlar

sociale la nivelul oraşului Murfatlar adaptate

materiale informative, publicare informații relevante pe

DAS

categoriilor de grupuri vulnerabile din orașul

site-ul instituției;

Instituții de

5.2 Conceperea și aplicarea unui chestionar privind identificarea

Murfatlar

nevoilor sociale și a percepției comunității despre serviciile
sociale oferite, cât și despre servicii sociale propuse spre a fi
înființate

orașului

învățământ, de
sănătate, de ocupare a
forței de muncă etc.

5.3 Evaluarea constantă a grupurilor vulnerabile și orientarea
către serviciile sociale existente la nivelul orașului

OS6

Dezvoltarea

unor

atitudini

proactive

şi 6.1 Campanii de informare si sensibilizare a comunității cu permanent
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participative în rândul populaţiei localităţii şi

privire la scopul Direcției, domeniile de intervenție și

Murfatlar

a beneficiarilor de servicii sociale

acțiunile instituției;

DAS

6.2 Campanii de informare și sensibilizare, în colaborare cu
Direcția Județeană de Sănătate Publică Constanța, Centrul
Regional de Transfuzii Sanguine și alte instituții, pentru
donarea de sânge, promovarea sănătatii și educației pe teme
precum: diabet, informări despre antibiotice, consum de

Coordonatori ai
serviciilor sociale
Instituții medicale,
DGASPC etc.

alcool, droguri, tutun etc.;
6.3 Informare și conștientizare asupra fenomenului violenței în
familie și a formelor de manifestare a violenței domestice și
îndrumare către servicii specializate

OS7

Realizarea unor parteneriate public-public,
public-privat cu alte autorităţi sau instituţii
publice,

ONG-uri,

centre

adaptate

nevoilor

sociale

nivelul comunității în vederea atingerii obictivului strategiei

Primăria

orașului

Murfatlar

etc.,

7.2 Crearea unui parteneriat interinstituțional activ și sustenabil

resurselor

prin identificarea furnizorilor privati de servicii sociale și

Instituții active în

desfășurarea de acțiuni comune în orașul Murfatlar

domeniul asistenței

sociale
şi

7.1 Identificare și încheiere de colaborări cu actorii sociali la 2020-2025

disponibile la nivelul oraşului Murfatlar

DAS

sociale: ONG, unități de
învățământ, instituții
religioase, asociații
sportive etc.
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În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr.
292/2011, precum şi ale prevederilor H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de
personal şi în concordanţă cu Planul de acţiune de implementare a Strategiei pentru perioada
2020-2025, anual se va elabora un Plan anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi
finanţate din bugetul consiliului local. Acest Plan anual de acţiune va cuprinde 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.
4.5. Finanțarea serviciilor sociale
Resursele financiare pentru susținerea activității Direcției de Asistență Socială provin din
următoarele surse:
a) bugetul de stat;
b) bugetul local al orașului Murfatlar;
d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din
ţară şi din străinătate;
e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Capitolul V: Monitorizarea şi evaluarea strategiei
5.1. Monitorizarea strategiei
Strategia va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte anuale întocmite de Direcţia de
Asistenţă Socială Murfatlar.
Raportul anual este structurat astfel:
1. Stadiul în care se află diversele activităţi/acţiuni/măsuri programate pentru anul în care se
face raportarea;
2. Problemele/piedicile întâmpinate;
3. Revizuirea/ajustarea activităţilor/acţiunilor/măsurilor, acolo unde este cazul;
4. Timpul estimat pentru îndeplinirea activităţilor/acţiunilor/măsurilor revizuite/ajustate;
5. Alte aspecte.
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5.2. Evaluarea strategiei
Strategia va fi evaluată anual prin intermediul:
1. Rapoartelor anuale de monitorizare, care vor fi date publicităţii prin afişare la sediul
Primăriei, pe site-ul acesteia şi aduse la cunoştinţă tuturor celor interesaţi.
2. Unor rapoarte intermediare de monitorizare, întocmite ori de câte ori intervin modificări
legislative sau de altă natură, care impun elaborarea acestora. De asemenea, Rapoartele
intermediare vor fi date publicităţii prin afişare la sediul Primăriei, pe site-ul acesteia şi
aduse la cunoştinţă tuturor celor interesaţi;
3. Organizarea unor întâlniri anuale, la care vor participa personalul, pertenerii, reprezentanţi ai
beneficiarilor şi ai comunităţii, alte persoane cu pregătire şi expertiză în domeniul serviciilor
sociale, alţi invitaţi, unde vor fi comunicate şi evaluate rezultatele implementării Strategiei.
Implementarea Strategiei se va face cu participarea tuturor compartimentelor aparatului
de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, a personalului, a partenerilor, a beneficiarilor şi a
altor factori interesaţi din comunitate şi judeţ.
Monitorizarea şi evaluarea Strategiei se vor face la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială
Murfatlar.
În funcţie de rezultatele evaluării şi monitorizării şi în acord cu modificările legislative,
sau cu modificările intervenite în contextul social, economic, cultural, Strategia poate fi revizuită
sau completată ori de câte ori este necesar.

DIRECTOR EXECUTIV,
ALEXANDRA TRIFAN-DINICĂ
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