
Anexa 2 
Chestionar pentru fundamentarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale  

la nivelul județului Dâmbovița, pentru perioada 2021 – 2027 
 

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul județului Dâmbovița, pentru perioada 2021 
– 2027 (SDSS DB), se elaborează în cadrul proiectului „Dinamic -Dâmbovița – interacțiuni la nivel 
administrativ între modernizare, interconectivitate, competențe”, cod SMIS 135834, finanțat 
prin POCA, ce se implementează în perioada mai 2020 – noiembrie 2022 de către Consiliul 
Județean Dâmbovița.  Strategia realizată în cadrul proiectului va fi un document de referință 
pentru noua perioada de programare, va reflecta viziunea, obiectivele strategice și direcțiile de 
dezvoltare ale serviciilor sociale la nivelul județului DB, și va constitui baza pentru accesarea 
fondurilor naționale și europene pentru 2021 – 2027 în domeniul asistenței sociale și a 
protecției copilului. 
Scopul prezentului chestionar  de a identifica măsuri și acțiuni pentru garantarea dreptului 
fiecărei persoane/colectivități aflate într-o situație de nevoie socială, cauzată de motive de 
natură economică, fizică, psihică sau socială, pentru a beneficia de servicii corespunzătoare și 
nediscriminatorii. 
Răspunsurile oferite la întrebările adresate în chestionar, sunt utile în vederea dezvoltării 
capacităților individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții 
şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială. Toate informațiile incluse în 
strategie vor sta la baza justificării propunerilor viitoare de proiecte, în domeniul social și de 
protecție a copilului, la nivel local/județean finanțate din diverse surse: fonduri nerambursabile, 
buget local, buget național, etc. și care să ducă la creșterea nivelului de trai in județ și la 
valorificarea întregului potențial al acestuia. 
In acest context, 52 de persoane, reprezentanți ai autorităților locale, ai ONG-urilor, au răspuns 
la chestionar, iar sinteza acestora este prezentată în cele ce urmează. 
 
Datele de identificare ale persoanelor care au completat chestionarul 
 

Nr. crt 2. Numele organizației din care faceti parte 3. Poziție ocupată 

1 DGASPC Dambovita sef serviciu 

2 Asociatia Centrul Diaconal „Casa Crestina” asistent social 

3 Primăria comunei Aninoasa primar 

4 U.A.T Raciu consilier - asistent social 

5 Primaria comunei Voinesti-Dambovita Asistent social 

6 Primaria comunei Dragomiresti Inspector 

7 Centrul Județean de Resurse și de Asistență 
Socială Dâmbovița 

Director 

8 Casa Corpului Didactic Dâmbovița profesor metodist 



9 Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița Inspector școlar minorități naționale, 
învățământ special și special integrat, 
învățământ particular și alternative 
educaționale 

10 Directia de Asistenta Sociala Targoviste Sef serviciu 

11 Primarie Asistent Social 

12 ORGANIZATIA SALVATI COPIII MANAGER ZONAL 

13 DGASPC Inspector 

14 Crucea Roșie Română- Filiala Dâmbovița Director 

15 DGASPC Dambovita coordonator centru 

16 DGASPC Dâmbovița Inspector 

17 DGASPC Sef serviciu 

18 D.G.A.S.P.C. Dambovita Sef Serviciu 

19 SJUT TARGOVISTE ASISTENT SOCIAL 

20 DGASPC  Inspector  

21 Primaria Tatarani-Compartimentul de 
Asistenta Sociala  

Asistent social 

22 Fundatia Cara Bella Intl GAESTI dambovita Sef de centru 

23 Primaria Voinesti Asistent social 

24 Directia Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Dambovita 

inspector 

25 DGASPC DIMBOVITA Inspector 

26 Directia de Asistenta Sociala din cadrul 
Primaria Gaesti 

Sef Serviciu in cadrul DAS Gaesti 

27 DAS - UAT PUCIAOSA Director executiv 

28 DGASPC Dambovita  Inspector  

29 D.G.A.S.P.C. Dambovita inspector 

30 Centrul Judetean de Resurse si Asistenta 
Educationala Dambovita 

Coordonator centrul logopedic 
interscolar dambovita 



31 DGASPC DB Sef Serviciu AMP 

32 Dgaspc DAMBOVITA Sef Serviciu 

33 UAT Bezdead Consilier asistenta sociala 

34 Directia generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Dambovita 

Sef birou 

35 Asociatia Drept - Drepturi, Respect, Educatie 
pentru Toti 

Manager 

36 DGASPC Dambovita Medic-centrul de servicii de recuperare 
de tip ambulatoriu pentru persoane cu 
dizabilitati 

37 DGASPC Dâmbovița  Șef centru - centrul de servicii de 
recuperare neuromotorie de tip 
ambulatoriu pentru persoane adulte cu 
dizabilități  

38 DGASPC Dambovita Sef birou 

39 Asociatia Romana pentru Educatie si 
Dezvoltare 

manager 

40 Primaria comunei Cornesti Asistent social 

41 Centrul de Asistență Medico-Socială Bucșani Asistent social 

42 Asociatia Provita Targoviste 2003 Administrator 

43 DGASPC Dambovita Inspector 

44 DGAPSC Inspector Managemnt Caz 

45 DGASPC Inspector 

46 Evaluare complexa persoane cu dizabilitati, 
DGASPC 

Asistent Social 

47 DGASPC Dambovita Inspector 

48 Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste -
Ingrijiri Paliative 

Asistent social specialist 

49 DGASPC Asistent Social 

50 Serviciul asistenta materna DGASPC as social 

51 asistenta maternala DGAPSC ASISTENT SOCIAL 

52 Primaria Titu Inspector 

 



4. Reprezentare grafică a persoanelor respondente dup gen  
 

 
 
88,5% din numărul respondenților sunt femei și 11,5% bărbați. 
 
5. Studii 
 
În ceea ce privește studiile persoanelor care au răspuns chestionarului, 98,1% au studii 
superioare, iar 1,9% au studii medii. 
 
 

 
 
6.Va rugam sa precizați mediul din care veniți 
 

 
76,9% dintre respondenți provin din mediul urban, 23,1% din mediul rural. 
 
 



7. Vă rugăm să precizați tipul de localitate din care veniți 
 

 
 
69,2% dintre cei care au răspuns la chestionar, sunt din municipii, 7,7% provin din orașe, iar 
23,1% provin din comune. 
 
 
Serviciile de asistenta sociala si protecția copilului din localitatea dumneavoastră si cine le 
furnizează 
 
1. Precizați categoria de servicii sociale (conform Legea 292/2011 și HG 867/2015, cu 
modificarile și completările ulterioare) din localitatea dumneavoastră? 
 
 
 



 
 

Organizație  

Categoria de servicii sociale (conform 
Legea 292/2011 și HG 867/2015, cu 
modificarile si completarile ulterioare) 
din localitatea  

Ttipul de intervenție pentru fiecare categorie de servicii 
sociale mentionate 

Tipul furnizorului de serviciu 
(Public/privat/parteneriat public-
privat) si numele acestuia 

DGASPC Dambovita In Judetul Dambovita sunt acreditati 68 
de furnizori de servicii sociale, din care 
17 in Targoviste  ; sursa informatie 
m.muncii.ro /J33/ index. php/ ro/ 
2014- domenii/ familie/politici-
familiale- incluziune-si-asistenta-
sociala/4848.  

In cadrul DGASPC Dambovita - Centrul de orientare, formare 
profesionala si pregatire pentru viata independenta (COFP) 
furnizeaza servicii de asistenta si suport in comunitate pentru 
persoane cu handicap ( adulti si copii) si familiile acestora. 
DGASPC Dambovita ofera 38 de tipuri de servicii sociale 
licentiate  

DGASPC Dambovita furnizeaza 
servicii sociale ca furnizor public 
dar si in parteneriat public - 
privat. 

Asociatia Centrul Diaconal 
„Casa Crestina” 

Servicii sociale destinate copilului si/ 
sau familiei. 

Interventie de scurta si de lunga durata, dar pentru o perioada 
de timp determinata. 

Privat 

Primăria comunei 
Aninoasa 

Servicii de asistență și suport pentru 
asigurarea nevoilor de bază ale 
persoanei (adulți și copii). 

informare, consiliere, reintegrare familială și socială Primăria comunei Aninoasa-
Compartiment asistență socială 

U.A.T Raciu Compartiment asistenta sociala consiliere, anchete sociale public - U.A.T Raciu 

PRIMARIA COMUNEI 
VOINESTI-DAMBOVITA 

1.Servicii sociale destinate persoanelor 
varstnice,2  servicii sociale destinate 
victimelor violentei in 
familie(consiliere), 3 servicii sociale 
destinate persoanelor cu dizabilitati, 4 
servicii sociale destinate 
copilului/familiei. 

1.centru de zi -socializare si recreere 2.consiliere 3.consiliere, 
monitorizare, sprijin in intocmirea dosarului pentru handicap, 
indrumare catre alte servicii, etc 4.acordarea de VMG, ASF., 
consiliere, indrumare. 

public 



Primaria comunei 
Dragomiresti 

servicii de informare si consiliere 
sociala 

informarea si consilierea  locuitorilor comunei in orice 
domeniu de interes al serviciilor si masurilor sociale 

public 

Centrul Județean de 
Resurse și de Asistență 
Socială Dâmbovița 

La nivelul municipiului Târgoviște 
există furnizorii publici și furnizori  
privați de servicii sociale, subordonați 
DGASPC (Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului) 
-Complexe de Servicii Sociale pentru 
copii – centre de tip rezidențial din 
subordinea DGASPC Dâmbovița 
-Centre de Servicii Comunitare pentru 
adulți – centre de tip rezidențial pentru 
adulți cu handicap din subordinea 
DGASPC Dâmbovița 
-  Direcția de Asistență Socială 
Târgoviște  
CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 
CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU 
DIZABILITĂȚI 
CENTRUL SOCIAL INTEGRAT „SF. 
MARIA” 
 

Servicii publice locale de asistență socială acreditate ca 
furnizori de servicii sociale sunt acreditate pentru:  
-servicii de informare si consiliere;   
-servicii de ingrijire prin asistenți personali ai persoanelor cu 
handicap grav. 
- pregătirea și distribuirea hranei pentru persoane 
defavorizate; 
-formarea / dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, 
în vederea reintegrării socio-profesionale a copiilor cu 
dizabilități; 
- prevenirea si limitarea unor situații de dificultate si 
vulnerabilitate sociala și servicii de consiliere socială și suport 
-nformare în domeniu; Consiliere Juridică; Consiliere 
Psihologică; Consiliere Sociala; Servicii de ingrijire social-
medicală; Găzduire pe perioadă determinată;  
--sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de 
criză 
-asistarea și îngrijirea  persoanelor vârstnice în regim 
rezidenţial; asistența socială la domiciliu - servicii de suport; 
 

Furnizori de servicii publice: 
-COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE 
TÂRGOVIȘTE  
 -COMPLEXUL DE SERVICII 
SOCIALE TÂRGOVIȘTE ,,FLOARE 
DE COLȚ” 
-COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE 
TÂRGOVIȘTE ,,CASA SOARELUI” 
-CENTRUL DE RECUPERARE 
PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI ÎN 
FAMILIE 
-CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 
CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU 
DIZABILITĂȚI 
CENTRUL SOCIAL INTEGRAT „SF. 
MARIA” 
SERVICIUL DE PREVENIREA ȘI 
COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN 
FAMILIE 
 



Centrul Județean de 
Resurse și de Asistență 
Socială Dâmbovița 

SERVICIUL DE PREVENIREA ȘI 
COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE 
CENTRUL SOCIAL PENTRU PERSOANE 
VÂRSTNICE „SFÂNTA ELENA” 
CENTRUL DE INFORMARE SI 
CONSILIERE PENTRU TINERI 
CENTRUL SOCIAL DE URGENȚĂ 
CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU RISC 
DE INSTITUȚIONALIZARE  “DĂNUȚ” 
CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE 
(ADULȚI) CU DIZABILITĂȚI 
SERVICIUL CREȘE (Creșa nr. 2, Creșa nr. 
16, Creșa nr. 13, Creșa nr. 14, Creșa nr. 
8) 
CENTRUL SOCIAL AL CATEDRALEI 
EROILOR 
SERVICIUL DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU 
PENTRU PERSOANE CU HANDICAP 
GRAV ADULȚI ȘI COPII 
SERVICIUL DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU 
PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 
CENTRUL PENTRU PREVENIREA ȘI 
COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE 
„ÎMPREUNA VOM REUȘI” 
                                                                                      

-consiliere cu privire la cererea și oferta existentă pe piața 
muncii, asistenţă în integrarea pe piaţa muncii; consiliere 
psihologică şi medicală pe probleme de consum droguri, 
alcool; monitorizarea timp de 12 luni a modului de integrare a 
tinerilor; 
-găzduirea,îngrijirea, acordarea suportului în vederea 
integrării sociale a persoanelor fără adăpost; 
-servicii de prevenire sau limitarea unor situații de dificultate 
ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau 
excluziune socială; 
-promovarea și apărarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
evitarea marginalizării  persoanelor cu handicap, socializarea 
persoanelor cu handicap, prevenirea instituționalizării 
persoanelor cu handicap; atelier protejat – minitipografie; 
-asigură servicii de îngrijire și supraveghere, programe de 
educație timpurie, supravegherea stării de sănătate,  a copiilor 
cu vârste cuprinse între 3 luni și 4 ani; asigură consiliere și 
sprijin pentru părinții/ reprezentanții legali ai copiilor; 
-asistarea și îngrijirea  persoanelor vârstnice în regim 
rezidenţial; 
-asistarea și îngrijirea  persoanelor cu handicap grav care 
beneficiază de asistent personal 
-acordarea serviciilor sociale la domiciliul persoanelor 
vârstnice  
-acordarea de servicii rezidențiale și  consiliere sociala, 
psihologică, juridică și medicală.  

CENTRUL SOCIAL PENTRU 
PERSOANE VÂRSTNICE „SFÂNTA 
ELENA” 
CENTRUL DE INFORMARE SI 
CONSILIERE PENTRU TINERI 
CENTRUL SOCIAL DE URGENȚĂ 
CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU 
RISC DE INSTITUȚIONALIZARE  
“DĂNUȚ” 
CENTRUL DE ZI PENTRU 
PERSOANE (ADULȚI) CU 
DIZABILITĂȚI 
SERVICIUL CREȘE (Creșa nr. 2, 
Creșa nr. 16, Creșa nr. 13, Creșa 
nr. 14, Creșa nr. 8) 
CENTRUL SOCIAL AL CATEDRALEI 
EROILOR 
SERVICIUL DE ÎNGRIJIRE LA 
DOMICILIU PENTRU PERSOANE 
CU HANDICAP GRAV ADULȚI ȘI 
COPII 
SERVICIUL DE ÎNGRIJIRE LA 
DOMICILIU PENTRU PERSOANE 
VÂRSTNICE 
CENTRUL PENTRU PREVENIREA ȘI 
COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN 
FAMILIE „ÎMPREUNA VOM REUȘI” 
 
FURNIZORI PRIVAȚI 
Organizatia 
 ,,Salvați Copiii”  
ARED-Asociația Română pentru 
educație si dezvoltare  Târgoviște  
Fundația Crucea Alb-Galbenă 
România Filiala Târgoviște 
Asociația Provita Târgoviște 2003  



Fundația "Anisia Ioana Călinescu" 
Cantina socială Sfinții Apostoli 
Petru si Pavel 
Asociația nevăzătorilor din 
România Filiala județului 
Dâmbovița 
Asociația H-Med 
Asociația  ,,Vârste” 
Asociația "Mereu aproape de 
tine" 
Asociația Națională  a Surzilor din 
România – Filiala Dâmbovița 
Protoieria Târgoviște Sud 
Asociația Centrul Diaconal Casa 
Creștină Târgoviște 
Fundația “Catedrala Eroilor” 
Asociatia Târgoviște spre Europa 
ALIAT-Alianţa pentru Lupta 
Împotriva Alcoolismului şi 
Toxicomaniilor 
Asociația Națională 
 pentru copii și adulți cu autism 
din România - filiala Dâmbovița 
Asociatia  ,,Eu pot” 
ASSD 
Asociația de Sprijin a Șomerilor 
Dâmbovița 
Asociația Înapoi la Muncă 
Dâmbovița 
Asociația Creștinilor Nevăzători 
Pro-Lumina 
Societatea Naționala de Cruce 
Roșie Filiala Târgoviște 
Fundația SERA Romania 
Fundația CaraBella Internațional 
Fundația Suflet pentru oameni 



Fundația Green House Mătăsaru 
Fundația  
„Dezvoltarea popoarelor” 
Asociația REACT 

Casa Corpului Didactic 
Dâmbovița 

La nivelul municipiului Târgoviște 
există diverse categorii de servicii 
sociale (destinate copiilor sau adultilor, 
persoanelor cu dizabilități, victimelor 
violenței în familie etc.; de asistenta si 
suport pentru pentru asigurarea 
nevoilor de baza ale persoanelor, de 
recuperare/reabilitare etc.): 
- Complex de Servicii Sociale pentru 
copii  
- Centre de Servicii Comunitare pentru 
adulți  
- Direcția de Asistență Socială 
Târgoviște 
- Centrul de zi pentru copii cu 
dizabilități 

Servicii publice locale de asistență socială acreditate ca 
furnizori de servicii sociale sunt acreditate pentru:  
- servicii de informare si consiliere;   
- servicii de ingrijire prin asistenți personali ai persoanelor cu 
handicap grav. 
- pregătirea și distribuirea hranei pentru persoane 
defavorizate; 
- formarea/ dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, 
în vederea reintegrării socio-profesionale a copiilor cu 
dizabilități; 
- prevenirea si limitarea unor situații de dificultate si 
vulnerabilitate sociala și servicii de consiliere socială și suport 
- sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de 
criză 
- asistarea și îngrijirea  persoanelor vârstnice în regim 
rezidenţial; asistența socială la domiciliu - servicii de suport; 

Furnizori de servicii publice: 
-COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE 
TÂRGOVIȘTE  
 -COMPLEXUL DE SERVICII 
SOCIALE TÂRGOVIȘTE ,,FLOARE 
DE COLȚ” 
-COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE 
TÂRGOVIȘTE ,,CASA SOARELUI” 
-CENTRUL DE RECUPERARE 
PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI ÎN 
FAMILIE 
-CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 
CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU 
DIZABILITĂȚI 
CENTRUL SOCIAL INTEGRAT „SF. 
MARIA” 



- Centrul de zi pentru persoane (adulți) 
cu dizabilități 
- Cantina de ajutor social  
- Centrul de zi pentru copii cu risc de 
instituționalizare  “Dănuț” 
- etc. 

 -consiliere/ asistenţă în integrarea pe piaţa muncii;  
- consiliere psihologică şi medicală pe probleme de consum 
droguri, alcool;  
- găzduirea, îngrijirea, acordarea suportului în vederea 
integrării sociale a persoanelor fără adăpost; 
- servicii de prevenire sau limitarea unor situații de dificultate 
ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau 
excluziune socială; 
- promovarea și apărarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
- asistarea și îngrijirea  persoanelor vârstnice în regim 
rezidenţial; 
- asistarea și îngrijirea  persoanelor cu handicap grav care 
beneficiază de asistent personal 
- acordarea serviciilor sociale la domiciliul persoanelor 
vârstnice  
- acordarea de servicii rezidențiale și  consiliere sociala, 
psihologică, juridică și medicală.   

SERVICIUL DE PREVENIREA ȘI 
COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN 
FAMILIE 
CENTRUL SOCIAL PENTRU 
PERSOANE VÂRSTNICE „SFÂNTA 
ELENA” 
CENTRUL DE INFORMARE SI 
CONSILIERE PENTRU TINERI 
CENTRUL SOCIAL DE URGENȚĂ 
CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU 
RISC DE INSTITUȚIONALIZARE  
“DĂNUȚ” 
CENTRUL DE ZI PENTRU 
PERSOANE (ADULȚI) CU 
DIZABILITĂȚI 
SERVICIUL CREȘE (Creșa nr. 2, 
Creșa nr. 16, Creșa nr. 13, Creșa 
nr. 14, Creșa nr. 8) 
CENTRUL SOCIAL AL CATEDRALEI 
EROILOR 
SERVICIUL DE ÎNGRIJIRE LA 
DOMICILIU PENTRU PERSOANE 
CU HANDICAP GRAV ADULȚI ȘI 
COPII 
SERVICIUL DE ÎNGRIJIRE LA 
DOMICILIU PENTRU PERSOANE 
VÂRSTNICE 
CENTRUL PENTRU PREVENIREA ȘI 
COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN 
FAMILIE „ÎMPREUNA VOM REUȘI” 
 
FURNIZORI PRIVAȚI 
Organizatia  ,,Salvați Copiii”  
ARED-Asociația Română pentru 
educație si dezvoltare  Târgoviște  
Fundația Crucea Alb-Galbenă 



România Filiala Târgoviște 
Asociația Provita Târgoviște 2003  
Fundația "Anisia Ioana Călinescu" 
Cantina socială Sfinții Apostoli 
Petru si Pavel 
Asociația nevăzătorilor din 
România Filiala județului 
Dâmbovița 
Asociația H-Med 
Asociația  ,,Vârste” 
Asociația "Mereu aproape de 
tine" 
Asociația Națională  a Surzilor din 
România – Filiala Dâmbovița 
Protoieria Târgoviște Sud 
Asociația Centrul Diaconal Casa 
Creștină Târgoviște 
Fundația “Catedrala Eroilor” 
Asociatia Târgoviște spre Europa 
ALIAT-Alianţa pentru Lupta 
Împotriva Alcoolismului şi 
Toxicomaniilor 
Asociația Națională 
 pentru copii și adulți cu autism 
din România - filiala Dâmbovița 
Asociatia  ,,Eu pot” 
ASSD - Asociația de Sprijin a 
Șomerilor Dâmbovița 
Asociația Înapoi la Muncă 
Dâmbovița 
Asociația Creștinilor Nevăzători 
Pro-Lumina 
Societatea Naționala de Cruce 
Roșie Filiala Târgoviște 
Fundația SERA Romania 
Fundația CaraBella Internațional 



Fundația Suflet pentru oameni 
Fundația Green House Mătăsaru 
Fundația  „Dezvoltarea 
popoarelor” 
Asociația REACT 

INSPECTORATUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA 

Inspectoratul școlar județean 
Dâmbovița poate oferi informații doar 
în legătură cu rețeaua școlară și 
unitățile de învățământ coordonate 

Inspectoratul școlar județean Dâmbovița poate oferi 
informații doar în legătură cu rețeaua școlară și unitățile de 
învățământ coordonate 

Inspectoratul școlar județean 
Dâmbovița poate oferi informații 
doar în legătură cu rețeaua 
școlară și unitățile de învățământ 
coordonate 

Directia de Asistenta 
Sociala Targoviste 

1. Biroul de ingrijire la domiciliu pentru 
persoane varstnice  
2. Cantina de Ajutor Social; 
3. Centrul Rezidential de asistenta si 
reintegrare/reintegrare sociala pentru 
persoanele fara adapost „Sfanta 
Maria”; 
4. Centrul Rezidential de primire in 
regim de urgenta pentru victimele 
violentei domestice „Impreuna vom 
reusi”, Echipa mobila pentru 
interventia de urgenta in cazurile de 
violenta domestica – conform HCL  NR. 
104/28.02.2019; 
5. Caminul pentru persoane varstnice 
„Sfanta Elena”; 
6. Adapost de noapte „Speranta”; 
7. Clubul de pensionari nr. 1. 
8. Centrul de zi pentru copii cu autism 
si sindrom Down „Sfanta Maria”; 

1. ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice –  
2. Hrana calda/pachete hrana rece prin Cantina de Ajutor 
Social; 
3. Asistenta si reintegrare/reintegrare sociala pentru 
persoanele fara adapost „Sfanta Maria”; 
4. Primire in regim de urgenta pentru victimele violentei 
domestice „Impreuna vom reusi”, Echipa mobila pentru 
interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica – 
conform HCL  NR. 104/28.02.2019; 
5. Asistare si gazduire prin Caminul pentru persoane varstnice 
„Sfanta Elena”; 
6. Adapost de noapte „Speranta” pentru persoane fara 
adapost; 
7. Clubul de pensionari nr. 1 -servicii de zi; 
8. Centrul de zi pentru copii cu autism si sindrom Down 
„Sfanta Maria” ; 
9. Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati; 
10. Centrul de zi „Arlechino”. 
11. Serviciul asistenta sociala a copilului si familiei – 
Compartiment Asistenta Comunitara; 

Public 



9. Centrul de zi pentru copii cu 
dizabilitati; 
10. Centrul de zi „Arlechino”. 
11. Serviciul asistenta sociala a 
copilului si familiei – Compartiment 
Asistenta Comunitara; 
12. Serviciul asistenta sociala a 
adultului; 
13. Serviciul evidenta si plati beneficii 
de asitenta sociala; 
14. Serviciul evidenta si plati 
indemnizatii de handicap; 
15. Serviciul  evaluare, monitorizare si 
analiza statistica; 

12. Serviciul asistenta sociala a adultului; 
13. Serviciul evidenta si plati beneficii de asitenta sociala; 
14. Serviciul evidenta si plati indemnizatii de handicap; 
15. Serviciul  evaluare, monitorizare si analiza statistica; 

Primarie Servicii de asistenta sociala din cadrul 
administratiei publice locale 

Alocatie de stat, Indemnizatie handicap, Indemnizatie crestere 
copil, ajutor social, alocatie de sustinere a familiilor  

public 

ORGANIZATIA SALVATI 
COPIII 

centre de zi in prezent derulam proiecte care vizeaza facilitarea acesului la 
educatie de calitate pentru copii din comunitati vulnerabile si 
protectia copiilor impotriva oricaror forme de violenta, 
negiljenta sa abuz,inclusiv a acelor copii ramasi singuri acasa 
in urma migratiei economice a parintilor. 

privat 

DGASPC Protecția copilului,batrani,pers cu 
handicap,victimele violentei 

 
Das Târgoviște,DGADPC ,Salvati 
copiii 

CRUCEA ROȘIE ROMÂNĂ- 
FILIALA DÂMBOVIȚA 

Servicii de asistență comunitară 
Centru de  pentru situații de urgență/ 
de criză 

Distribuție alimente, ajutoare materiale și financiare 
Informare și consiliere specifică 

Privat- Crucea Roșie Dâmbovița 



DGASPC Dambovita - servicii de inserţie/reinserţie socială; 
servici de zi destinate copilului si 
familiei 

interventie  psiho-sociala 
asistare juridic administrativa   
educatie parentala 
responsabilizarea beneficiarului si adaptarea la cerintele 
societatii 
educatie informala 
sprijin reintegrare scolara si sociala 
etc 

public 

DGASPC Dâmbovița DGASPC, ONG-uri consiliere, mediere, acompaniere Public- DGASPC Dâmbovița 

DGASPC Servicii sociale primare si specializate informare si consiliere; ingrijire de tip familial/rezidential; 
monitorizare 

Public/ parteneriat public- privat 

D.G.A.S.P.C. Dambovita servicii sociale primare si specializate consiliere, monitorizare, ingrijire de tip familial / rezidential,  Public si parteneriat public-privat 



SJUT TARGOVISRE centre rezidentiale medico sociale 
varstnici, adulti cu handicap, copii,  
camine pentru persoane varstnice 
locuinte protejate adulti cu handicap 
centre ingrijire si asistenta adulti cu 
handicap 
centre primire regim de urgenta copii 
centre maternale 
centre gravide aflate in dificultate 
centre multifunctionale 
centre tranzit 
centru primire in regim de ugenta 
victime violenta domestica 
adapost de noapte persoane fara 
adapost 
centre de zi persoane varstnice 
unitati ingrijiri la domiciliu 
centre de zi ecuperare copii cu 
dizabilitati 
centru evaluare revenire antidrog 
cantina sociala 

servicii sociale adaptate nevoilor fiecarei categorii de 
beneficiari 

DGASPC 
DAS 
ONG 

DGASPC  Compartimentul asistență socială din 
cadrul Consiliului local 

Nu dețin informații  Public Primaria 

Primaria Tatarani-
Compartimentul de 
Asistenta Sociala  

Servicii de asistenta si suport pentru 
asigurarea nevoilor de baza ale 
persoanelor. 
servicii la domicilu destinate 
pesoanelor adulte prin asistent 
personal, servicii de asistenta 
comunitara pentru pesoanele aflate in 
risc de marginalizare si incluziune 
sociala  

asistenta si suport in comunitate publi-compartiment de asistenta 
sociala  



FUNDATIA CARA BELLA 
INTL GAESTI DAMBOVITA 

Centre rezidentiale pt copilul separat 
temporar sau definitiv de parintii sai 
Centre de primire in regim de urgenta 
copilul separat temporar sau definitiv 
de parintii sai 
centre de primire a victimelor violentei 
in familie 
centre de zi de recuperare pt copii cu 
dizabilitati 
centre de zi pt copii aflati in risc de 
separare de parinti 

- public 
privat 

PRIMARIA VOINESTI servicii primare; consiliere; acordare 
prestatii; servicii de zi, asistenta 
medicala comunitara 

interventie primara public 



Directia Generala de 
Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului 
Dambovita 

Servicii sociale cu cazare si servicii 
sociale fara cazare 

Servicii sociale cu cazare: 
-servicii de îngrijire, găzduire, consiliere şi reablitare 
comportamentală pentru copilul care a săvârşit o faptă penală 
şi nu răspunde penal; 
-servicii de îngrijire, găzduire, recuperare şi primire în regim de 
urgenţă pentru copilul cu handicap sever; 
-servicii de îngrijire, găzduire, recuperare pentru persoane 
(copii și adulți), victime ale violenței în familie; 
-servicii de găzduire şi îngrijire pentru adulţi și persoane 
vârstnice cu handicap: 
Servicii sociale fara cazare: 
-evaluare și monitorizare copii cu dizabilități îngrijiți în familie ; 
-reintegrarea in familie sau, în situația în care aceasta nu este 
posibilă, găsirea de alternative de tip familial pentru copiii 
care beneficiază de o masură de protecție specială; 
- evaluarea încadrării / reîncadrării în grad de handicap a 
persoane adulte cu dizabilități; 
-servicii de recuperare / reabilitare funcțională de tipul : 
terapie ocupațională, terapie comportamentală aplicată, 
kinetoterapie, logopedie, consiliere părinți "Școala pentru 
părinți". 

Public - Directia Generala de 
Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului 

DGASPC DIMBOVITA Primare si specializate Consiliere, acompaniere, terapii Public dar si parteneriat public-
privat 

Directia de Asistenta 
Sociala din cadrul 
Primaria Gaesti 

8810CZ-V-II Centru de zi pentru 
persoane varstnice 
8891CZ-C-I  Cresa 

Socializare şi petrecere a timpului liber,terapii de recuperare şi 
relaxare| 
Organizare şi implicare în activităţi comunitare şi culturale  
Asistenţă şi suport pentru familia persoanei vârstnice  
Suport pentru realizarea |activităţilor administrative . 
Educatie  timpurie, consiliere psihosocială şi suport social 
emoţional pentru copiii cu varsta 0-3 ani 

Directia de Asistenta Sociala 
Gaesti- Public 



DAS - UAT PUCIAOSA servicii sociale destinate prevenirii si 
combaterii saraciei si riscului de 
excluziune sociala, prevenirii si 
combaterii violentei domestice, 
persoanelor cu dizabilitati, persoanelor 
varstnice, protectiei si promovarii 
drepturilor copilului 

informare, consiliere, masuri de facilitare a accesului 
persoanelor aflate in grupul tinta la acordarea ajutoarelor 
financiare, materiale, etc. 

Public - DAS Pucioasa 

DGASPC Dambovita  Servicii sociale primare si specializate Consiliere mediere orientare acompaniere  Public privat 

D.G.A.S.P.C. Dambovita Servicii sociale primare si servicii 
sociale specializate 

Cosiliere social/psihologica, mediere, orientare, acompaniere 
accesare servicii sociale, indrumare 

parteneriate public privat, servicii 
sociale publice 

CENTRUL JUDETEAN D 
ERESURSE SI ASISTENTA 
EDUCATIONALA 
DAMBOVITA 

nu stiu nu stiu nu stiu 

DGASPC DB servicii primare oferite de UAT si 
servicii specializate 

consiliere, acompaniere, mediere, terapie pubic si parteneriat public privat 

Dgaspc DAMBOVITA D.G.A.S.P.C. Dambovita oferă o gamă 
largă de servicii sociale (servicii de 
asistenţă şi suport pentru asigurarea 
nevoilor de bază ale beneficiarilor, 
servicii de îngrijire personală, de 
recuperare şi reabilitare), în regim de 
centru rezidenţial sau centru de zi, 
servicii sociale acordate copiilor, 
persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor 
vârstnice şi oricăror persoane în 
nevoie. 

asistenta si suport, acompaniere, consiliere Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului este 
principalul furnizor public de 
servicii sociale specializate la nivel 
judeţean.  



UAT Bezdead Sprijinirea categoriilor de persoane, 
cele mai defavorizate, care beneficiaza 
de mese calde pe baza de tichete 
sociale pe suport electronic 

Asigurarea mesei calde la domiciliu pentru categoria de 
persoane mentionata mai sus. 

Hotel Turist - privat 

DIRECTIA GENERALA DE 
ASISTENTA SOCIALA SI 
PROTECTIA COPILULUI 
DAMBOVITA 

servicii rezidentiale, servicii de 
protectie de tip familial, servicii de zi, 
centre de consiliere, centre de 
recuperare și reabilitare, locuinte 
protejate, centre de criza,  

gazduire si hrana, servicii pentru integrare in comunitate, 
consiliere psihologica, consiliere sociala, consiliere juridica, 
activitati dezvoltare abilitati pentru viata independenta  

public 

ASOCIATIA DREPT - 
DREPTURI, RESPECT, 
EDUCATIE PENTRU TOTI 

CENTRU REZIDENTIAL PENTRU COPII IN 
SISTEMUL DE PROTECTIE SPECIALA 

gazduire, ingrijire, educatie, sprijin emotional, intimitate si 
confidentialitate,dezvoltarea deprinderilor de viata 
independenta, mentinerea legaturilor cu parintii, familia 
largita si alte persoane importante pentru copil, ocrotirea in 
baza unui plan individualizat de protectie 

OPA (organism privat autorizat): 
Asociatia DREPT - Drepturi, 
Respect, Educatie pentru Toti 

DGASPC DAMBOVITA SErVICII DE RECUPERARE 
NEUROMOTORIE DE TIP 
AMBULATORIU PENTRU PERSOANE 
ADULTE CU DIZABILITATI, IN REGIM DE 
ZI(FARA CAZARE), CU ACORDARE DE 
SERVICII LA SEDIUL CENTRULUI 

Interventie specializata medico-psiho-sociala centrata pe 
recuperarea si abilitarea/reabilitarea neuromotorie    in scopul 
recuperarii si abilitarea/reabilitarea neuromotorie, in vederea 
mentinerii/ dezvoltarii potentialului personal, cresterii calitatii 
vietii si  prevenirii institutionalizarii persoanei adulte cu 
dizabilitati, 

Centrul de servicii de recuperare 
neuromotorie de tip ambulatoriu 
pentru persoane adulte cu 
dizabilitati este serviciu social fara 
personalitate juridica, si este 
organizat in structura DGASPC 
Dambovita- furnizor public de 
servicii sociale 



DGASPC DÂMBOVIȚA  Servicii de recuperare neuromotorie de 
tip ambulatoriu pentru persoane 
adulte cu dizabilități, în regim de zi 
(fără cazare), cu acordare la sediul 
centrului. 

Intervenție specializată medico-psiho-socială centrată pe 
recuperarea  și abilitarea/reabilitarea neuromotorie,  în 
vederea menținerii/dezvoltării potențialului personal, creșterii 
calității vieții și prevenirii instituționalizării persoanei adulte cu 
dizabilități. 
  

Centrul de servicii de recuperare 
neuromotorie de tip ambulatoriu 
pentru persoane adulte cu 
dizabilități este serviciu social fără 
personalitate juridică, și este 
organizat în structura DGASPC 
Dâmbovița -furnizor public de 
servicii sociale. 

DGASPC DAMBOVITA centru de zi de informare si consiliere consiliere psihosociala, consiliere si suport juridic, cons 
spirituala si religioasa, informare, evaluare, elaborare plan 
individual, integrare reintegrare sociala 

public 

Asociatia Romana pentru 
Educatie si Dezvoltare 

centru rezidential pentru copii din 
sistemul de protectie speciala; centru 
de zi pentru copii aflati in dificultate 

Centru rezidential pentru copii din sistemul de protectie 
speciala: gazduire, ingrijire, educatie, sprijin emotional, 
intimitate si confidentialitate,dezvoltarea deprinderilor de 
viata independenta, mentinerea legaturilor cu parintii, familia 
largita si alte persoane importante pentru copil, ocrotirea in 
baza unui plan individualizat de protectie 
Centru de zi pentru copii aflati in dificultate: supraveghere si 
ingrijire, educatie, sprijin emotional, intimitate si 
confidentialitate,dezvoltarea deprinderilor de viata 
independenta,  prevenirea separarii de familia naturala in 
baza unui plan individualizat de interventie 

OPA (organisum privat 
autorizat):ARED (Asociatia 
Romana pentru Educatie si 
Dezvoltare) 

CENTRUL DE ASISTENȚĂ 
MEDICO-SOCIALĂ 
BUCȘANI 

Servicii de asistență medico - sociale Servicii de asistență medico - sociale serviciu public - Centrul de 
Asistență Medico-Socială Bucșani 

Asociatia Provita 
Targoviste 2003 

Servicii rezidentiale - case de tip 
familial 

Servicii de gazduire, ingrijire, educatie, consiliere, dezvoltarea 
deprinderilor de viata independenta 

Asociatia Provita Targoviste 2003 
- privat  

DGASPC Dambovita servicii sociale primare si specializate monitorizare, consiliere, servicii de tip rezidential public, parteneriat public-privat 



DGAPSC servicii specializate acordate copiilor la 
AMP 

CONSILIERE, MEDIERE, ACOMPANIERE LA INSTITUTII, 
ASISTARE ACCESARE SERVICII SI PRESTATII 

PUBLIC DAR SI PARTENERIAT 
PUBLIC PRIVAT 

DGASPC LA NIVEL DE TARGOVISTE  - SERVICII 
PRIMARE SI SPECIALIZATE 

CONSILIERE, REZIDENTA, ACOMPANIERE, MEDIERE PUBLIC SI PARTENERIAT CU 
ONG/FUNDATII 

Evaluare complexa 
persoane cu dizabilitati, 
DGASPC 

specializate evaluare, consiliere, asistare, mediere DGASPC  

DGASPC Dambovita servicii sociale primare si specializate monitorizare, consiliere Public, public-privat 

Spitalul Judetean de 
Urgenta Targoviste -
Ingrijiri Paliative 

serviciul de asistenta sociala din cadrul 
UAT 

- - 

DGASPC  rezidential, consiliere, asistare, 
indrumare, terapie,  

interventie specializata oferita de catre dgaspc  public dar si public privat 

Serviciul asistenta 
materna DGASPC 

servicii de asistență și suport pentru 
asigurarea nevoilor de bază ale 
persoanei, servicii de îngrijire 
personală, de recuperare/reabilitare, 
de inserție/reinserție socială 

interventie specializata public si parteneriate cu fundtii, 
externalizare servicii 

asistenta maternala 
DGAPSC 

servicii de evaluare AMP, atestare, 
asistență și suport, servicii de îngrijire 
personală, de recuperare/reabilitare, 
de inserție/reinserție socială 

specializata public - parteneriat public  privat 

PRIMARIA TITU PRESTATII SOCIALE, DREPTURILE 
COPILULUI, PERSOANE CU HANDICAP 
ETC 

ANCHETE SOCIALE, PREVENIRE ABANDON SCOLAR SI 
SEPARAREA COPILULUI DE FAMILIE 

BISERICA, POLITIE 

 



Va rugam sa precizați documentele strategice de la nivel regional/județean/local care stau la 
baza dezvoltării serviciilor sociale. 
 
Printre principalele documente strategice care stau la baza dezvoltării serviciilor sociale au fost 
menționate: 

- Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale, 
- Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului. 
- Plan propriu de dezvoltare pe anul 2021 al Centrului de Asistență Medico - Socială Bucșani 
- Strategia și Planul de acțiuni al DGASPC Dambovita 
- Planul anual al serviciului / Planul anual al furnizorului 
- Proiectul institutional al serviciului 
- Strategia de dezvoltarea a DAS pe perioada 2020 - 2025, planul anual de actiune privind 

serviciile sociale la nivelul orasului Pucioasa 
- Strategia 2017-2022 
- Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Targoviste 2019-2029 
- Strategia Consiliului Judetean 
- Convenţia ONU 
- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 
- Strategia Europeană 2010-2020 ,,Un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere” 
- Programe și campanii de advocacy privind drepturile copiilor, vizând reducerea 

mortalității infantile, facilitarea accesului la educație de calitate pentru toți copiii, 
protecția copiilor rămași singuri acasă în urma migrației economice a părinților, respectiv 
protecția tuturor copiilor împotriva oricăror forme de violență, abuz sau neglijență, 
făcând presiuni asupra factorilor de decizie și mobilizând liderii societății civile, cu impact 
direct asupra legislației din România, comportamentelor și mentalităților colective. 
Dezvoltarea de servicii integrate complexe, gratuite, de sănătate mintală pentru copii 
vulnerabili și programe de educație parentală. 

- Directiva 2000/43/EC 
- Directiva 2000/78/EC 
- Constituția României 
- Strategia naţională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2015-2020 
- Strategia de dezvoltare a Crucii Roșii Române, alte documente interne 
- Strategia Judeteana si Strategia Locala a orasului Gaesti 
- Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Județean nr. 41/28.02.2014 
- Strategia de dezvoltare de la nivelul comunei Dragomiresti 
- Strategia privind aprobarea planului de servicii sociale nr.26/14.02.2017 pe perioada 

2017-2022 
- Studiu de caz, nediscriminare 
- Strategia de dezvoltare durabila a judetului Dambovita 2012 - 2020 
- Strategia de dezvoltare durabila a judetului Dambovita 2021 - 2027 
- Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale aprobată prin HCL nr. 276/28.07.2017, 

Hotărâre privind aprobarea “Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului 
Târgovişte, 2014 - 2020” 

- HCL nr. 102/28.02.2019 privind aprobarea Startegiei de dezvoltare a serviciilor sociale 
pentru perioada 2019-2029, la nivelul Directiei de Asistenta Sociala Targoviste. 



- Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2018-2028 aprobată 
prin HCL 92/2018 

 
Va rugam sa precizați daca sunteți furnizor de servicii sociale acreditat. 
 

 
 
76,9% dintre respondenți au afirmat că instituțiile din  care provin sunt furnizori de servicii sociale 
acreditate și 23,1% au afirmat că instituțiile pe care le reprezintă nu sunt furnizori de servicii 
sociale acreditate. 
 
 



 
 
 
Care este numărul de servicii sociale licențiate la nivelul comunității/judetului: 
 

 
 
La nivelul județului DB sunt înregistrate 92 de servicii sociale licențiate, din care 32 sunt în municipiul Târgoviște, Centrul Județean de Resurse 
și de Asistență Socială Dâmbovița (26 de servicii acreditate), primăria comunei Voinești-Dâmbovița are 2 servicii sociale acreditate (copii și 
vârstnici), Primăria Găești 1 centru de zi, Primăria Titu are 2 servicii sociale licențiate, Organizatia Salvati Copiii are 2 servicii licențiate, 
Asociatia Romana pentru Educatie si Dezvoltare. Detaliile sunt prezentate în tabelul de mai jos 
 
Va rugam precizați serviciile sociale licențiate/nelicențiate la nivelul comunității/judetului si numarul de beneficiari pentru fiecare. 
În tabelul de mai jos sunt reflectate serviciile sociale licențiate/nelicențiate de la nivelul comunităților din care provin respondenții la 
chestionarul de funadamentare a măsurilor ce vor fi incluse în SDSS 2021 - 2027: 



Numele 
organizației  

Care este numărul de 
servicii sociale licențiate 
la nivelul 
comunității/judetului:  

Va rugam precizați serviciile sociale licențiate la nivelul comunității/judetului si 
numarul de beneficiari pentru fiecare: 

Va rugam precizați serviciile sociale 
ne-licenţiate la nivelul 
comunității/judetului si numarul de 
beneficiari pentru fiecare: 

DGASPC 
Dambovita 

92 servicii sociale  
licentiate in judet; din care 
37 in Tirgoviste 
 
 
 
 
 
 
33 

sursa informatie : m.muncii.ro /J33/ index. php/ ro/ 2014- domenii/ 
familie/politici-familiale- incluziune-si-asistenta-sociala/4848. ; raport de 
activitate DGASPC Dambovita 2019 
 
 
 
 
 
CSS Târgoviște ,,Floare de Colț”- centrul rezidențial pentru copii: apartamente, 
case, module de tip familial -  24 
CSS Târgoviște ,,Floare de Colț”- centrul rezidențial pentru copii cu dizabilități: 
apartamente, case, module de tip familial -24 
CSS Găești - centrul de plasament pentru copii cu dizabilități -48 
CSS Găești-centrul de primire în regim de urgență pentru copilul cu handicap -15 
CSS Târgoviște ,,Casa Soarelui”  - Centrul de primire în regim de urgență pentru 
copilul abuzat, neglijat, exploatat -16 
CSS Târgoviște ,Casa Soarelui” -centrul maternal (mame+copii)-6 cupluri mama-
copii 
Asociația ,,Provita Targoviste 2003"  (Case de tip familial-serviciu de tip 
rezidențial- 3case )-37 
Fundația ,,Cara Bella" International (Centrul rezidențial de tip familial  pentru copii 
cu dizabilități ,,House of Angels”)-21 
Asociația Centrul Diaconal ,,Casa Creștină”(Centrul rezidențial-apartament de tip 
familial)-6 
Asociația Drept, Respect, Educație pentru Toți - Centrul ,,A...Casa" Aninoasa-18 

Exista un furnizor de servicii sociale 
neacreditat si nelicentiat - Centru de 
recuperare si reabilitare persoane cu 
handicap Tuicani Moreni care 
furnizeaza servicii de tip rezidential 
pentru 115 persoane cu handicap  
 
CSS Găești- centrul rezidențial pentru 
copii: apartamente, case, module de 
tip familial - in curs de licentiere- 12 
 
 
 



Asociația Română pentru Educație și Dezvoltare (Centrul rezidențial de tip familial 
Șotânga)-14 
Serviciul management de caz pentru copii- Plasament la asistent maternal 
profesionist-472 
Centrul de recuperare pentru victimele violenței în familie-15 
Locuința protejată pentru victimele violenței domestice „Venus”-6 
Complexul de recuperare și reabilitare pentru copii cu handicap Târgoviște-centrul 
de recuperare și reabilitare pentru copilul cu handicap-70 
Complexul de recuperare și reabilitare pentru copii cu handicap Târgoviște-echipa 
mobilă pentru copii cu handicap-25 
Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Găești-35 
CSS Târgoviște,,Casa Soarelui”  - Centrul de recuperare, socializare, consiliere a 
copilului cu dizabilități -copii cu autism și sindrom Down-30 
CSS Târgoviște ,,Floare de Colț”-Centrul de consiliere pentru familie și copilul care 
a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal-200 
Centrul de consiliere pentru părinți și copiii care beneficiază de o măsură de 
protecție specială-372 
Centrul de consiliere pentru copilul abuzat neglijat exploatat -Telefonul copilului-
56 
Centrul pentru prevenirea abuzului, neglijării, exploatării-51 
CSC « Floarea speranței » Pucioasa- Serviciul locuințe protejate (7 locuințe 
protejate)-43 
CSC « Floarea speranței » Pucioasa- Centrul de criză pentru adulți -12 
CSC “Sf. Andrei” Gura Ocniței - Serviciul locuințe protejate (4 locuințe protejate)-
33 
Centrul de Îngrijire și Asistență Pucioasa -50 
CSC “Floarea Speranței“ Pucioasa- Centrul de zi -20 
CSC “Sf. Andrei” Gura Ocniței- Centrul de zi -20 
Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități-18 
Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru 
persoane adulte cu dizabilități-43 
Centrul de informare și consiliere pentru persoane adulte în dificultate-13 



Centrul de orientare și formare profesională și de pregătire pentru viața 
independentă-80 

U.A.T Raciu 0 0 Compartiment asistenta sociala 

PRIMARIA 
COMUNEI 
VOINESTI-
DAMBOVITA 

2 Centrul de zi de consiliere psiho-sociala pentru copii 16 beneficiari 
Centrul de zi pentru persoane varstnice(tip club-socializare/recreere) 58 
beneficiari 

nu este cazul 

Centrul Județean 
de Resurse și de 
Asistență Socială 
Dâmbovița 

26 servicii publice locale 
de asistență socială sunt 
acreditate ca furnizori de 
servicii sociale la nivelul 
județului 

COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE TÂRGOVIȘTE 
-Centrul rezidențial de reabilitare comportamentală - 10 beneficiari 
- Centrul de orientare, supraveghere si sprijin a reintegrării copilului care a săvârșit o 
faptă penală și nu răspunde penal -6 beneficiari 
- Centrul de consiliere pentru familie și copilul care a săvârșit o faptă penală și nu 
răspunde penal - 50 beneficiari 
COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE TÂRGOVIȘTE ,,FLOARE DE COLȚ” 
- Centrul de plasament de tip familial (respiro) -12 beneficiari 
- Centrul de tranzit pentru tineri 12 beneficiari 
-Centrul rezidențial pentru copii cu dizabilități: apartamente, case, module de tip 
familial 60 beneficiari 
- Centrul rezidențial pentru copii: apartamente, case, module de tip familial 100 
COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE GĂEȘTI 
-Centrul de plasament pentru copii cu dizabilități 40 beneficiari 
- Centrul de zi pentru copii cu dizabilități -25 beneficiari 
- Centrul de primire in regim de urgență pentru copilul cu handicap sever -10 
beneficiari 
COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE TÂRGOVIȘTE ,,CASA SOARELUI” 

-  



-Centrul de primire in regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat 
Târgoviște- 18 beneficiari 
-Centrul maternal -6 cupluri beneficiari 
CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE 
-15 beneficiari 
CENTRUL DE  RECUPERARE ȘI REABILITARE PERSOANE CU HANDICAP ȚUICANI – 
MORENI 150 beneficiari 
CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ RĂCARI 40 beneficiari 
CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ BUCȘANI 60 beneficiari 
CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ NICULEȘTI 50 beneficiari 
CENTRUL REZIDENȚIAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE MERENI CONȚEȘTI 20 
beneficiari 
CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ULIEȘTI 20 beneficiari 
PUNCT MEDICO SOCIAL MIJA             I.L. CARAGIALE 15 beneficiari 
CENTRUL DE ZI PENTRU COPII GĂEȘTI 
25 beneficiari 
CREȘA TIP CENTRU GĂEȘTI 20 beneficiari 
CENTRUL DE ZI PERSOANE VÂRSTNICE GĂEȘTI 30 beneficiari 
CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CONȚEȘTI 60 beneficiari 
CENTRUL EDUCATIV PENTRU COPII RĂZVAD 40 beneficiari 



Directia de 
Asistenta Sociala 
Targoviste 

9 Cantina de Ajutor Social 450 locuri 
Centrul Rezidential de asistenta si reintegrare/reintegrare sociala pentru 
persoanele fara adapost „Sfanta Maria” 40 locuri 
Centrul Rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei 
domestice „Impreuna vom reusi”, Echipa mobila pentru interventia de urgenta in 
cazurile de violenta domestica – conform HCL  NR. 104/28.02.2019 - 20 locuri 
Caminul pentru persoane varstnice „Sfanta Elena” - 15 locuri 
Adapost de noapte „Speranta” - 50 locuri 
Clubul de pensionari nr. 1 -200 locuri 
Centrul de zi pentru copii cu autism si sindrom Down „Sfanta Maria” - 70 locuri 
Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati -124 locuri 
Centrul de zi „Arlechino” - 70 locuri 

Biroul de ingrijire la domiciliu pentru 
persoane varstnice  - 100 locuri 

ORGANIZATIA 
SALVATI COPIII 

2 Centrul de zi pentru copii din grupuri vulnerabile - 40 copii; Centrul de Zi nr.1 - 40 
copii. 

0 

CRUCEA ROȘIE 
ROMÂNĂ- 
FILIALA 
DÂMBOVIȚA 

Nu avem încă servicii 
licențiate 

Nu avem încă servicii licențiate Servicii de asistență comunitară -
10000 persoane 
Centru de  pentru situații de urgență/ 
de criză - 5000 persoane 

PRIMARIA 
VOINESTI 

2 centre de zi Centuru de zi consiliere psiho-sociala  pentru copii, Centur de zi pentre batrani 
socializare/recreere 

- 

Directia de 
Asistenta Sociala 
din cadrul 
Primaria Gaesti 

 Serviciul social ,, 1.Centru 
de zi  pentru persoane 
varstnice Gaesti 

Centru de zi  pentru persoane varstnice Gaesti - 160 beneficiari Cresa Gaesti- 70 copii beneficiari 



ASOCIATIA 
DREPT - 
DREPTURI, 
RESPECT, 
EDUCATIE 
PENTRU TOTI 

1 Centru Rezidential "A...CASA" - capacitatea serviciului social 18 locuri pentru copii 
si tineri din sistemul de protectie speciala cu varsta cuprinsa intre 14 -26 ani 

1. Ateliere de economie sociala; 
beneficiari: 18 
2. Serviciul de formare profesionala: 
200 beneficiari/an 

Asociatia 
Romana pentru 
Educatie si 
Dezvoltare 

2 Centru rezidential de tip familial Sotanga: capacitate 13 copii din sistemul de 
protectie speciala cu varsta intre 7-18 ani 
Centru de zi pentru copii comuna Sotanga: 6 copii aflati in dificultate si familiile 
acestora 

Serviciul de educatie nonformala 

CENTRUL DE 
ASISTENȚĂ 
MEDICO-
SOCIALĂ 
BUCȘANI 

Un serviciu - servicii de 
asistență medico – sociale 

Se acordă servicii medico - sociale pentru un număr de 80 de beneficiari - 

PRIMARIA TITU 2 CENTRU DE ZI- 15,  PERSOANE VARSTNICE - 60 NU E CAZUL 

 



Vă rugăm să precizați numărul zonelor marginalizate: 
 
În ceea ce privește numărul zonelor marginalizate au fost identificate de către respondenți: 

- La nivelul municipiului Targoviste exista Teritoriul SDL, reprezentat de Municipiul 
Targoviste, cuprinde 5 Zone Urbane Marginalizate și zona funcțională aferentă acestora.   
ZUM 1 - denumita Zona Urbana Marginalizata Prepeleac – reprezentata de perimetrul 
urmatoarelor strazi: Strada Luceafarului, Strada Fluierasi, Strada Oltului, Strada Fructelor, 
Strada Ion Neculce, strada Petru Cercel;  ZUM 2 - denumita Zona Urbană Marginalizată I. 
E. Florescu – reprezentata de perimetrul strazii I. E. Florescu;  ZUM 3 - denumita Zona 
Urbană Marginalizată Micro 11 – reprezentata de perimetrul urmatoarelor străzi: strada 
George Cair, strada Ion Cioranescu, strada Radu de la Afumati, strada Vlad Tepes, strada 
Vasile Blendea;  ZUM 4 - denumită Zona Urbană Marginalizată Micro 9 – reprezentata 
de perimetrul urmatoarelor strazi: Str. Avram Iancu, strada Alee Grivita;  ZUM 5 - 
denumita Zona Urbană Marginalizata Laminorului – reprezentată de perimetrul strazii 
Laminorului; Strazile Laminorului (din cadrul ZUM 5) si Petru Cercel (din cadrul ZUM 1), 
fac parte din Zona industriala a Municipiului Targoviste. 

În cele ce urmează este și o reprezentare grafică a cauzelor care au determinat apariția zonelor 
marginalizate: 
Va rugam sa precizati cauzele care au favorizat marginalizarea (se va indica tipul cauzei, 
menționate mai jos, prin „DA” sau „NU”): 
  

 
Printre cele mai frecvente cauze ce au dus la apariția zonelor marginalizate au fost menționate: 
populația săracă, nivelul redus de edicație, condițiile de locuire precare, acces redus la ocupare. 
 
 
Va rugam sa precizați daca, in ultimii 3 ani, la nivelul comunității, s-au derulat sau se afla in 
derulare, proiecte ce vizează domeniul serviciilor sociale/asistentei sociale? 



 
 
53, 8% dintre respondenți au afirmat că la nivelul comunităților din care provin s-au derulat/se 
derulează proiecte ce vizează domeniul serviciilor sociale/asistentei sociale, 25% au afirmat că la 
nivelul comunităților lor nu au fost întreprinse astfel de demersuri, iar un procent, deloc de 
neglijat, de 21,2%, din randul respondenților au afirmat că nu știu sau nu cunosc. 
 
 



 
Daca raspunsul la intrebarea anterioara este Da, va rugam sa precizati: - Beneficiar/partener(se va completa fie daca ați avut calitatea de 
aplicant fie de partener in proiect), Titlul proiectului, rezultatele obtinute, bugetul, precum și sursa de finanțare 
 

Va rugam să precizați 
numele organizației 
din care faceti parte 

Daca raspunsul la intrebarea anterioara este Da, vă rugăm sa precizati: - Beneficiar/partener(se va completa fie daca ați avut calitatea de aplicat 
fie de partener in proiect), Titlul proiectului, rezultatele obtinute, bugetul, precum și sursa de finanțare 

DGASPC Dambovita DGASPC a derulat proiecte in domeniul serviciilor sociale. Sursa de informatii - Rapoartele de activitate ale DGASPC Dambovita publicate pe site- ul 
institutiei . Exemple :  
-Modernizarea si extinderea Complex servicii sociale Casa Soarelui;  
- Partener, titlu proiect -  ASSIST (ALTERNATIVE FOR SOCIAL SUPPORT INSPIRING TRANSFORMATION), buget - 463528,53 euro, sursa finanțare - 
Comisia Europeană 
- Partener, titlu proiect - „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”,  buget - 2.657.162.612,32 lei, sursa finantare -Programului 
Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa 4 OS 4.5 și 4.14. Proiectul este depus de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și 
Adopție, în cadrul apelului non-competitiv „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți 
maternali”. 
- Partener, titlu proiect - "VENUS - Împreuna pentru o viață în siguranță" , buget - 51.080.375,72 lei, sursa de finanțare - Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020 , Axa Prioritară 4 : Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4 : Reducerea numarului de persoane 
aparținănd grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii / medicale / socioprofesionale / de formare profesională adecvate nevoilor specifice. 
Proiectul este inițiat de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, iar DGASPC Dâmbovița este partener. În cadrul 
proiectului, în județul Dâmbovița a fost creată o Locuință protejată, precum și servicii integrate complementare de grupuri de suport și cabinet de 
consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice.  
 
Prevenirea separarii copiilor de familie - Fundatia Sera  

PRIMARIA COMUNEI 
VOINESTI-
DAMBOVITA 

Calitate de aplicant, centru de zi pentru copii de consiliere psiho-sociala -licenta pe 5 ani si centrul de zi pentru batrani tip club-licenta provizorie; 
buget 100% local 



Centrul Județean de 
Resurse și de 
Asistență Socială 
Dâmbovița 

CJRAE Dambovita derulează activităţi în cadrul a două proiecte cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 
2014-2020, Axa prioritară 6 Educație și competențe:  
 
1. ”ŞI TU CONTEZI! – Îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale pentru elevii cu dizabilităţi şi CES din judeţul Dâmbovița, prin intervenţii 
armonizate cu nevoile acestora” cod SMIS  106981, care a debutat la data de 04 Iunie 2018 și are următoarea structură a parteneriatului conform 
HCJ 353/11.11.2016 si a contractului de finantare nr.38850/31.05.2018: 
-  Consiliul Județean Dâmbovița – Beneficiar/ Lider de parteneriat 
- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dâmbovița - Partener 1 
- Școala Gimnazială Specială Târgoviște – Partener 2 
- Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă – Partener 3 
Implementarea activităților este prevăzută să se realizeze în județul Dâmbovița, în localitățile selectate, pe o durată de 36 luni, până la data de 03 
Iunie 2021.  
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 7 885 448,40 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă de 7 779 755,12 lei. 
2. Școala Bucuriei – Parteneriat pentru o comunitate de învățare durabilă”, cod SMIS 105645, care a debutat la data de 14 Mai 2018 și are 
următoarea structură a parteneriatului conform HCJ 359/11.11.2016 si a contractului de finantare nr. 32549/11.05.2018 : 
- Asociația INOVITAVERDE – Beneficiar/Lider de parteneriat 
- Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița – Partener 1 
- Casa Corpului Didactic Dâmbovița – Partener 2 
- Asociația Tineri pentru Europa de Mâine – Partener 3 
- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dâmbovița – Partener 4 
- Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Răcari – Partener 5 
Implementarea activităților este prevăzută să se realizeze în județul Dâmbovița, în municipiul Târgoviște și în localitățile Răcari și Ciocănești, pe o 
durată de 36 luni, până la data de 13 Mai 2021.  
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4 553 623,85 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă de 4 300 720,42 lei 



Directia de Asistenta 
Sociala Targoviste 

 proiectul EU-SPER- dezvoltarea integrata a comunitatii marginalizate „ROMLUX.” 
 
Valoare proiect: 17.213.882,53 lei 
Perioada de implementare: 26.03.2017 - 03.06.2021 (perioada de implementare a fost prelungita prin act aditional, ca urmare a suspendarii 
activitatilor proiectului in perioada 09.04.2020-15.06.2020). 
Stadiu implementare: 
- 15 Rapoarte tehnice aprobate; 
Grup tinta total validat: 485 persoane, dintre care: - 147 copii (varsta scolara si prescolara), 337 adulti (persoane in cautarea unui loc de munca, 
persoane varstnice,  persoane angajate); 

✓ 96 copii participanti la programul Scoala dupa Scoala; 
✓ 51 copii participanti la programul Educatie prescolara; 
✓ Servicii functionale oferite la nivelul comunitatii: 3 (1 serviciu social, 1 serviciu medical, 1 serviciu socio-medical); 
✓ Persoane care au obtinut o calificare: 157 
✓ Persoane care au beneficiat de analize de sange: 274 
✓ Pachete suport oferite: 360 – pachete haine, 356 – pachete medicamente, 408 – pachete igienico sanitare 
✓ Copii participanti la tabere si excursii: 38 
✓ 88  subventii acordate pentru participarea la cursurile de Competente Antreprenoriale si Competente Informatice,  in valoare de 200 lei; 
✓ 50 subventii acordate pentru participarea la cursurile de CCMO-CSC in valoare de 200 lei; 
✓ 54 subventii acordate pentru participarea la cursurile de calificare, nivel 2, in valoare de 1800 lei; 
✓ 60 locuinte asupra carora s-au demarat lucrarile de reabilitare (26 finalizate). 

- 17 Cereri de rambursare aprobate; 
- 10 Solicitari de prefinanare aprobate; 
- 8 Acte aditionale aprobate; 
- 15 Notificari aprobate; 



CRUCEA ROȘIE 
ROMÂNĂ- FILIALA 
DÂMBOVIȚA 

Beneficiari- persoane defavorizate județul Dâmbovița 
Partener- Consiliul Județean Dâmbovița 
Susținere de urgență persoane defavorizate 
Sume alocate proiect: 
2018- 469.175 lei 
2019-514.149 lei 
2020- 669.475 lei 

PRIMARIA VOINESTI Centru de zi Manga; Centru de zi copii 

DAS - UAT PUCIAOSA Centrul social pentru persoane varstnice tip club. Bugetul - 2508497,05 lei, contract de finantare POR 2014 - 2020 Axa 8 

 
 



Cât de mulțumit (ă) sunteți de serviciile adresate persoanelor cu dizabilităţi oferite în județul 
Dambovita (Foarte nemulțumit, Nemulțumit, Neutru, Multumit, Foarte mulțumit) ? 

 
În ceea ce privește gradul de satisfacție cu privire la serviciile pentru persoanele cu dizabilităţi 
oferite în județul Dambovita, 30,8% au declarat că sunt nemulțumiți, 15,4% s-au declarat multumiți 
de serviciile pentru persoanele cu dizabilități, 1,9% au afirmat că sunt foarte nemulțumiți, iar un 
procent însemnat de 42,3% s-au declarat neutri vis-a-vis de aceste servicii. 
 
Cât de mulțumit (ă) sunteți de serviciile adresate copiilor aflaţi în dificultate oferite în județul 
Dâmbovița (Foarte nemulțumit, Nemulțumit, Neutru, Multumit, Foarte mulțumit) ? 

 
În referire la serviciile pentru copii aflaţi în dificultate oferite în județul Dambovita, 48,1% au 
afirmat că sunt mulțumiți, 23,1% aunt neutri (din nou un procent destul de însemnat), 21,2% dintre 
respondenți au afirmat că sunt mulțumiți, iar 7,7% au afirmat că sunt foarte mulțumiți. 
Cât de mulțumit (ă) sunteți de serviciile pentru tineri aflați în situație de risc oferite în județul 
Dâmbovița (Foarte nemulțumit, Nemulțumit, Neutru, Multumit, Foarte mulțumit) ? 

 
În ceea ce privește serviciile pentru tineri aflați în situație de risc oferite în județul Dambovita, 
19,2% au afirmat că sunt mulțumiți, 5.8% foarte mulțumiți, iar 32,7% au afirmat că sunt 



nemulțumiți, Din nou un procent ridicat, de 34,6%, s-a înregistrat pentru respondenții care au 
afirmat că sunt neutri vis-a-vis de aceste servicii.  
 
Cât de mulțumit (ă) sunteți de serviciile pentru adulţii însituaţii de risc oferite în județul 
Dâmbovița ? 

 
Referitor la serviciile pentru adulţii însituaţii de risc oferite în județul Dambovita, 42,3% au 
afirmat că sunt mulțumiți, 19,2% nemulțumiți, 5,8% foarte mulțumiți, iar 30,8% au afirmat că 
sunt neutri. 
 
Precizați numărul de personal arondat serviciilor sociale la nivel de UAT / ONG: 

Va rugam sa precizați numele organizației din care faceti parte 
Precizati numărul de personal 
arondat serviciilor sociale la nivel de 
UAT / ONG: 

Asociatia Centrul Diaconal „Casa Crestina” 12 

Primăria comunei Aninoasa 1 

U.A.T Raciu 1 

PRIMARIA COMUNEI VOINESTI-DAMBOVITA 9 

Primaria comunei Dragomiresti 1 

Directia de Asistenta Sociala Targoviste 308 

Primarie 2 

ORGANIZATIA SALVATI COPIII 15 

CRUCEA ROȘIE ROMÂNĂ- FILIALA DÂMBOVIȚA 4 salariați + 30 voluntari 

Primaria Tatarani-Compartimentul de Asistenta Sociala  2 

FUNDATIA CARA BELLA INTL GAESTI DAMBOVITA 21 

PRIMARIA VOINESTI 8 

Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primaria Gaesti 48 



DAS - UAT PUCIAOSA 4 

UAT Bezdead 2 

ASOCIATIA DREPT - DREPTURI, RESPECT, EDUCATIE PENTRU TOTI 12 

Asociatia Romana pentru Educatie si Dezvoltare 10 

PRIMARIA COMUNEI CORNESTI 1 

CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ BUCȘANI C.A.M.S Bucșani - 79 de persoane 

Asociatia Provita Targoviste 2003 15 

 
 
 Precizati tipul de personal arondat serviciilor sociale la nivel de UAT / ONG: 

 
Din reprezentarea grafică a răspunsurilor cu privire la tipul de personal arondat serviciilor sociale 
la nivel de UAT / ONG, reiese că 80,8% sunt persoane cu studii superioare de specialitate în alte 
domenii față de cel al asistenței sociale, 65,4% este reprezentat de personal cu studii superioare 
de specialitate în domeniul asistenței sociale, iar 36,5% persoanlul angajat este reprezentat de 
personal cu studii medii. 
 
Precizati procentul pe tipul de personal arondat serviciilor sociale la nivel de UAT / ONG:

 
Așadar, procentul persoanelor cu studii superioare angajat în structurile care gestionează 
problematica asistenței sociale și a protecției copilului este apreciat ca fiind de peste 70% de către 
42,3% dintre respondenți, și între 50-70% de 44,2% dintre respondenți. 



Există, la nivelul organizației, nevoi de personal neacoperite legate de furnizarea de servicii 
sociale raportat la nevoile beneficiarilor?

 
În ceea ce privește nevoia de personal în serviciile de asistență socială și de protecție a copilului, la 
nivelul entităților pe care le reprezintă respondenții, aceștia au afirmat, în proporție de 69,2% că 
este nevoie neacoperită de personal, astfel încât serviciile să fie prestate la un nivel optim de 
calitate și să poată să facă față solicitărilor diverse în continuă creștere de servicii sociale. 30,8% 
dintre respondenți au afirmat că nu există nevoie neacoperită de personal. 
Care sunt categoriile de personal pentru care există cerere neacoperită la nivelul organizației?( 
daca raspunsul la intrebarea anterioara este da) 

 
Printre cele mai însemante categorii de personal pentru care există cerere neacoperită la nivelul 
organizației, au fost menționati psihologii, în proporție de 63,5%, dintre respondenți; asistenții 
sociali, în proporție de 48,1% dintre respondenți; urmați de asistenții maternali și celelate categorii 
de persoanal în proporții mult mai mai mici, de 1,9%. 
Numărul beneficiarilor de servicii sociale a crescut sau a scazut in ultimul an? 

 
 
(49,1%) 
 
 
 
 
 

 
 
În ceea ce privește evoluția numărului de beneficiari ai serviciilor sociale oferite la nivelul județului 
Dâmbovița, acesta pare să fi oscilat foarte puțin având în vedere răspunsurile înregistrate, 
respectiv 51,9% dintre respondenți au afirmat că a crescut numărul de beneficiari, în timp de 49,1% 
au afirmat că acesta a scăzut. 



Aceste afirmații au fost susținute de principalele aspecte, precum:  
Care au favorizat creșterea: 

- conditiile socio- economice nefavorabile familiei si minorului, date de nivelul de trai și 
aspirație scăzut , lipsa unui loc de munca, tipul dezorganizat al familiei, etc. 

- creste numarul persoanelor cu handicap 
- contextul pandemic, migrația economica a părinților, oferta locurilor de munca limitată 
- condiții precare de locuit, venituri foarte mici, lipsa educației, abandon școlar, somaj 

ridicat in mediul rural 
- au crescut persoanele încadrate în grad de handicap respectiv acordarea indemnizatiilor 

de handicap 
- au crescut cazurile de violenta domestica 
- batrani si bolnavi abandonati, persoane cu venituri insuficiente, bolnavi psihici 

Care au favorizat scăderea: 
- In contextul restrictiilor generate de evolutia pandemiei COVID 19 
- Serviciile sociale acordate la nivelul UAT au determinat scăderea numărului beneficiarilor 

de servicii sociale la nivel județean 
- UAT urile ofera din ce in ce mai responsabil servicii primare 
- Nu s-au mai incadrat la prestatia de VMG SI ASF  
- persoane de peste 18 ani care trebuie sa paraseasca sistemul 
- Incetarea masurii de protectie / integrare socio-profesionala a beneficiarilor 

 
Cum apreciați capacitatea infrastructurii de asistență socială în comparație cu volumul cererii de 
servicii? (1- insuficient, 2 suficienta, 3 nu stiu) 

 
În ceea ce privește capacitatea infrastructurii de asistență socială în comparație cu volumul cererii 
de servicii, aceasta a fost apreciată ca fiind suficientă de 53,8% dintre respondenți, insuficientă de 
38,5%, iar 7,7% dintre respondenți au precizat că nu știu. 
 
Apreciați că este necesara crearea de noi servicii de asistență socială/diversificarea acestora față 
de nevoile sociale identificate? 



 
Referitor la necesitatea creării de noi servicii de asistență socială/diversificării acestora fata de 
nevoile sociale identificate la nivelul județului, 69,2% dintre respondenți au afirmat că este necesară 
crearea și diversificarea serviciilor de asistență socială, 19,2% au afirmat că nu este necesară. 



 
Nnecesitatea creării de noi servicii de asistență socială/diversificarea acestora față de nevoile sociale identificate, vă rugăm să precizați 
noile categorii de servicii sociale necesare. 
Aceste necesități sunt reflectate în tabelul de mai jos, la nivelul fiecărei enități/comunități din care provin respondenții: 

Numele organizației  Noile categorii de servicii sociale necesare 

Cele mai importante îmbunătățiri care ar 
trebui aduse infrastructurii necesare 
desfășurării activităților/terapiilor de 
integrare/reintegrare socială a beneficiarilor 

Sensul în care este necesară  extinderea 
infrastructurii pentru serviciile sociale 

DGASPC Dambovita - locuinte protejate pentru persoane in dificultate 
( tineri iesiti din sistem protectie, persoane cu 
handicap fara familie, etc) 
- servicii de ingrijire prin asistent personal 
profesionist pentru persoane cu handicap 
- servicii de ingrijire la domiciliu varstnici, bolnavi 
cronici 
- centre de zi pentru copii in dificultate, pentru 
persoane cu handicap 
- cantine sociale  
- adaposturi de noapte 

- redimensionarea si accesibilizarea spatiilor 
de socializare 

 - organizarea de cabinete de consiliere 
individuala si de grup 
- organizarea de ateliere de terapie 
ocupationala 
- organizarea de spatii de socializare 
- accesibilizarea spatiilor pentru persoane cu 
handicap locomotor 

Asociatia Centrul 
Diaconal „Casa 
Crestina” 

Servicii oferite tinerilor care parasesc centrele de 
plasament, familiilor care isi pierd locul de munca. 

- - 

Primăria comunei 
Aninoasa 

  Informarea opiniei publice cu privire la 
responsabilitatea civică a membrilor 
comunității față de persoanele aflate în 
dificultate. 

  

U.A.T Raciu   . Includerea unui post de psiholog 

Centrul Județean de 
Resurse și de 
Asistență Socială 
Dâmbovița 

- asistenta socio-emoțională și activități de terapie 
și de integrare/reintegrare socială a beneficiarilor 

- cadru legal adaptat solicitarilor actuale - servicii sociale integrate, la nivelul fiecarei 
comunități locale, în vederea diminuării 
riscului excluziunii sociale a grupurilor 
vulnerabile 



Casa Corpului Didactic 
Dâmbovița 

Consiliere .   

INSPECTORATUL 
ȘCOLAR JUDEȚEAN 
DÂMBOVIȚA 

  Inspectoratul școlar județean Dâmbovița 
poate oferi informații doar în legătură cu 
rețeaua școlară și unitățile de învățământ 
coordonate 

  

Directia de Asistenta 
Sociala Targoviste 

  Pregatire profesionala prin programe 
finantate din fonduri nerambursabile 

Proiecte din fonduri nerambursabile  pentru 
Camine pentru batrani  

Dgaspc Servicii pentru adulti/tineri ieșiți din sistem/ 
batranii singuri 

Deprinderi de viata independenta, integrare 
pe piața muncii 

Digitalizare, o baza se date comuna cu alte 
institutii,specializare  si formarea continua a 
personalului din as sociala 

CRUCEA ROȘIE 
ROMÂNĂ- FILIALA 
DÂMBOVIȚA 

servicii asistență medicală personal instruit, spații dedicate la nivelul 
comunității 

mai multe spații pentru servicii sociale 

DGASPC Dambovita   armonizarea legislatiei astfel incat sa duca la o 
mai buna colaborare / conlucrare 
interinstitutionala, cu obiective  clare 
interdependente, menite sa optimizeze 
activitatea  si rezultatele 

beneficierea  unui segment mai  ridicat  de  
minori si familiile acestora,   de servicii sociale  
destinate prevenirii si combaterii riscului de 
separare a familiei si excluziunii sociale 

DGASPC Dâmbovița   Infiintarea de Centre integrate pentru copii si 
tineri (centre educationale și profesionale, de 
formare profesională corelata cu cerintele 
existente pe piata muncii) 

Diversificarea serviciilor sociale si corelarea 
acestora cu nevoile reale  

DGASPC Centre respiro pentru adulti cu dizabilitati; servicii 
integrate care ies din sistem 

Centre de consiliere si terapie cu dotarile 
necesare conform standardelor 

Dotare conform standardelor si nevoilor 
beneficiarilor 



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

Servicii integrate adaptate pietei muncii 
(educationale, vocationale) 

Centre de consiliere si psihoterapie dotate 
conform standardelor 

Dotare conform standardelor si adaptate 
nevoilor beneficiarilor 

SJUT TARGOVISRE   dotare  corespunzatoare - 

DGASPC    Serviciile sa fie cunoscute si oferite in 
comunitate 

O prezenta mai mare in comunitate a 
asistenților sociali si oferirea de servicii care 
sa raspunda nevoilor beneficiarilor 

Primaria Tatarani-
Compartimentul de 
Asistenta Sociala  

servicii sociale pentru persoane varstnice-camine 
de batrani 

centre de zi  si de ingijire permanenta pentru 
persoane varstnice, centre de zi pentru 
dezoltarea deprinderilor de viata 
independentă. 

centre de zi  si de ingijire permanenta pentru 
persoane vastnice, centre de zi pentru 
dezoltarea deprinderilor de viata 
independent. 

FUNDATIA CARA 
BELLA INTL GAESTI 
DAMBOVITA 

asistenta si monitorizare pt tinerii iesiti din sistem rampe si lifturi pt persoanele cu dizabilitati centre pentru adulti 

Directia Generala de 
Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului 
Dambovita 

Echipa mobila pentru persoanele cu dizabilitati Raportul insuficient intre serviciile sociale 
oferite si numarul beneficiarilor/ potentialilor 
beneficiari. 

Crearea de noi servicii sociale 

DGASPC DIMBOVITA Centre respiro adulti, centre respiro copii cu 
handicap 

Camere de consiliere dotate corespunzator, in 
special pentru copiii abuzati 

Infiintare si Modernizare camere consiliere, 
angajare terapeuti  

Directia de Asistenta 
Sociala din cadrul 
Primaria Gaesti 

Camin persoane varstnice 
Ingrijiri la domiciliu,  
Cantina sociala 

Proiectarea şidezvoltarea unui sistem de 
diagnoză a nevoilor de formare şi 
perfecţionare 
profesională a specialiştilor cu atribuţii în 
domeniul asistentei sociale   
Dezvoltarea infrastructurii instituţionale şi 
interinstituţionale 

  



DAS - UAT PUCIAOSA centru de ingrijire batrani, centru primire regim 
urgenta 

locuri de munca   

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

servicii sociale pentru persoane varstnice personal calificat - specialisti  extinderea capacitatii de acordare a 
serviciilor, in acord cu nevoile potentialilor 
beneficiari 

CENTRUL JUDETEAN D 
ERESURSE SI 
ASISTENTA 
EDUCATIONALA 
DAMBOVITA 

servicii pentru integrarea  socio- profesionala a 
tinerilor care parasesc sistemul de protectie  la 
implinirea varstei de 18 ani; servicii pentru batrani 
cu pensii mici, sau fara venituri 

modernizarea spatiilor, pregatirea acestora 
pentru derularea de activitati practice care sa 
le asigure o sansa de integrare profesionala; 
organizarea spatiilor pentru prevenirea/ 
combaterea de epidemii viitoare 

  

DGASPC DB servicii pentru mame minore, tineri iesiti din 
sistem 

specialisti, formare continua in sensul formarii continue 

Dgaspc DAMBOVITA servicii acordate adultilor cu dizabilitati specilaisti, reabilitari cladiri, dotari  extinderea si in mediul rural  

UAT Bezdead - Infiintarea unor centre la nivel local care sa 
ofere beneficiarilor posibilitatea de a-si 
transmite personal online documentele catre 
institutii 

- 

DIRECTIA GENERALA 
DE ASISTENTA 
SOCIALA SI PROTECTIA 
COPILULUI 
DAMBOVITA 

  modernizare cladiri și interioare extindere si modernizare in vederea 
respectarii standardelor de calitate pentru 
serviciile sociale 

ASOCIATIA DREPT - 
DREPTURI, RESPECT, 
EDUCATIE PENTRU 
TOTI 

Servicii sociale pentru adulti in dificultate: centru 
de violenta domestica, azil de noapte, serivciu 
social cu cazare pentru adulti in dificultate 

-locatii accesibile beneficiarilor -cladiri din patrimoniul statului care sa fie 
alocate ONG-urilor pentru extinderea 
serviciilor sociale 



DGASPC DAMBOVITA Echipa mobila pentru recuperare neuromotorie 
persoane adulte cu dizabilitati, furnizare servicii la 
domiciliul persoanelor nedeplasabile cu nevoi de 
recuperare neuromotorie. In domeniul serviciilor 
socialepentru persoane adulte cu dizabilitati: 
centre de respiro, servicii integrate de ingrijiri la 
domiciliu, ateliere protejate, infiintare retea de 
asistenti profesionali profesionisti 

dezvoltare si echipare infrastructura conform 
nevoilor beneficiarilor 

cladiri, dotari, resurse umane 

DGASPC DÂMBOVIȚA  Echipă mobilă pentru recuperare neuromotorie 
persoane adulte cu dizabilități (furnizare servicii la 
domiciliul persoanelor nedeplasabile cu nevoi de 
recuperare neuromotorie). În domeniul serviciilor 
sociale pentru persoane adulte cu dizabilități: 
centru respiro, servicii integrate de îngrijiri la 
domiciliu, ateliere protejate, înființare rețea 
asistenți personali profesioniști etc. 

Extinderea și echiparea infrastructurii. clădiri, dotări, resursă umană 

DGASPC DAMBOVITA servicii de cazare de tip familial, protejat alocarea unui nr mai mare de locuinte sociale 
si servicii specializate in acest sens 

 locuinte de tip familial, protejat  

Asociatia Romana 
pentru Educatie si 
Dezvoltare 

serivicii rezidentiale pentru adulti in dificultate -locatii accesibile beneficiarilor -cladiri din patrimoniul statului care sa fie 
alocate ONG-urilor pentru extinderea 
serviciilor sociale 

CENTRUL DE 
ASISTENȚĂ MEDICO-
SOCIALĂ BUCȘANI 

Crearea de servicii de asistență și îngrijire la 
domiciliu 

- Finanțare și implementarea Proiectului de 
extindere și modernizare a Centrului de 
Asistență Medico - Socială Bucșani care ar 
avea următoarele beneficii: 
1. Creștere numărului de locuri în instituția 
noastră; 
2. Modernizarea și îmbunătățirea dotărilor 
instituției; 
3. Crearea de noi locuri de muncă la nivelul 
instituției și comunității locale. 



Asociatia Provita 
Targoviste 2003 

Servicii de suport pentru tinerii care parasesc 
sistemul de protectie 

Implementarea de programe de spijin pentru 
tinerii care parasesc sistemul de protectie 

Servicii de suport pentru tinerii care parasesc 
sistemul de protectie 

DGASPC Dambovita servicii destinate adultilor cabinete de consiliere Centre de formare profesionala 

DGAPSC SERVICII PENTRU TINERII CARE IES DIN SISTEM , 
SERVICII PENTRU MAME MINORE 

SPECIALIZARE CENTRE CONSILIERE DOTATE  

DGASPC MAME MINORE - PERSONAL SPECIALIZAT 

Evaluare complexa 
persoane cu 
dizabilitati, DGASPC 

servicii de accesibilitate pentru persoane cu 
handicap si de integrare pe piata muncii 

Accesibilitate accesibilitate persoane cu dizabilitati 

DGASPC Dambovita mai multe servicii la nivelul UAT Cabinete de terapie dotate conform 
standardelor 

Extinderea serviciilor, diversificarea acestora 
la nivelul UAT 

Spitalul Judetean de 
Urgenta Targoviste -
Ingrijiri Paliative 

Servicii sociale pentru persoane adulte- centre 
rezidentiale 
Centre medico-sociale pentru persoane 
nedeplasabile, fara venituri 

- - centre de tranzit pentru pacienti externabili 
care nu detin locuinta proprie si nici venituri 

DGASPC SERVICII PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI, 
PENTRU ADULTII IN RISC, PENTRU MAME 
MINORE, TINERII CE PARASESC SISTEMUL LA 18 
ANI 

DEPRINDERI DE VIATA INDEPENDENTA SALI DE CONSILIERE 

Serviciul asistenta 
materna DGASPC 

pentru tinerii in risc servicii de tranzit de la sistemul de protectie 
la viata independenta 

centre de consiliere si formare continua 
pentru angajati 

asistenta maternala 
DGAPSC 

CENTRE DE ZI LA NIVEL DE PRIMARII, LOCUINTE 
PENTRU ADULTI IN RISC 

SALI DE CONSILIERE specialisti 

PRIMARIA TITU   LOCURI DE MUNCA   



Care este starea clădirilor in care funcționează serviciile de asistenta sociala de la nivelul 
comunității/județului? 

 
 
În ceea ce privește starea cladirilor in care funcționează serviciile de asistența socială de la nivelul 
comunității/județului, 69,2% dintre respondenți au apreciat-o ca fiind satisfăcătoare, 26,9% au 
afirmat că este bună, iar 3,8% dintre aceștia au precizat că este rea. 
 
Cât de satisfăcut sunteți cu privire la infrastructura necesară desfășurării activităților/terapiilor 
de integrare/reintegrare socială a beneficiarilor? (Aprecierea se face pe o scara de la 1 la 5, unde 
1 este foarte nesatisfăcut si 5 foarte satisfăcut) 

 
44,2% dintre respondenți au afirmat că sunt satisfăcuți cu privire la infrastructura necesară 
desfășurării activităților/terapiilor de integrare/reintegrare socială a beneficiarilor, iar 23,1% au 
afirmat că sunt nemulțumiți de infrastructură. 
 
Printre cele mai importante îmbunătățiri care ar trebui aduse infrastructurii necesare desfășurării 
activităților/terapiilor de integrare/reintegrare socială a beneficiarilor, au fost menționate: 

- locatii accesibile beneficiarilor 
- cabinete de terapie dotate conform standardelor 
- reabilitari cladiri, dotari 
- dezvoltare si echipare infrastructura conform nevoilor beneficiarilor 
- implementarea de programe de spijin pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie 
- camere de consiliere și si psihoterapie dotate corespunzator, in special pentru copiii abuzati 
- înfiintarea unor centre la nivel local care sa ofere beneficiarilor posibilitatea de a-si transmite 

personal online documentele catre institutii 
- serviciile sa fie cunoscute si oferite in comunitate 



- înfiintarea de Centre integrate pentru copii si tineri (centre educationale și profesionale, de 
formare profesională corelata cu cerintele existente pe piata muncii) 

- extinderea și echiparea infrastructurii. 
- dezvoltarea infrastructurii instituţionale şi interinstituţionale 
- modernizare cladiri și interioare 
- centre de zi si de ingijire permanenta pentru persoane vastnice, centre de zi pentru 

dezoltarea deprinderilor de viata independent. 
- redimensionarea si accesibilizarea spatiilor de socializare 
- rampe si lifturi pt persoanele cu dizabiulitati 
- modernizarea spatilor, pregatirea acestora pentru derularea de activitati practice care sa le 

asigure o sansa de integrare profesionala; organizarea spatiilor pentru prevenirea/ 
combaterea de epidemii viitoare 

- alocarea unui nr mai mare de locuinte sociale si servicii specializate in acest sens 
 
Considerați că este necesară extinderea/modernizarea infrastructurii pentru serviciile sociale? 

 
78,8% dintre respondenți consideră necesară extinderea/modernizarea infrastructurii pentru 
serviciile sociale, iar doar în proporție de 21,2% au considerat că nu este necesară 
extinderea/modernizarea infrastructurii pentru servicii sociale. 
Aceste aspecte au fost susținute cu argumente, precum:  

- alocate ONG-urilor de clădiri din patrimoniul statului care să fie utilizate pentru extinderea 
serviciilor sociale 

- Crearea de noi servicii sociale 
- Extinderea serviciilor, diversificarea acestora la nivelul UAT 
- Finanțare și implementarea Proiectului de extindere și modernizare a Centrului de Asistență 

Medico - Socială Bucșani care ar avea următoarele beneficii: 
- Creștere numărului de locuri în instituțiile existente; 
- Modernizarea și îmbunătățirea dotărilor instituției; 
- Crearea de noi locuri de muncă la nivelul instituției și comunității locale. 
- Un segment mai ridicat de minori si familiile acestora, care să beneficieze de servicii sociale 

destinate prevenirii si combaterii riscului de separare a familiei si excluziunii sociale 
- Extinderea și în mediul rural 
- Digitalizare, o baza se date comuna cu alte institutii, specializare și formarea continuă a 

personalului din asistența socială 



- Servicii de suport pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie 
- Includerea unui post de psiholog 
- Inființare și  modernizare săli consiliere, angajare terapeuți 
- O prezență mai mare în comunitate a asistenților sociali și oferirea de servicii care să 

raspundă nevoilor beneficiarilor 
- Diversificarea serviciilor sociale și corelarea acestora cu nevoile reale 
- Servicii sociale integrate, la nivelul fiecarei comunități locale, în vederea diminuării riscului 

excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile 
- Extindere și modernizare în vederea respectării standardelor de calitate pentru serviciile 

sociale 
- Centre de formare profesională 
- Centre de zi și de îngijire permanentă pentru persoane vâstnice, centre de zi pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viata independent. 
- Organizarea de ateliere de terapie ocupațională 
- accesibilizarea spatiilor pentru persoane cu handicap locomotor 
- Proiecte din fonduri nerambursabile pentru Camine de bătrani 
- Centre pentru adulți 
- Centre de tranzit pentru pacienți externabili care nu dețin locuință proprie și nici venituri 
- Locuințe de tip familial, protejate 

 
Care este gradul de dotare/echipare al serviciilor sociale din localitatea 
dumneavoastră?(Aprecierea se face pe o scara de la 1 la 5, unde 1 este inexistent si 5 foarte bun) 

 
 
Referitor la gradul de dotare/echipare al serviciilor sociale din comunitățile din care provin 
respondenții, acesția au precizat, în proporție de 44,2% că este satisfăcător, 13,5% au afirmat că 
este redus, 30,8% l-au apreciat ca fiin bun, iar 3,8% au afirmat că nu există dotate/echipare pentru 
serviciile sociale din comunitățile lor. Cel mai scăzut grad de dotare a fost menționat la nivelul 
comunelor Dragomirești și Cornești, iar cel mai ridicat în comunitățile: Voinești-Dâmbovița, Voinești, 
Titu. 
 
Considerați necesara dezvoltarea de servicii sociale integrate, la nivelul comunităților locale, în 
vederea diminuării riscului excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile? 



 
La întrebarea referitoare la necesitatea dezvoltării de servicii sociale integrate, la nivelul 
comunităților locale, în vederea diminuării riscului excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, 
94,2% au fost în favoarea acestui aspect, susținând necesitatea dezvoltării unor astfel de servicii 
integrate, în timp ce numai 1,9% dintre respondenți nu consideră necesar acest tip de servicii la 
nivelul comunităților lor. 
 
Care este gradul de digitalizare al serviciilor sociale? 

 
In ceea ce privește gradul de digitalizare al serviciilor sociale, 59,6% au afirmat că serviciile sociale 
sunt parțial digitalizate, 36,5% au afirmat că nu există servicii frunizate digital la nivelul comunităților 
lor, iar numai un procent redus de 3,8% dintre respondenți au afirmat că serviciile sociale gestionate 
la nivelul comunităților lor sunt total digitalizate.  
Printre serviciile parțial digitalizate au fost menționate:  
- depunere documente pentru evaluarea încadrării în grad de handicap, pentru acordarea 
prestațiilor și facilităților (ex. roviniete auto gratuite) conform Legii 448 / 2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; (DGASPC DB); 
-  înregistrare / solușionare petiții – sesizări (DGASPC DB); 
-  evaluare complexă a copiilor cu handicap (DGASPC DB); 
-  platforma institutiei, intalniri online (ZOOM) (Organizatia Salvati Copiii); 



-  servici de consiliere (Crucea Roșie Română- Filiala Dâmbovița); 
-  servicii de informare cu privire la incadrarea in grad de handicap ((DGASPC DB); 
-  platforma I-Progres (Fundatia Cara Bella Intl Gaesti Dambovita) 
- informare cu privire la serviciile sociale de pe site-ul instituției, posibilitatea depunerii unor 
cereri/acte online (DGASPC DB); 
-inscriere si programari (DGASPC DB); 
- servicii de consiliere online WhatsApp Web, ZOOM si SKYPE (Asociatia Drept - Drepturi, Respect, 
Educatie Pentru Toti); 
- servicii de formare profesionala, educatie nonformala si informala pe ZOOM si SKYPE 
- servicii de consiliere online si de formare profesională (Asociatia Romana pentru Educatie si 
Dezvoltare); 
- site de informare si depunere documente, descarcare documete formulare (Serviciul asistenta 
materna DGASPC); 
- managementul documentelor, formulare electronice (primăria Titu). 
 
La întrebarea ”Ce măsuri au fost implementate pentru a crește nivelul de conștientizare si 
informare cu privire la problemele specifice ale grupurilor vulnerabile si la serviciile sociale 
oferite in vederea obținerii suportului comunitar față de integrarea acestora și implicit creștere 
a gradului de incluziune socială?”, au fost identificate următoarele opinii : 
- întălniri nonformare, seminarii, informari online, campanii de informare si constienizare a 
probemelor cu care se confrunta persoane aflat in dificultate 
- mediatizarea serviciilor acordate prin trimiterea de adrese la toate primăriile din județ; 
- distribuirea de materiale informative, pliante, fluturași 
- activități informare / prevenire 
- activitati privind diminuarea/ combaterea in conformitate cu legislația in vigoare 
- asigurarea unor sedinte de consiliere gratuite pentru persoanele in cauza 
- informare mass-media și tv locale, informare site institutie, brosuri, pliante, flyere , campanii de 
informare locale, etc 
- organizarea de întâlniri trimestriale cu ONG- urile pe grupuri de lucru la care să participle și 
reprezentanți ai DGASPC 
- comunicate de presa 
- informarea grupurilor vulnerabile cu privire la serviciile si prestatiile de care ar putea beneficia 
- sprijinirea morală și materială pentru depașirea situatiei de vulnerabilitate 
- colaborare cu AJOFM Dâmbovița- prin înscrierea tinerilor la  programe de formare profesională, 
colaborare cu DGASPC Dâmbovița în vederea monitorizarii copiilor aflați în plasament pe raza 
comunei 
- acitivități in comunitate impreuna cu beneficiarii de servicii sociale 
- campanii de informare, favorizarea accesului la servicii medicale prin asistența medicală 
comunitară acordată grupurilor vulnerabile. 
- furnizarea de informații adecvate persoanelor vulnerabile . 
- evaluarea situației socio-economice la domiciliul persoanelor vulnerabile. 
 
Va rugam sa precizați frecvența cu care derulați activități de evaluare a nevoilor de servicii 
sociale la nivelul comunităților dumneavoastră. 



 

                      
În ceea ce privește frecvența cu care sunt derulate activități de evaluare a nevoilor de servicii 
sociale la nivelul comunităților din care provin respondenții, cei mai mulți au afirmat că acestea se 
efectuează trimestrial (30,8%), anual 28,8%, lunar 19,2  
 
Care considerați că sunt cele mai importante puncte tari ale județului din perspectiva serviciilor 
sociale ? 

 
Printre cele mai importante puncte tari ale județului din perspectiva serviciilor sociale, calitatea 
serviciilor sociale oferite a fost cel mai des întâlnit printre răspunsurile oferite de respondenți, 
respectiv 25% dintre aceștia , urmat de diversitatea serviciilor sociale,  menționat în proporție de 
19,2% dintre respondenți. Tot ca punct tare a fost menționată existența furnizorilor privați activi 
care oferă servicii sociale specializate, de către 17,3%. Interesul ridicat al autorităților publice a 
fost apreciat de 15,4% dintre respondenți ca fiind un alt punct tare la nivelul județului în raport cu 
serviciile sociale. 
 



 
 
La întrebarea ”Care dintre serviciile de mai jos ar trebui dezvoltate, în următorii 7 ani, în județul 
Dâmbovița pentru persoanele cu dizabilități?”, persoanele care au răspuns la chestionar au 
precizat:  

- integrarea socio-profesională a persoanelor cu handicap, în proporție de 50%; 
- instituții rezidențiale pentru protecția persoanelor adulte cu handicap, fiind menționat în 

proporție de 42,3%; 
- locuințe protejate, centre de zi, ateliere de economie sociala; 
- instituții rezidențiale pentru persoane vârstnice 

 
La întrebarea ”Care dintre serviciile de mai jos ar trebui dezvoltate, în următorii 7 ani, în județul 
Dâmbovița pentru copii aflați în dificultate?”, răspunsurile au vizat, în principal: 

- serviciile de prevenire a separării copiilor de părinți la nivelul comunităților locale, aspect 
menționat de 69,2% dintre respondenți; 

- asigurarea/dezvoltarea serviciilor specializate privind protecția şi asistarea copiilor aflați în 
situație de risc major, aspect regăsit la 25% dintre respondenți; 

- restructurarea/închiderea instituțiilor de protecție a copilului aflat în dificultate 
 

 
 
Ce servicii ar trebui dezvoltate, în următorii ani, în județul Dâmbovița pentru tinerii aflați în 
situație de risc? 

- integrare/reintegrare socio-profesională 
- organizarea de programe de formare profesionala și de calificare, organizarea de programe 

vocaționale, de pregătire pentru piața muncii 



- servicii de asistență și suport, acompaniere în accesarea de servicii, integrare pe piața muncii 
- deprinderi de viață independentă (educație non-formală și informală pentru pregatirea și 

orientarea școlară, comunicare, autoingrijire și autogospodărire), sprijin pentru a face 
tranzitul de la sistemul de protecție la o viață independentă și integrarea pe piața muncii 

- asistarea la ieșirea din sistemul de protecție (plan de integrare, cheltuire buget, cautarea și 
păstrarea unui loc de muncă, relații cu comunitatea) 

- centre rezidențiale de tip locuințe protejate, centre de zi centrate pe sprijin și consiliere, pe 
inserție socio-profesională, 

- servicii de consiliere privind orientarea și integrarea acestora pe piața muncii, colaborare cu 
primăria în vederea posibilității acordării de locuințe 

- dezvoltarea, modernizarea și accesibilizarea serviciilor specializate pentru tinerii aflați în 
situație de risc 

- ateliere de economie socială;  
 

La întrebarea ”Ce servicii ar trebui dezvoltate, în următorii ani, în județul Dâmbovița pentru 
adulții în situații de risc ?”, au fost menționate următoarele răspunsuri: 

- servicii de calificare/recalificare si reintegrare pe piata muncii 
- creșterea numărului de locuri în instituțiile medico – sociale 
- centre socio - medicale, inființare locuințe protejate, centre de îngrijire și asistență 
- integrarea socio-profesională 
- servicii integrate de ingrijiri la domiciliu, echipa mobilă pentru recuperare neuromotorie, 

centru de tip respiro 
- centre de rezidență pentru cei cu dizabilități și reconversie profesională 
- locuințe protejate 
- centre pentru adulții fără aparținători 
- servicii sociale de consiliere și asigurare a suportului comunitar față de integrarea acestora 

și implicit creșterea gradului de incluziune socială 
- servicii rezidentiale pentru adulti cu handicap,  pentru adulți în situații de risc 
- asistare, acompaniere, servicii integrate 
- mediere pe piața muncii;  
- centru de criză, adăposturi de noapte în fiecare localitate urbană, cantine sociale 
- servicii privind sprijinul pentru integrarea-reintegrarea socio-profesională, identificarea 

nevoilor în vederea prevenirii situațiilor de dificultate prin alocarea de specialiști și accesarea 
de fonduri europene pentru dezvoltarea unor servicii la nivel de comunitate locală 

- centre de tranzit pentru adultii/persoane varstnice greu externabile - lipsa familiei, a 
persoanelor de susținere, refuzul familiei de a-l îngriji, lipsa surselor de venit, a locuinței, a 
actelor, etc. 

 
La întrebarea ”Care considerați că sunt principalele acțiuni necesare pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale in județul Dâmbovița?”, respondenții au afirmat următoarele:  

- realizarea de parteneriate public-public cu alte autoritati sau instituții publice și/sau 
parteneriate public-privat; o mai stransa colaborare cu ONG-rui care activează în domeniul 
social,  centre sociale etc si mediul de afaceri;  

- accesare fonduri europene pentru dezvoltarea de servicii sociale și atragerea de parteneri 
specializați în proiecte; 

- perfecționarea continuă a personalului; 



- dezvoltarea de servicii integrate; 
- crearea si modernizarea actualelor centre; 
- o evaluare  detaliată a nevoilor reale ale fiecarei comune în ceea ce privește serviciile 

sociale coroborat cu  nevoilor beneficiarilor; cunoasterea reala a numarului de persoane 
care au nevoie de interventie; 

- stabilirea prioritatilor, constientizarea prioritatilor si stabilirea surselor de finantare; 
- cresterea numarului de organizații care activează în mediul rural; 
- modernizarea instituțiilor care ofera servicii sociale; 
- digitalizare, accesibilitate pentru persoane cu dizabilitati, formare continua; 
- dezvoltarea retelei interinstitutionale; 
- implicarea directa a cetateanului in activitati, a comunitîții, în ansamblu; 
- elaborarea unei strategii de atragere a voluntarilor; 
- identificarea , promovarea și multiplicarea exemplelor de bune practici din Romania in alte 

comunitati marginalizate din Dambovita, și nu doar în acelea; 
- descentralizare servicii si dezvoltarea serviciilor private; 
- dezvoltarea serviciilor acordate copiilor cu handicap , adultilor cu handicap 
- acțiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate sau 

vulnerabilitate. 
- imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor sociale la nivel local, combaterea 

abuzului si neglijarii persoanelor varstnice 
- diversificarea serviciilor 
- atragerea de specialisti 

 
Care dintre următoarele probleme ar trebui rezolvate în regim de urgență? 
 

 
 
La această întrebare respondenții au identificat următoarele probleme care ar trebui soluționate 
în regim de urgență, respectiv: 

- Dezvoltarea de servicii sociale integrate pentru persoanele vulnerabile expuse riscului de 
marginalizare (55,8% dintre respondenți au menționat aceasta ca fiind o problemă urgent 
de soluționat); 

- Număr mic de organizații ce activează in mediul rural (13,5% dintre respondenți au 
menționat-o ca pe o  problemă urgentă de soluționat); 

- Reducerea gradului de excluziune socială și acoperirea cu personal de specialitate (11,5% 
dintre respondenți le-au indicat ca fiind probleme urgentă, în egală măsură de soluționat); 



Cum apreciați necesitatea dezvoltării de servicii sociale integrate pentru persoanele vulnerabile 
expuse riscului de marginalizare?(1 – nu e necesar, deja există, 2 necesar și 3 foarte necesar) 
 
 

 
 
În ceea ce privește necesitatea dezvoltării de servicii sociale integrate pentru persoanele 
vulnerabile expuse riscului de marginalizare, 78,8% dintre respondenți au apreciat ca c[ este foarte 
necesară dezvoltarea unor astfel de servicii integrate; 19,2% au apreciat că este necesară 
dezvoltarea de servicii integrate  pentru persoanele vulnerabile expuse riscului de marginalizare, 
iar 1,9% dintre respondenți au afirmat că nu este necesar. 
 
Cum apreciați necesitatea reducerii gradului de excluziune socială? 

 
 
În ceea ce privește necesitatea întreprinderii demersurilor pentru reducerea gradului de excluziune 
socială, respondenții au apreciat ca fiind foarte necesară în proporție de 80,8%, 17,3% au afirmat 
că sunt necesare demersuri, iar numai un procent de 1,9% dintre respondenți au afirmat că nu e 
necesar.  
Cum apreciati necesitatea modernizarii/dotarii instituțiilor ce oferă servicii sociale? 



 
Așa cum s-a putut vedea și din răspunsurile oferite anterior la celelalte întrebări care făceau 
trimitere la modernizarea/dotarea instituțiilor ce oferă servicii sociale, și de această dată 
necesitatea de intervenție în această zonă a fost menționată de 76.9% dintre respondenți 
 
Cum apreciati necesitatea acoperirii cu personal de specialitate? 
 
 

 
În ceea ce privește necesarul de personal de specialitate din acesta a fost apreciat ca fiind foarte 
necesar ăntr-o proporție foarte mare, respectiv de 84,6% dintre respondenți, fiind o problemă 
semnalată și prin răspunsurile la celelate întrebări adresate. Este de remarcat că toți respondenții 
au apreciat necesitatea de a acoperi și chiar suplimenta, acolo unde este cazul, cu personal 
specializat, singurul lucru care diferă, este intensitatea necesității: foarte necesar 84,6% și necesar 
15,4%, niciunul nu a afirmat că nu este necesar. 
 
Vă rugăm să menționați care sunt oportunitățile (minim 3) care pot fi valorificate pentru 
dezvoltarea serviciilor sociale in județul Dâmbovița în perioada 2021-2027. 
Printre oportunitățile pentru dezvoltarea serviciilor sociale in județul Dâmbovița în perioada 2021-
2027, au fost menționate de respondenți următoarele: 

− existenta personalului calificat - servicii sociale 

− atragerea de fonduri europene, implemntarea unor proiecte pentru categoriile vulnerabile, 
cresterea nivelului de digitalizare 

− infrastructura de servicii sociale relativ modernizata 

− expertiza ONG-urilor în domeniu; 



− cladiri care au devenit nefuctionale cedate pentru acordare servicii sociale, personal 
specializat, dar care necesita formare continua; 

− dezvoltarea de servicii sociale integrate pentru persoanele vulnerabile expuse riscului de 
marginalizare; 

− -existența serviciilor de prevenire a separării copiilor de părinți la nivelul comunităților 
locale; 

− poziție geografica bună, în raport cu marile orașe și București; 

− absolvenți de asisitență sociala; 

− deschiderea Consiliului Judetean Dambovita pentru dezvoltarea de servicii sociale destinate 
categoriilor de persoane aflate in situatii de dificultate sociala; 

− existenta furnizorilor de servicii cu experiența care pot fi exemple de bune practici și pot 
oferi modele de lucru în comunitate;  

− existenta furnizorilor privați activi care oferă servicii sociale specializate și interesul 
societății civile de a se implica; 

− servicii diversificate; 

− buna colaborare intre institutii; personal de specialitate calificat corespunzator; 

− externalizarea unor servicii catre ONG; 

− alocarea de spatii si sprijinirea ONG-urilor in furnziarea serviciilor sociale; 

− perfectionarea si calificarea personalului care lucreaza in domeniul social 

− atragerea de voluntari pentru rezolvarea unor probleme sociale; 

− existenta ONG- uri , fundatii furnizoare de servicii sociale; 

− colaborarea cu Universitatea Valahia Targoviste; 

− creearea unei baze de date cu principalele categorii de persoane vulnerabile, asistate social 
sau aflate in risc de excluziune sociala; 

− Parteneriate. 
 
Care credeți că sunt factorii care pot afecta (minim 3) dezvoltarea durabilă a serviciilor sociale in 
județului Dâmbovița în perioada 2021-2027? 

 
Printre factorii care pot afecta dezvoltarea durabilă a serviciilor sociale in județului Dâmbovița în 
perioada 2021-2027, au fost menționați: 

- Lipsa specialiștilor în servicii sociale care sa se implice în aceste programe mai ales în mediul 
rural, fiind menționat de 42,3% dintre respondenți 

- Deficiențe de comunicare intre instituții/organizații privind serviciile sociale furnizate, 
15,4% dintre respondenți 



- Serviciile sunt grupate preponderent în zonele urbane, deși o mare parte a populației 
vârstnice este la sate, factor menționat de 13,5% dintre respondenți 

- Creșterea numărului de persoane vulnerabile care constituie beneficiarii serviciilor 
furnizate de DGASPC, regăsindu-se mentionat de 13,5% dintre respondenți ca fiind un 
factor ce poate afecta dezvoltarea durabilă a serviciilor sociale in județ 

- Populație intr-un proces continuu de îmbătrânire, menționat de 9,6% dintre respondenți 
 
Ce masuri considerați ca ar trebui luate pentru creșterea impactului activității instituțiilor 
responsabile de serviciile sociale asupra grupului țintă? 
Printre răspunsurile la acestă întrebare s-au regăsit: 

- servicii integrate; 
- diversificarea serviciilor sociale; 
- servicii personalizate, individualizate; analiza individualizata a nevoilor si acordarea de 

servicii sociale adaptate 
- propunerea armonizării legislatiei in scopul acoperii situatiilor in care acestia se sustrag 

nejustificat respectarii obligatiile legale (minori care savarsesc fapte penale si nu raspund 
penal si familiile acestora fata de care a a fost stabilita masura supravegherii specializate) 
avand in vedere faptul ca beneficiar final este comunitatea/societatea; 

- evaluare cat mai fidela a nevoilor beneficiarilor; o diagnoza clara a nevoilor; 
- pregatirea continua a asistentilor sociali si a lucratorilor in domeniu; 
- campanii de informare a grupului tinta si monitorizarea lor; 
- promovarea si accesibilizarea serviciilor sociale; 
- Sesiuni de informare privind activitatea desfasurata si rezultatele obtinute; angajarea unor 

specialiști în servicii sociale care să se implice în derularea acestora, mai ales în mediul rural; 
- îmbunătățirea colaborării dintre instituții care furnizează servicii sociale 
- servicii primare acordate in comunitate; acordarea interventiei primare la nivel de primarii 

de catre specialisti, trecerea de la beneficii la servicii; 
- colaborarea interinstitutionala, dezvoltarea si finantarea pe fonduri europene a proiectelor 

existente/depuse; 
- organizarea de întâlniri consultative cu reprezentanți ai instituțiilor abilitate din domeniul 

social și furnzorii publici și privati de servicii sociale în vederea interpretării și aplicării 
unitare a legislației în domeniu; 

- dezvoltarea unor retele de comunicare intre instituții/organizații privind serviciile sociale 
furnizate; 

- motivarea specialiștilor în servicii sociale pentru implicarea în programe, mai ales în mediul 
rural; 

- monitorizare; 
- contactul direct cu grupul tinta si consultarea personalului care lucreaza cu grupul tinta 

(asta deoarece, de cele mai multe ori, se lucreaza din "birou", fara un cotact direct cu 
realitatea); 

- cresterea calitatii serviciilor oferite grupurilor vulnerabile; 
- dezvoltarea parteneriatelor cu asociatii si fundatii; 
- consiliere; 
- programe de formare profesionala corelate cu cerintele de pe piata muncii; 
- evaluarea nevoilor reale ale grupurilor tinta si stabilirea de obiective masurabile 
- creearea de locuri de munca si acordarea de asistenta medicala; 



- sprijinirea ONG-urilor in furnziarea serviciilor sociale; 
- cresterea resurselor finaciare alocate, specializarea personalului, mediatizarea serviciilor 

oferite; 
- creșterea participării la activități de voluntariat; 
- comunicare si colaborare cât mai eficientă cu reprezentanții comunităților locale pentru 

cunoașterea problematicii din teritoriu. 
 
Cum apreciați colaborarea DGASPC DB cu ONG-urile care furnizează servicii sociale acreditate? 
(1 Nesatisfăcătoare, 2 Satisfăcătoare, 3 Buna, 4 Foarte buna) 
 

 
În ceea ce privește aprecierea colaborării DGASPC DB cu ONG-urile care furnizează servicii sociale 
acreditate, respondenții au apreciat că aceasta este bună, în proporție de 67,3% , 15,3% au 
apreciat-o ca fiind satisfăcătoare și 15,4% ca fiind foarte bună. Nu există aprecieri pentru 
colaborare nesatisfăcătoare. 
 
Vă rugăm să menționați propunerile de proiecte din domeniul serviciilor sociale pe caredoriți să 
le puneți în practică la nivelul comunității/județului Dâmbovița în următorii 7ani? (maxim 5) 
Cu privire la proiectele pentru următorii 7 ani pentru dezvoltarea domeniul serviciilor sociale la 
nivelul conumităților lor/județului, respondenții au menționat următoarele: 

- Reabilitare si amenajare centre din subordinea DGASPC 
- extindere și modernizare a Centrului de Asistență Medico - Socială Bucșani 
- reducerea excluziunii sociale si cresterea gradului de reintegare sociala a minorilor 

/presoanelor aflate in stare de risc 
- prevenirea separarii minorului de familie prin acordarea de servicii sociale de informare / 

consiliere si asistenta cu mentinerea acestora in comunitatea din care fac parte. 
- reabilitare, modernizare cladiri, infiintare centre adulti 
- inaugurarea centrului social pentru persoane varstnice tip club 
- centre respiro pentru adulti, integrarea socio-profesionala a tinerilor care ies din sistemul de 

protecție 
- proiect care vizeaza asigurarea accesului la internet/scoala online a copiilor cu dizabilități 
- formarea cadrelor didactice pentru a lucra cu elevii cu dizabilități, atât față în față, cât și în 

mediul online 
- proiecte pentru adultii aflați în risc, pentru formarea apm, pentru educație sexuală, pentru 

mame minore 



- dezvoltarea Centrelor de zi, unde oferim servicii integrate pentru copii/tineri in risc 
- tribunalul copilului cu caracteristicile care țin de acesta, in adevaratul sens al cuvantului 
- furnizarea de servicii la nivel comunitar este îngreunată în comunitățile izolate de lipsa 

infrastructurii (mașină, decontarea cheltuielilor cu combustibilul);  
- insuficiența materialelor consumabile necesare activităților membrilor echipelor 

comunitare îngreunează furnizarea de servicii 
- o sansă la normalitate pentru victimele traficului de persoane,  
- prevenirea abandonului scolar in contextul in care cursurile educationale s-au desfasurat 

online, iar mulți copii nu au avut acces la ele,  
- cursuri de reconversie profesională pentru adulți, oferirea de asistență specializată copiilor 

abuzati, neglijați sau exploatati 
- proiect care vizeaza procesul de digitalizare si infrastructura pentru ACCESUL LA INTERNET- 

scoala online, elevi din comunitati marginalizate, elevi cu CES, elevi cu dizabilitati 
- digitalizare, accesibilizare, centre pentru adulți cu handicap 
- proiect pentru dezvoltarea mijloacelor de semnalizare – ghid de orientare, 

dispozitive/tehnologii asistive de orientare pentru copiii cu dizabilități – utilizate în tot 
sistemul educațional 

- pregatirea socio-profesională a tinerilor care ies din sistem 
- consiliere si psihoterapie a copilului abuzat, dezvoltare personala și formare profesională 

continuă, managementul de caz, integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc 
sistemul de protecție specială. 

- realizarea și dezvoltarea de structuri de economie socială în mediul rural 
- atragerea de fonduri pentru programe de perfectionarea a personalului, pentru formarea 

beneficiarilor și calificarea acestora in domeniii cautate pe piata actuala a muncii 
- necesitatea dezvoltarii de servicii sociale in mediul rural; Fomarea continua a specialistilor 
- dezvoltarea măsurilor de susținere a persoanelor afectate de probleme de sănătate și de 

dezastre 
- dezvoltarea serviciilor sociale prin crearea unui camin de batrani , serviciu de ingrijiri la 

domiciliu, centru de zi pentru copii aflati in situatie de risc 
- dezvoltare servicii specializate pentru persoane adulte cu dizabilitati 
- construcția de locuințe pentru tinerii care urmează să părăsească sistemul de protectie, 

incheierea de parteneriate între DGASPC-ONG și angajatori pentru integrarea tinerilor pe 
piața muncii 

- centre de ocrotire destinate copiilor;  
- centru specializat pentru copiii care au savarsit o faptă penală și nu răspund penal 
- centre de terapie pentru copii cu tulburari de dezvoltare, de tip autism, Down; centre socio- 

educationale pentru copii aflați în situații de risc educațional, din cauza sărăciei 
- formare pe ingrijirea copiior cu dizabilități, comunicare copii cu dizabilități 
- construirea de locuite tip familial, minim, mediu si maxim protejate 
- cantine sociale 
- centre de recuperare si ingrijire a persoanelor vastnice, servicii pentru sprijinea acesului 

persoanelor cu dizabilități pe piața muncii 
- locuințe protejate pentru persoane cu handicap și tineri in situatie de risc, mame minore 
- adaposturi de noapte in localiatile urbane 
- centre de servicii integrate care să includă cantine sociale, spații de igienizare (bai) 
- centru de îngrijire și asistență pentru persoane cu handicap 



- Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică 
- proiectul “Pentru tine – o sansa la integrare”, cod smis 136245, POCU, AP 4, “ Incluziunea 

sociala si combaterea saraciei”, Obiective specifice 4.12/4.13 “Prima camera “- instrumente 
inovative pentru integrarea socio-profesionala a tinerilor care parasesc sitemul de protecție 
specială 

- proiectul „Sprijin pentru persoanele vulnerabile in contextul epidemiei COVID-19”, cod 
SMIS 137872, implementat de catre MMPS. 

- înființarea centrelor de tranzit pentru pacienții externabili, care nu dețin locuință proprie și 
venituri 

- înfiintarea centrelor care să ofere servicii persoanelor fără venituri și fără susținători legali, 
fără contribuție personală 

 
Vă rugăm să menționați orice alte aspecte pe care le considerați relevante pentru Strategia de 
dezvoltare a serviciilor sociale din județul DB. 
- O mai strânsă colaborare între cu ONG-uri, mediu de afaceri, institutiii de învățământ; 

încurajarea si dezvoltarea parteneriatelor publuc private, promovarea voluntariatului si a 
spiritului de solidaritate in randul comunitatii 

- Sprijin, consultanță, logistică și finanțare prin specialiștii de la nivelul județului Dâmbovița 
- Instruire personal in vederea elaborarii proiectelor 
- Identificarea/ implementarea conceptelor suport in terapia copiilor cu probleme de 

adaptare/dizabilitati prin  schimbul de bune practici cu organizatii din alte tari cu rezultate in 
acest domeniu 

- Crearea unui centru de reeducare 
- Centre pentru batrani singuri 
- Crearea unei proceduri comune de lucru pentru prevenirea infecției cu COVID-19 
- Specializare, formare continua 
- Salarii juste si motivante pentru angajatii din asistenta sociala, programe/cursuri de formare 

continua si specializare 
- Uniformizarea legislatiei cu privire la statutul AMP, avand in vedere ca acestia au calitatea de 

salariati, iar prevederile Codul Muncii nu sunt coroborate cu legislatia specială 
- Strategia judeteana de dezvoltare servicii sociale trebuie sa includa solutii pentru restructurarea 

Centrului de recuperare si reabilitare persoane cu handicap Tuicani Moreni, centru neacreditat 
/nelicentiat in care sunt furnizate servicii pentru 115 persoane cu handicap mintal, fara suport 
familial 
 
Prezenta Analiza realizată pe baza chestionarelor a stat  la baza fundamentării  tuturor 

elementelor cuprinse în Strategia  de Dezvoltare a Serviciillor Sociale la nivelul județului 
Dâmbovița pentru perioada 2021 – 2027, dar,  mai ales,  această analiză a constituit 

argumentul optim în elaborarea Planului de acțiuni 2021-2027 
 

 
 


