
 
                                                               ROMÂNIA 
                                                       JUDEŢUL NEAMŢ 

  CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
HOTĂRÂRE 

privind actualizarea Planului de acţiune în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a 
serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi la nivelul oraşului Târgu Neamţ, pentru 

perioada 2018-2020 
  

Consiliul Local al oraşului Tirgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere prevederile:  

 - Legii nr. 292/2011 a Asistenţei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  
 - Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;  
 - Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice; 
 - Legii nr. 217 /2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie ; 
 - Legii nr. 197 / 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; 
 - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 
           Ţinând cont de: 
- Strategia de Dezvoltare a serviciilor sociale a oraşului Tg. Neamţ pentru perioada 2017-2020 
aprobată prin H.C.L. nr. 15 din 31.01.2017; 
- Strategia  Județeană de dezvoltare a serviciilor sociale 2018-2020; 
Luând act de Expunerea de motive a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ nr. 161777 din  15.11.2018  
precum şi de Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială a Oraşului Tîrgu Neamţ, 
înregistrat sub nr. 3383 din  15.11.2018.  
 În temeiul art. 36, alin.(2), lit. b), alin. (4), lit. e), alin.(6) lit.a) pct.2, art. 45 alin.(1), art.115 
alin.(1) lit.b) şi ale art.117 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

                  
Art.1. Se aprobă actualizarea Planului de acţiune în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a 
serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi la nivelul oraşului Târgu Neamţ, pentru 
perioada 2018-2020, conform anexei care face parte integrantă la prezenta Hotărâre. 
Art.2. Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ va lua toate măsurile necesare in vederea 
ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 

 
INIȚIATOR, 

PRIMAR 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 

                                                                                                                                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
     SECRETAR ORAS, 

       jr. SABIN ISABELA 



PRIMĂRIA ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 
PRIMAR 
Nr. 16177 din 15.11.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Planului de acţiune pentru implementarea 
Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de  furnizorii publici şi privaţi 

la nivelul oraşului  Tîrgu Neamţ pentru perioada 2018-2020 
 
 
 

           Ținând cont de: 
- Strategia de Dezvoltare a serviciilor sociale a oraşului Tg. Neamţ pentru perioada 2017-2020 
aprobată prin H.C.L. nr. 15 din 31.01.2017, care se  referă la asigurarea drepturilor persoanelor 
aflate în dificultate ori în situație de risc din unitatea administrativ teritorială a orașului Târgu 
Neamț; 
- Strategia Județeană de dezvoltare a serviciilor sociale 2018-2022; 
- Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2020; 
- Strategia națională pentru protectia persoanelor cu handicap, „O societate fără bariere pentru 
persoanele cu dizabilități”;  
- Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice 
2015 – 2020; 
- Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020; 
- Strategia națională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și 
combaterea violeneței domestice pentru perioada 2018-2021; 

 
             pentru înfiinţarea și furnizarea serviciilor sociale se prevede atragerea fondurilor 
nerambursabile sau din surse financiare guvernamentale.  
             
Actualizarea Planului de acţiune în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor 

sociale la nivelul oraşului Tîrgu Neamţ are în vedere corelarea cu strategiile existente la nivel 
național și județean. 

      Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun spre dezbatere proiectul de hotărâre 
privind actualizarea Planului de acţiune în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a 
serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi la nivelul oraşului Târgu Neamţ, pentru 
perioada 2018-2020. 

 

 

                                                        INIȚIATOR 
PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 



               
Direcţia de Asistenţă Socială a Orașului Tîrgu Neamț                
Nr  3383  / 15.11.2018  
 
 
                                                        Raport de Specialitate 

  
la proiectul de hotărâre privind actualizarea Planul de acţiune pentru implementarea 

Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de  furnizorii publici şi 
privaţi la nivelul oraşului  Tîrgu Neamţ pentru perioada 2018-2020 

 

 
            Având   în vedere prevederile  Legii asistenței  sociale nr.292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, a H.G. nr. 797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative 
de personal, în conformitate cu  prevederile art.113 din Legea nr.292/2011, pentru aprobarea 
aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoi 
sociale, autoritățiile publice  locale înființează structuri specializate, respectiv servicii publice 
de asistență socială cu atributii privind administrarea și acordarea beneficiilor de asistență 
socială și a serviciilor  sociale, elaborează în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, 
precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe 
termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o propune spre 
aprobare consiliului local şi răspunde de aplicare acesteia. 
           Ținând cont de: 

-Strategia de Dezvoltare a serviciilor sociale a oraşului Tg. Neamţ pentru perioada 2017-2020 
aprobată prin H.C.L. nr. 15 din 31.01.2017, care se  referă la asigurarea drepturilor 
persoanelor aflate în dificultate ori în situație de risc din unitatea administrativ teritorială a 
orașului Târgu Neamț; 
- Strategia Județeană de dezvoltare a serviciilor sociale 2018-2022; 
-Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2020; 
-Strategia națională pentru protectia persoanelor cu handicap, „O societate fără bariere pentru 
persoanele cu dizabilități”;  
-Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice 
2015 – 2020; 
-Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-
2020; 
-Strategia națională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea 
și combaterea violeneței domestice pentru perioada 2018-2021; 
 
             pentru înfiinţarea și furnizarea serviciilor sociale se prevede atragerea fondurilor 
nerambursabile sau din surse financiare guvernamentale.  
 

         Actualizarea Planului de acţiune în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a 
serviciilor sociale la nivelul oraşului Tîrgu Neamţ are în vedere corelarea cu strategiile 
existente la nivel național și județean. 
� Guvernul României a aprobat  programe de interes național pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale pentru diferite categorii de persoane vulnerabile. Putem vorbi astfel, de 
existența unor hotărâri de guvern necesare pentru dezvoltarea serviciilor sociale, în funcție de 
nevoile identificate în cadrul fiecărei comunități: 
• Hotărârea nr. 427 din 13 iunie 2018 privind aprobarea programului de interes naţional 

"Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente" şi a programului 

de interes naţional "Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele 

unităţi administrativ-teritoriale" 
• Hotărârea nr. 365 din 24 mai 2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind 

promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi 

combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021 şi a Planului operaţional pentru 



implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-

2021 

� Pe de altă parte, fondurile nerambursabile sunt o soluție viabilă pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale . DAS Tg Neamț  își dorește  atragerea de fonduri nerambursabile și prin 
alte programe pentru a putea diversifica gama de servicii sociale în conformitate cu nevoile 
comunității.  

Sursele de finanțare nerambursabile sunt accesibile autorităților publice locale, prin 
intermediul diferitelor programe operaționale create atât pentru susținerea capacității 
instiuționale, cât și pentru crearea și dezvoltarea de servicii sociale adaptate nevoilor sociale 
indentificate în oraș.  

     În prezent, pentru persoanele vârstnice din orasul Tîrgu Neamț  există un singur centru 
rezidențial și nu există servicii de tip centru de zi, servicii de asistenţă şi îngrijire la domiciliu 
destinate persoanelor  vârstnice ori celor cu dizabilități, nici servicii sociale pentru victimele 
violenței în familie și agresori.  
      Planificarea strategică este un proces  sistematic prin care instituția își definește anumite 
priorități esențiale  pentru îndeplinirea misiunii ei. Rolul planificării strategice este de a ajuta 
instituția să : 

-își definească obiectivele și orientările strategice, 
-își definească prioritățile și cele mai potrivite acțiuni pe care la va întreprinde, 
-identice măsuri concrete de coordonare a activităților din cadrul instituției. 

 
      Înfiinţarea de noi servicii şi modernizarea  celor existente se va realiza prin analize cost-
beneficiu şi stabilirea de parteneriate funcţionale între instituţii, fundații, asociații şi/sau 
ONG-uri. Analiza de nevoi la nivel național susţin strategia, care va fi actualizată periodic, în 
funcţie de posibilităţi, pe diferite componente ale sale, pentru a reflecta realităţile actuale. 
Pentru a asigura finanţarea necesară, vor fi accesate programe europene sau naţionale de 
finanţare, cu acordul şi sprijinul organismelor reprezentative . 
      În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr. 
292/2011 şi în concordanţă cu Planul de acţiune de implementare a Strategiei, anual se va 
elabora un Plan anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
local. Acest Plan anual de acţiune va cuprinde date detaliate privind: numărul şi categoriile de 
beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, 
programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de 
finanţare. 

           Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propunem spre dezbatere proiectul de 
hotărâre privind actualizarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare 
a serviciilor sociale acordate de  furnizorii publici şi privaţi la nivelul oraşului  Tîrgu Neamţ 
pentru perioada 2018-2020. 

 
 

Director executiv 
Buduroi Emanuel 

 
          
 
 

Compartiment Financiar-Contabil                                                              Compartiment juridic 
 Tătaru-Fărmuș Maria                                                                               Huțanu Florina-Alina 
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                                                                                                                            Anexa la 
                                                                                                                 H.C.L  nr.          din  
 

Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de  furnizorii publici 
şi privaţi la nivelul oraşului  Tîrgu Neamţ pentru perioada 2018-2020 

 
    

Obiectiv general 

 Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, capabil să asigure 
incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea calităţii vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la 
o viaţă demnă pentru toţi locuitorii orașului. 

                                             SERVICII SOCIALE PROPUSE A FI ÎNFIINŢATE 

Obiectiv strategic 1- Crearea de servicii alternative pentru familie si copil 

Obiectiv operațional 1.1- Creşterea calităţii serviciilor de asistenţă specializat constând în găzduire, îngrijire, educare si 
pregatire în vederea reintegrarii sau integrarii familiale si socio-profesională a copiilor şi tinerilor. 

Acțiuni –obiectiv Parteneri Termen Rezultate 
estimate 

Îmbunătăţirea sau menţinerea standardelor de calitate pentru 
copiii care beneficiază de îngrijire prin măsuri de protecţie 

DAS, Primăria Tg. 
Neamț,CL Tg. 

Neamț, ONG-uri 
 

2018-
2020 

Nr. copii care 
beneficiază 
de standarde 
de calitate 

 
Monitorizarea activității asistentului maternal profesionist DAS, Primaria Tg. 

Neamț,CL 
Tg.Neamț, 

ONG-uri ș.a 

2018-
2020 

Servicii de 
îngrijire de 

calitate 

Înființarea unor servicii suport, destinate ocrotirii temporare a 
copiilor îngrijiţi la asistenţi maternali profesionişti, copiilor 
plasaţi în familii de plasament, copiilor adoptaţi şi familiilor 
acestora, copiilor cărora li s-a instituit tutela 

DAS, Primaria Tg. 
Neamț,CL 
Tg.Neamț, 

ONG-uri ș.a 

2018-
2020 

Nr.de copii 
beneficiari de 

servicii 
suport 

 
Programe gratuite de consiliere psihologică atât pentru copil cât 
şi pt. persoana desemnata în grija căreia a rămas copilul  în 
centre de zi(comunitar de servicii sociale),unde să socializeze ,să 
îşi facă temele, să primească suport social; 

DAS,Primaria Tg. 
Neamț,CL 
Tg.Neamț, 

ONG-uri ș.a 

2018-
2020 

Nr. de copii 
şi persoane 

care 
beneficiază 

de consiliere 
psihologică 

 
 

Obiectiv operational 1.2-Înființarea unui Centru de primire în regim de urgență pentru victimele violenței 
domestice/ Centru de zi pentru victimele violenței domestice 
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Acțiuni-obiectiv Parteneri Termen Rezultate estimate 

Identificarea, amenajarea și licențierea  
spațiului  

DAS, Primăria Tg. 
Neamț, CL Tg. 

Neamț,  
Parteneri publici și 

privați,ş.a 
 

2018-2020 Înființarea unui Centru de 
primire în regim de urgență 
pentru victimele violenței 
domestice/ Centru de zi 
pentru victimele violenței 
domestice  

Identificarea și preluarea solicitărilor DAS, Primăria Tg. 
Neamț, CL Tg. 

Neamț,  
Parteneri publici și 

privați, ş.a 
 

2018-2020 Crearea unei baze de 
date funcționale 

Acordarea gratuită/contra cost de servicii 
privind: cazare,hrană ș.a 

DAS, Primăria Tg. 
Neamț, CL Tg. 

Neamț,   Parteneri 
publici și privați,  

ş.a 
 

2018-2020 Nr.de persoane care 
beneficiază de cazare, 

hrană ş.a 

Elaborarea planului individual de servicii 
pentru beneficiari 

DAS, Primăria Tg. 
Neamț, CL Tg. 

Neamț,  Parteneri 
publici și privați,  

ş.a 
 

2018-2020 Toți beneficiarii au plan 
individualizat de servicii 

Servicii de asistare pentru mamă și copil 
care se confruntă cu situaţii de dificultate 

DAS, Primăria Tg. 
Neamț, CL Tg. 

Neamț,  Parteneri 
publici și privați,  

ş.a 
 

  

2018-2020 Nr. de servicii calitative și 
promte pentru beneficiari 

Acordarea de servicii de  îndrumare, sprijin 
şi consiliere, evaluare 

DAS, Primăria Tg. 
Neamț, CL Tg. 

Neamț,  Parteneri 
publici și privați,  

ş.a 
 

2018-2020 Dezvoltarea capacităților 
individuale pentru 
depășirea situației 

Consiliere pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie 

DAS, Primăria Tg. 
Neamț, CL Tg. 

Neamț,  Parteneri 
publici și privați,  

ş.a 
 

2018-2020 Servicii de 
calitate(consiliere socială, 

psihologică, juridică) 
Sesiuni de informare  

Implementarea unor măsuri 
active de creștere a 
capacității victimelor ale 
violenței pentru ieșirea din 
situațiile abuzive 
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Obiectiv operational 1.3 – Dezvoltarea și modernizarea serviciilor oferite în cadrul Creșei Nr.1 pentru familie și 
copii cu vârsta între 0-3 ani proveniți din familii defavorizate 

Acțiuni-obiectiv Parteneri Termen Rezultate estimate 
Activități educaționale, recreative și de 
socializare pentru copil 

DAS, Primăria Tg. 
Neamț, CL Tg. 
Neamț,ONG-uri 

ş.a 

2018-2020 Nr.de copii care 
beneficiază de 

activități educaționale, 
recreative ş.a 

Încheierea de parteneriat public privat DAS, Primăria Tg. 
Neamț, CL Tg. Neamț, 

ONG-uri 
ş.a 

2018-2020 Satisfacerea 
trebuințelor de hrană 

Elaborarea planului individual de servicii 
pentru beneficiari 

DAS, Primăria Tg. 
Neamț, CL Tg. 
Neamț,ONG-uri 

ş.a 

2018-2020 Toți beneficiarii au 
plan individualizat de 

servicii 

Suplimentarea numărului de locuri de la 
Creșa nr.1, modernizare creșei cât și a 
spațiului de joacă 

DAS, Primăria Tg. 
Neamț, CL Tg. 
Neamț,ONG-uri 

ş.a 

2018-2020   
Nr. de copii beneficiari 

Cursuri pentru perfecționarea personalului DAS, Primăria Tg. 
Neamț, CL Tg. 

Neamț,ONG-uri ş.a 

2018-2020 Personal calificat 

 

1.4. Facilitarea accesului copiilor cu varsta peste 7 ani la serviciile oferite de Fundatia Filantropica Omenia 

Acțiuni – obiectiv 
 

Parteneri 
 

Termen Rezultate estimate 

Încheierea de parteneriat public 
privat 
 

D.A.S Fundația Filantropică 
Omenia 

 

2018-
2020 

Oferirea serviciilor de calitate  
 

Centru de informare şi sensibilizare a 
populaţiei 

DAS, Primăria Tg. 
Neamț, CL Tg. 

Neamț,  Parteneri 
publici și privați,  

ş.a 
 

2018-2020      Servicii de calitate 
     Sesiuni de informare 

Centru de asistenţă destinate agresorilor DAS, Primăria Tg. 
Neamț, CL Tg. 

Neamț,  Parteneri 
publici și privați,  

ş.a 
 

2018-2020 Servicii de calitate 
Sesiuni de informare 
Elaborarea unui program de 
consiliere adresat agresorilor 
în violența domestică 
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Modernizarea serviciilor oferite și 
îmbunătățirea activităților 
 desfășurate 
 

D.A.S Fundația Filantropică 
Omenia ONG-uri, Finanțatori 

 

2018-
2020 

Oferirea serviciilor de calitate  
 

Asigurarea de servicii de educație 
de tip after-school cu ajutorul 
cadrelor specializate 
 

ONG-uri Fundația Filantropică 
Omenia Finanțatori 

 

2018-
2020 

Nr.de copii care beneficiază 
de servicii de calitate 

Activități recreative și de 
socializare pentru copii, acordarea 
unei mese calde 
 

D.A.S Fundația Filantropică 
Omenia 

ONG-uri Finanțatori 
 

2018-
2020 
 

Servicii de calitate 

 

1.5. Înființarea unui Centru de excelență pentru copii 

Acțiuni – obiectiv 
 

Parteneri 
 

Termen 
 

Rezultate estimate 
 

Identificarea unui spatiu, amenajare, 
acreditare  
 

D.A.S Primaria Tg. Neamt CL 
Tg. Neamț, ONG-uri 

 

2018-2020  
 

Înființarea unui 
centru de excelență 
 

Programe de formare si dezvoltare 
profesionala a angajaților 

D.A.S Primaria Tg. Neamt 
ONG-uri 

 
 

2018-2020 Dezvoltarea 
resurselor umane 

Cursuri de pregatire, dezvoltare 
cognitivă, aptitudinală, personală a 
beneficiarilor 
 

D.A.S Primaria Tg. Neamt 
ONG-uri 

 

2018-2020 Premii și diplome 
obținute la 

concursuri locale, 
regionale, naționale 
și internaționale 

 
Dotare cu obiecte de inventar și 
mijloace de învățământ performante 
pentru toate disciplinele 
 

D.A.S, Primaria Tg. Neamt, 
ONG-uri 

 

2018-2020 Dezvoltarea 
resurselor materiale 

 

Încheierea de parteneriat public-privat 
 

D.A.S, Primaria Tg. Neamt, 
ONG-uri 

 

2018-2020 Servicii de calitate 

Acordarea de stimulente materiale și 
financiare pentru beneficiari  
 

D.A.S Primaria Tg. Neamt 
CL Tg. Neamț ONG-uri , ș.a 
 

2018-2020 Servicii de calitate 

 

1.6. Centru zonal de mobilizare a resurselor locale pt. servicii integrate destinate copilului in dificultate 

Acțiuni-obiective 
 

Parteneri Termen Rezultate estimate 

Cursuri de perfecționare pentru  
personal  
 

DGASPC Neamț, 
ONG-uri, 

Finanțatori 
 

2018-2020 Nr. de personal calificat 
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Dotare cu obiecte de inventar și 
mjloace de învățământ performante 
pentru toate disciplinele  
 

D.A.S, Primăria Tg. 
Neamț, 

DGASPC Neamț, 
ONG-uri 

 

2018-2020 Dezvoltarea resurselor 
materiale 

Asigurarea de servicii de educație de 
tip after-school cu ajutorul cadrelor 
specializate și a unei mese calde pe zi  
 

Primăria Tg. Neamț 
DGASPC Neamț 

ONG-uri 
Finantatori 

2018-2020 Oferirea serviciilor de 
calitate 

Nr. de copii aflaţi în 
dificultate care beneficiază 
de educaţie şi o masa caldă 

pe zi 
 

 

Obiectiv strategic 2-Creșterea accesului la serviciile sociale  

Obiectivul operational 2.1- Modernizarea serviciilor oferite de Cantina Socială  

Acțiuni-obiective Parteneri Termen Rezultate estimate 
Identificarea, amenajarea si 

identificarea, amenajarea si licentierea  
spațiului 

 

DAS Tg.Neamț, 
Primăria Tg. 

Neamț 
CL Tg. Neamț 

ș.a 

2018-2020 Satisfacerea trebuințelor zilnice 
de hrană pentru persoane aflate în 
situații de dificultate 

Asigurarea unui personal de 
specialitate 

DAS Tg.Neamț 
Primăria Tg. 

Neamț 

2018 –2020 Sporirea eficacității activității 
cantinei,pentru oferirea de servicii 
calitative și prompte 

Cursuri de specializare pentru 
persoanele care lucrează în domeniu 

ONG-uri 2018-2020 Servicii de îngrijire de calitate 

Asigurarea unei mese calde/zi pentru 
70 – 100   persoane 

Furnizori acreditați 2018-2020 Satisfacerea nevoilor de hrană 
pentru prevenirea și limitarea 
marginalizării sociale,promovarea 
incluziunii sociale 

 

Obiectiv operational 2.2- Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice 

Acțiuni-obiective Parteneri Termen Rezultate estimate 
Identificarea,  amenajarea si 

licentierea  spațiului 
DAS, Primăria Tg. Neamț, 

CL Tg. Neamț, ONG, 
Furnizori acreditați 

s.a 

2018-2020 Înființarea unui centru de zi 

Selectarea personalului de 
specialitate 

DAS 
Primăria Tg. Neamț 

2018-2020 Asigurarea de personal specializat 

Asigurarea unei mese calde/zi , a 
unor  servicii  de consiliere, 
medicale, de kinetoterapie și 

activități de socializare și 
recreere 

DAS, Primăria Tg. Neamț, 
CL Tg. Neamț, ONG, 

Furnizori acreditați 
s.a 

2018-2020 Crearea unei baze de date 
funcționale 
Nr. de persoane vârstnice care 
beneficiază de servicii de 
consiliere,medicale de kinetoterapie 
ş.a 

Cursuri de specializare pentru DAS, Primăria Tg. Neamț, 2018-2020 Servicii de îngrijire de calitate 
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persoanele care lucrează în 
domeniu 

CL Tg. Neamț,ONG, 
Furnizori acreditați 

s.a 
 

Obiectiv operational 2.3- Înființarea unui centru rezidențial pentru persoane vârstnice 

Acțiuni-obiective Parteneri Termen Rezultate estimate 
Identificarea, amenajarea si 

licentierea  spațiului 
DAS, Primăria Tg. Neamț, 

CL Tg. Neamț, ONG, 
Furnizori acreditați 

s.a 

2018-2020 Înființare centru rezidential 

Selectarea personalului de 
specialitate 

DAS 
Primăria Tg. Neamț 

2018-2020 Asigurarea de personal specializat 

Asigurarea a 3 mese pe zi, 
cazare și  a unor  servicii  de 

consiliere, medicale, de 
kinetoterapie și activități de 

socializare și recreere 

DAS, Primăria Tg. Neamț, 
CL Tg. Neamț, ONG, 

Furnizori acreditați 
s.a 

2018-2020 Nr. de persoane vărstnice care 
beneficiază de cazare și de  servicii 

de consiliere, medicale de 
kinetoterapie ş.a 

Cursuri de specializare pentru 
persoanele care lucrează în 

domeniu 

DAS, Primăria Tg. Neamț, 
CL Tg. Neamț,ONG, 
Furnizori acreditați 

s.a 

2018-2020 Servicii de îngrijire de calitate 

 

Obiectiv operational 2.4-Îmbunătățirea  accesului la serviciile sociale a cetățenilor români de etnie romă 

Acțiuni- obiective Parteneri Termen Rezultate estimate 
-Inițierea și derularea de programe 
privind sănătatea reproducerii și 
consilierea femeilor gravide 

DAS, Primăria Tg. Neamț, 
CL Tg. Neamț, ONG, 

Furnizori acreditați 
instituţii ce furnizează 

servicii medicale, instituţii 
educaționale, s.a 

  

Semestrial Numarul persoanelor 
beneficiare de 

programe destinate 
promovarii sănătății 

reproducerii 
 

-Dezvoltarea unor reţele de susţinere, de 
tipul consiliilor comunitare consultative, 
cu implicarea actorilor relevanţi în 
soluţionarea problemelor sociale, pentru 
copiii şi familiile care se confruntă cu 
situaţii de dificultate 

ONG-uri, D.A.S 
CL Tg. Neamț 

2018-2020 Numărul 
participanților la 

programele destinate 
părinților 

  

-Îmbunătățirea stării de sănătate a 
cetățenilor români aparținând 
minorității rome prin creșterea 
accesului la servicii de sănătate, 
preventivă și curativă; 

DAS, Primăria Tg. Neamț, 
CL Tg. Neamț, ONG, 

Furnizori acreditați 
instituţii ce furnizează 
servicii medicale, s.a 

2018-2020 Nr. de cetățeni care 
beneficiază de servicii 

de sănătate 

-Facilitarea accesului la o educație de 
calitate 

DAS, Primăria Tg. Neamț, 
CL Tg. Neamț, ONG, 

Furnizori acreditați 
instituţii educaționale, s.a 

2018-2020 Nr. de copii care sunt 
înscriși în unități de 

învățământ 
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-Inițierea și derularea de programe 
privind sănătatea reproducerii și 
consilierea femeilor gravide 

DAS, Primăria Tg. Neamț, 
CL Tg. Neamț, ONG, 

Furnizori acreditați 
instituţii ce furnizează 

servicii medicale, instituţii 
educaționale, s.a 

  

Semestrial Numărul persoanelor 
beneficiare de 

programe destinate 
promovarii sănătății 

reproducerii 
  

 

Obiectiv strategic 2.5. Acordarea de ajutoare în bunuri și servicii persoanelor defavorizate prin “Banca de resurse” 

Acțiuni- obiective Parteneri Termen Rezultate estimate 
Modernizare, igienizare 
și dotare  a spațiului 
“Băncii de resurse” 

D.A.S, 
CL Tg. Neamț 

Primăria Tg. Neamț 

2018-2020 Spațiu corespunzător de depozitare a 
produselor 

Oferirea de  ajutoare 
materiale și hrană 

D.A.S, 
CL Tg. Neamț 

Primăria Tg. Neamț, ONG-uri 
ș.a 

2018-2020 Nr. de beneficiari care depășesc 
situația de criză 

 

2.6. Crearea de locuințe sociale pentru persoane/ familii fără adăpost și defavorizate 

Acțiuni- obiective Parteneri Termen Rezultate estimate 
Identificarea unui spațiu 
și  construirea locuintelor 

Primăria orașului Tg. Neamț 
CL Tg. Neamț 

2018-2020 Nr. de locuințe sociale 

Rezolvarea problemelor 
locative ale persoanelor 
/familiilor defavorizate 

ONG-uri 
Finanțatori 

Primăria orașului Tg. Neamț, 
CL Tg. Neamț 

2018-2020 10  familii defavorizate care 
beneficiază de locuințe sociale 

 

2.7. Centru de primire in regim de urgenţă a persoanelor fără adăpost “Sf. Teodora” 

Acțiuni-obiective Parteneri Termen Rezultate estimate 
Modernizarea și dotarea 
spatiului disponibil 

DAS, Primăria Tg. Neamț, CL Tg. 
Neamț ONG-uri 

ş.a 

2018-2020 Servicii de specialitate 
Spaţiu corespunzător pentru 

primirea persoanelor fără adăpost 
Acordarea de servicii de 
consiliere, ingrijire și 
igienă corporală, hrană și  
facilitarea accesului la 
piața muncii 

DAS, Primăria Tg. Neamț, CL Tg. 
Neamț, ONG, 

ş.a 

2018-2020 Nr. de persoane fără adăpost care 
beneficiază de servicii de cosiliere, 

îngrijire, igienă şi hrană 

Cursuri de perfectionare 
Pentru personal 

ONG-uri 
Finanțatori 

2018-2020 Servicii de îngrijire de calitate 

 

Obiectiv strategic 3- Crearea și dezvoltarea serviciilor alternative adaptate nevoilor persoanelor cu handicap 
Obiectiv operational 3.1- Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu handicap 

Acțiuni-obiective Parteneri Termen Rezultate estimate 
Monitorizarea serviciilor DAS, Primăria Tg. 2018-2020 Servicii de îngrijire de calitate în vederea 
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prestate pentru persoana cu 
handicap grav sau accentuat, 
beneficiară de indemnizație 

Neamț realizării Planului individual de 
recuperare a persoanei cu handicap grav 

Informarea si consilierea 
familiilor cu copii cu 
handicap privind cele mai 
adecvate servicii de 
recuperare disponibile in 
proximitatea acestora    

Instituții medicale 
DAS, Primăria Tg. 

Neamț 
ş.a 

2018-2020 Servicii de îngrijire de calitate 
Nr. de persoane care beneficiază de 
recuperare 

Facilitarea accezibilizarii 
locuinței persoanei cu 
dizabilitati 

DAS, Primăria Tg. 
Neamț, CL Tg. 
Neamț,ONG-uri 

ş.a 

2018-2020 Servicii de îngrijire de calitate 
Nr. de persoane cu dizabilităţi cărora li 
se faciliteză accesul în locuinţă 

Cursuri de specializare 
pentru persoanele care 
lucrează în domeniu 
beneficiari 

DAS, Primăria Tg. 
Neamț, CL Tg. Neamț, 

ONG-uri 
ş.a 

2018-2020 Servicii de îngrijire de calitate 
Nr. de persoane beneficiare 

Locuințe protejate pentru 
persoane cu handicap și pt. 
cele încadrate în grad de 
handicap grav 

DAS, Primăria Tg. 
Neamț, CL Tg. 
Neamț,ONG-uri 

ş.a 

2018-2020 Nr. de persoane beneficare de locuințe 
protejate 

 

3.2 Înființarea unei centru pe raza orașului Tg. Neamț pentru oferirea de servicii de specialitate pentru persoanele cu 
handicap. 

Acțiuni-obiective Parteneri Termen Rezultate estimate 
Identificarea unui spaţiu, 
dotarea şi acreditarea acestuia 

DAS, Primăria Tg. Neamț, CL 
Tg. Neamț,ONG-uri 

ş.a 

2018-2020 Servicii de calitate  
Înfiinţarea centrului 

Înfiinţarea unei Echipe Mobile 
pe raza oraşului Tg. Neamţ,care 
să ofere servicii medicale, 
kinetoterapie şi consiliere la 
domiciliul persoanelor cu 
handicap  

DAS, Primăria Tg. Neamț, CL 
Tg. Neamț ONG-uri 

ş.a 

2018-2020 Servicii de calitate  
Înfiinţarea echipei mobile 

Cursuri de perfectionare pentru  
personal  

DAS, Primăria Tg. Neamț, CL 
Tg. Neamț, ONG-uri 

ş.a 

2018-2020 Nr. de persoane beneficiare de 
aceste servicii 

Oferirea serviciilor de asistenţă 
socială, psihologică,logopedie, 
asistenţă medicală şi 
 kinetoterapie 

DAS, Primăria Tg. Neamț, CL 
Tg. Neamț ONG-uri,instituţii ce 

furnizează servicii medicale 
ş.a 

2018-2020 Servicii de specialitate oferite 
persoanelor cu hanicap 

 

Obiectiv strategic 3.3-Crearea și dezvoltarea unui centru de tip respiro care să ofere familiilor beneficiarilor  
posibilitatea de a avea o minimă perioadă de delegare a responsabilităților de îngrijire în vederea rezolvării 
problemelor personale. 

Acțiuni-obiective Parteneri Termen Rezultate estimate 
Identificarea unui spațiu și acreditarea DAS, Primăria Tg. Neamț, 2018-2020 Servicii de calitate  
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acestuia CL Tg. Neamț, ONG-uri ş.a 
 

Înfiinţarea centrului 
 

Selectarea personalului de specialitate  
 

DAS, Primăria Tg. Neamț, 
CL Tg. Neamț, ONG-uri ş.a 

2018-2020 Asigurarea de personal specializat  
 

Asigurarea unor  servicii  de 
consiliere, 
medicale, de kinetoterapie și activități 
de socializare și recreere  
 

DAS, Primăria Tg. Neamț, 
CL Tg. Neamț, ONG, 

Furnizori acreditați 
 

2018-2020 Nr. de persoane cu handicap care 
beneficiază de servicii de 
consiliere, medicale de 
 kinetoterapie  
 

 

Obiectiv strategic. 3.4. Dezvoltarea serviciului de îngrijire la domiciliu pentru persoanele aflate în necesitate 
(persoane vârstnice, persoane cu handicap și dizabilități,  persoane aflate în situație de dependență) 

Acțiuni-obiective Parteneri Termen Rezultate estimate 
Selectarea personalului de specialitate 
(asistent social, îngrijitor, asistent 
medical, kinetoterapeut, psiholog) 

DAS, Primăria Tg. Neamț, 
Parteneri publici și privați,  

ş.a 
 

2018-2020 Servicii de îngrijire de calitate 
Îmbunătățirea condițiilor de 
îngrijire a beneficiarilor, cu 
respectarea identității, integrității 
si demnității acestora. 

Acordarea serviciilor de asistenţă 
medicală şi socială la domiciliu 

DAS,  
Primăria Tg. Neamț,  

CL Tg. Neamț, Parteneri 
publici și privați,  

ş.a 
 

2018-2020 Nr. de persoane care beneficiază 
de asistenţă medicală şi socială la 

domiciliu 

 
Obiectiv strategic 3.5.  Realizarea în comunitate a unei analize de nevoi în domeniul social care să stea la baza 
elaborării și implementării strategiei și cartografierea serviciilor sociale existente și a beneficiarilor acesteia. 

Obiectiv strategic 3.6. Consultarea și implicarea persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă 
interesele lor,în acord cu principiul Nimic pentru noi, fără noi. 

Obiectiv strategic 3.7. Campanii de facilitare a accesului copiilor cu dizabilități în școli 

Obiectiv strategic 3.8. Cursuri de instruire a profesorilor pentru integrarea și acceptarea copiilor cu dizabilități în 
școli. 

Obiectiv strategic 3.9. Construirea de locuințe protejate pentru pesoanele încadrate în grad grav de handicap aflate 
în imposibilitatea de a locui și îngriji singure 

Obiectiv strategic 3.10.Măsuri active pentru formarea profesională și integrarea tinerilor ce părăsesc sistemul de 
protecție a copilului, corelate și completate cu construirea/acordarea de locuințe sociale (obiectiv 2.6). 

Obiectiv strategic 3.11. Cursuri de formare profesională, antreprenoriat social și de pregătire pentru viața 
independentă a persoanelor cu dizabilități 

Obiectiv strategic 3.12.Măsuri/acțiuni de control de respectare a legislației privind accesibilizarea spațiilor 
publice,completate de demersuri legislative/facilități fiscale pentru firmele private carea realizează accesibilizarea 
spațiilor și creează locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități. 

Obiectiv strategic 3.13.Dezvoltarea de parteneriat public pivat și valorificarea resurselor și modelelor de bună 
practică existente la nivelul comunității pentru implementarea prezentei strategii. 
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Obiectiv strategic 3.14. Compartimentul Contracte servicii sociale în cadrul Primăriei Tg.Neamț, prin persoana 
desemnată cu aceste atribuțiuni va  propune alocarea sumelor în concordanță cu serviciile existente, urmărirea 
fondurilor din bugetul local pentru susținerea acestor servicii precum și realizarea planului anual de acțiune și a 
planului de achiziție în domeniul contractării serviciilor sociale. 

Obiectiv strategic 4.   Dezvoltarea serviciilor oferite de D.A.S Tg Neamţ 
Obiectiv operational 4.1- Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale destinate persoanelor aflate în dificultate 
 
Acțiuni-obiective Parteneri Termen Rezultate estimate 
Crearea unei baze de date informatice 
privind persoanele-familiile aflate în 
situaţii de risc, servicii şi prestaţiile 
oferite 

DAS, Primăria Tg. 
Neamț, 

 CL Tg. Neamț,ONG-uri 
ş.a 

2018-2020 Servicii de calitate  
Nr. de persoane în situaţii de risc 
aflate în evidenţa DAS Tg. Neamţ 

 

Obiectiv strategic 5 .Înfiinţarea unui Centru Multifuncţional de Asistenţă Integrata 
Obiectiv operational 5.1- Facilitarea integrării socio+economice a comunităţii marginalizate rome Humuleşti 
prin furnizarea serviciilor integrate 
 
Acțiuni-obiective Parteneri Termen Rezultate estimate 
Identificarea unui spaţiu şi acreditarea 
acestuia 

D.A.S Tg. Neamţ 
Şcoala Gimnazială "Ion 

Creangă "Tg. Neamţ 
AJOFM Neamţ 

2018-2020 Înfiinţarea Centrului 
Multifuncţional de Asistenţă 
acreditată 

Creşterea capacităţii a 208 copii 
preşcolari şi şcolari,aflaţi în risc de 
sărăcie de a-şi dezvolta întregul 
potenţial de învăţare ,prin dotarea lor cu 
abilităţi si cunoştinţe 

D.A.S Tg. Neamţ 
Şcoala Gimnazială "Ion 

Creangă "Tg. Neamţ 
AJOFM Neamţ 

2018-2020 Nr. de beneficiari aflaţi în situaţii 
de risc care işi dezvoltă potenţialul 
de învăţare 

Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit şi a 
stării de siguranţă şi sănătate a 
familiilor din comunitatea marginalizată 
Humuleşti prin derularea lucrărilor de 
reabilitare,izolare termică şi igienizare a 
unui nr. de 30 de locunţe 

D.A.S Tg. Neamţ 
Şcoala Gimnazială "Ion 
Creangă "Tg. Neamţ, 

Primăria Tg. Neamț, CL 
Tg. Neamț,ONG-uri ş.a 

2018-2020 Îmbunătăţirea calităţii vieţii  
Nr. de 30 de locuinţe 
modernizate,igienizate ş.a  
Nr. de familii aflate în siguranţă 

Sesiuni de informare şi consiliere 
parentală 
Sesiuni de evaluare psihosomatică a 
copiilor 

D.A.S Tg. Neamţ 
Şcoala Gimnazială "Ion 

Creangă "Tg. Neamţ 
ONG-uri 

2018-2020 Nr. de copii care beneficiază de 
evaluare psihosomatică şi 
consiliere  
Nr. de părinţi beneficiari de 
consiliere parentală 
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