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OBIECTIV GENERAL 1 : ASIGURAREA  BUNĂSTĂRII VIEȚII TUTUROR COPIILOR ÎNTR-UN MEDIU FAMILIAL SĂNĂTOS ȘI FUNCȚIONAL 

 

Obiective operaționale Măsuri Termene Instituții 
responsabile 

Parteneri Surse de 
finanțare 

O.S.1.1 Asigurarea unor servicii 
sociale funcționale in cadrul Direcției 
de Asistenta Socială a Municipiului 
Bacău 

1.1.1. Angajarea personalului de 
specialitate in cadrul DAS; 

 
 
 
 
 

2019-2029 DAS 
 

DAS buget local 

1.1.2. Formarea continuă și 
profesionalizarea personalului din 
cadrul DAS; 
(corelat cu OBIECTIV GENERAL 3 : 
MODERNIZAREA SISTEMELOR DE 
SERVICII SOCIALE O.S.3.1. Creșterea 
calității serviciilor sociale furnizate 
atât în sectorul public cât și privat) 

2019-2029 DAS DAS buget local 

1.1.3. Dezvoltarea competențelor 
profesioniștilor/membrilor SCC  
pentru creșterea gradului de 

2019-2029 DAS DAS buget local 

Componenta: Protecția și promovarea drepturilor copilului  și a familiei 

”Investiția în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării 1” 



Obiective operaționale Măsuri Termene Instituții 
responsabile 

Parteneri Surse de 
finanțare 

înțelegere și de respectare a 
drepturilor copilului 
(corelat cu OBIECTIV GENERAL 3 : 
MODERNIZAREA SISTEMELOR DE 
SERVICII SOCIALE O.S.3.1. Creșterea 
calității serviciilor sociale furnizate 
atât în sectorul public cât și privat) 

1.1.5. Schimburi de experiență de 
bune practici în domeniul serviciilor și 
politicilor pentru copil;  
 
(corelat cu OBIECTIV GENERAL 3 : 
MODERNIZAREA SISTEMELOR DE 
SERVICII SOCIALE O.S.3.1. Creșterea 
calității serviciilor sociale furnizate 
atât în sectorul public cât și privat) 

2019-2029 DAS DAS buget local 



Obiective operaționale Măsuri Termene Instituții 
responsabile 

Parteneri Surse de 
finanțare 

1.1.6 Implementarea unor activități 
intersectoriale pentru asigurarea 
bunăstării vieții copiilor și familiilor 
acestora 
corelat cu OG 1 : ASIGURAREA  
BUNĂSTĂRII VIEȚII TUTUROR COPIILOR 
ÎNTR-UN MEDIU FAMILIAL SĂNĂTOS ȘI 
FUNCȚIONAL O.S.1.1, 1.1.6 
si 
cu OG 3: PREVENIREA ȘI COMBATEREA 
ORICĂROR FORME DE VIOLENȚĂ 
ÎMPOTRIVA COPILULUI 
(NEGLIJARE,VIOLENȚĂ FIZICĂ, 
PSIHOLOGICĂ, SEXUALĂ, EXPLOATAREA 
PRIN MUNCĂ, EXPLOATAREA SEXUALĂ, 
PORNOGRAFIE INFANTILĂ,  TRAFICUL DE 
COPII) INDIFERENT DE MEDIUL UNDE SE 
PRODUCE O.S.3.1. Promovarea valorilor 
non-violenței și implementarea unor 
acțiuni de sensibilizare-3.1.1.) 
și  
cu OBIECTIV GENERAL 2 : GARANTAREA 
DREPTURILOR  COPIILOR AFLAȚI ÎN 
SITUAȚII DE VULNERABILITATE,O.S.2.7. 
Prevenirea consumului de droguri sau 
alte substanțe nocive în rândul    
copiilor/adolescenților/tinerilor și 
reducerea consecințelor acestui fenomen 
-2.7.1.)  

2019-2029 DAS 
 

DAS + buget local 
 



Obiective operaționale Măsuri Termene Instituții 
responsabile 

Parteneri Surse de 
finanțare 

1.1.7. continuarea programului pilot 
implementat in cadrul proiectului 
”Incluziune socială prin furnizarea de 
servicii integrate la nivelul 
comunității în județul Bacău” care la 
nivelul municipiului Bacau a fost 
desfășurat doar zonele arondate 
urmatoarelor scoli: Școala Gimnazială  
,,Alecu Russo” Bacău, Școala 
Gimnazială ,, Dr. Alexandru Șafran”, 
Școala Gimnazială „Constantin 
Platon” Bacău, Şcoala  Gimnazială 
„Octavian  Voicu” Bacău, Liceul 
Tehnologic ,,Petru Rareş" Bacău 
recenzate in platforma AURORA .  ;  

2019-2029 DAS 
 

DAS 
CJRAE ISJ DGASPC 

buget local 

1.1.9 Reactualizarea parteneriatelor 
cu instituții locale, ONG-urilor, 
agenților economici, care să 
identifice soluții la problemele sociale 
de la nivelul comunității, replicarea si 
continuarea parteneriatelor 
comunitare din proiectele 
nerambursabile, care au fost 
functionale la nivel local ; 

2019-2029 DAS 
 

DAS OSPT, DSP, 
ANITP și ISJ 

buget local 

O.S.1.2 Îmbunătățirea accesului 
tuturor copiilor la educație în condiții 
egale și nediscriminatorii 

1.2.1. Identificarea continuă a 
numărului  și profilului copiilor cu 
dizabilități și/sau cu CES școlarizați în 
învățământul de masă, cât și a celor 
care au vârsta corespunzătoare dar 
nu mai frecventează școala;  

2019-2029 DAS 
 

DAS 
ISJ 

CJRAE 

buget local 



Obiective operaționale Măsuri Termene Instituții 
responsabile 

Parteneri Surse de 
finanțare 

1.2.4.  Acțiuni de informare și 
educare a comunității, părinților și 
copiilor privind importanța 
participării la educația de bază; 
 

2019-2029 DAS DAS 
CJRAE, 
AJOFM 

buget local 

1.2.5.  Creșterea gradului de 
implicarea a unitatilor de invatamant 
în monitorizarea participării copiilor 
la educația de bază, de nivel primar și 
gimnazial;  

2019-2029 DAS  
 

DAS 
CJRAE ISJ 

buget local 

1.2.8.Creșterea gradului de 
înțelegere și de respectare a 
drepturilor copilului în rândul 
cadrelor didactie;  
 

2019-2029 DAS 
 

DAS 
CJRAE ISJ 

buget local 

1.2.9.  Dezvoltarea serviciilor de 
asistență educațională pentru copii 
care au părăsit sistemul de 
învățământ prin programe de tip”a 
doua șansă” 

2019-2029 DAS 
 

 
DAS 

CJRAE ISJ 
 

buget local 

1.2.10.  Colaborarea cu mediatori 
școlari in vederea prevenirii 
abandonului școlar, imbunătățirea 
comunicării și colaborării cu 
instituțiile de învățământ; 
 

2019-2029 DAS ,   
 

DAS 
CJRAE ISJ 

 
 

buget local 

O.S.1.3. Îmbunătățirea accesului 
copiilor și familiilor acestor la servicii 
de sănătate de calitate 

1.3.2.Promovarea serviciilor de 
asistență medicală primară cu accent 
pe serviciile preventive furnizate prin 
pachetul de servicii de bază  

2019-2029 DAS 
 

DAS 
DGASPC 

buget local 

1.3.3.  Definirea unui rol activ al 
medicului de familie și al specialiștilor 

2019-2029 DAS 
 

DAS 
DGASPC 

buget local 



Obiective operaționale Măsuri Termene Instituții 
responsabile 

Parteneri Surse de 
finanțare 

din comunitate în asigurarea 
accesului copiilor la servicii medicale 
de bază și identificare situațiilor de 
risc(îmbunătățirea comunicării și 
colaborării cu medicii de familie); 

1.3.4.Derularea de programe şi 
acţiuni cu medicii de familie şi 
specialiştii de la nivelul comunităţilor 
locale în depistarea precoce a copiilor 
cu probleme de sănătate. 

2019-2029 DAS 
 

DAS 
DGASPC 

buget local 

1.3.5.Dezvoltarea parteneriatului 
local între autoritatea publică locală, 
medicul de familie, DSP,  cu scopul de 
a îmbunătăți accesul copiilor și 
familiilor acestora la servicii de 
sănătate  

2019-2029 DAS 
 

DAS 
DGASPC 

buget local 

1.3.6. Acțiuni de informarea 
părinților, copiilor,  în formate 
accesibile cu privire la drepturile lor şi 
la oferta de servicii de sănătate din 
comunitate, inclusiv a serviciilor 
medicale și de recuperare destinate 
acestora ; 

2019-2029 DAS  DAS SJ - Cabinet 
planificare 

familiala, DSP 

buget local 

1.3.7.Implementarea de intervenții 
de prevenție primară pentru 
copii/adolescenți privind principalele 
riscuri legate legate de sănătate – 
consum de alcool, tutun, droguri, 
nutriție sănătoasă etc.  

2019-2029 DAS DAS 
ANA CPECA 

DSP 

buget local 



Obiective operaționale Măsuri Termene Instituții 
responsabile 

Parteneri Surse de 
finanțare 

1.3.8.  Facilitarea formarii continue 
a profesioniștilor de la nivel local în 
furnizarea serviciilor sociale 
integrate; 
 

2019-2029 DAS DAS 
 DGASPC 

buget local 

O.S.1.4  Promovarea accesului 
copiilor la activități recreative și 
petrecere a timpului liber 

1.4.1.Dezvoltarea de către 
autoritățile locale a  facilităților 
destinate activităților recreative și 
petrecere a timpului liber;  

2019-2029 DAS  MB 
DAS 

buget local 

1.4.2. Implementarea de către 
autoritățile locale în parteneriat cu 
ONG-uri, instituții de învățământ a 
unor  programe de petrecere a 
timpului liber ( excursii, Școala de 
vară etc);  
 

2019-2029 DAS DAS 
 

buget local + ONG 
partener 

1.4.3.Campanii de informare a în 
comunitate privind dreptul copiilor la 
activități recreative și timp liber 

2019-2029 DAS DAS buget local 

O.S.1.5. Creșterea  capacității 
beneficiarilor de a accesa și utiliza 

serviciile comunitare integrate 
destinate copilului și familiei 

1.5.1.Acțiuni de informare și educare 
periodică a părinților cu privire la 
drepturile copilului și 
responsabilităție parentale;  
( minim 2 acțiuni/an/comunitate) 

2019-2029 DAS  DAS buget local 

1.5.2. Acțiuni de informare a 
părinților cu privire la  serviciilor 
comunitare existente pentru copii ( 
informare directă și informare prin 
campanii locale de 
informare/educare/conștientizare) 

2019-2029 DAS  DAS buget local 



Obiective operaționale Măsuri Termene Instituții 
responsabile 

Parteneri Surse de 
finanțare 

1.5.3.Îmbunătățirea competențelor 
parentale în ceea ce privește 
îngrijirea și educarea copiilor 
(implementarea programelor de tipul  
”Școala părinților”, a programelor de 
consiliere parentală la nivelul 
serviciilor sociale, medicului de 
familie, școlii)- minim 1 
program/an/comunitate)  
(corelat cu OBIECTIV GENERAL 2 : 
GARANTAREA DREPTURILOR  
COPIILOR AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE 
VULNERABILITATE O.S.2.2.  
Asigurarea accesului copiilor și 
familiilor la servicii comunitare 
integrate și prevenirea situațiilor care 
pot conduce la separării copilului de 
familie -2.2.3.) 

2019-2029 DAS DAS buget local 

1.5.4. Accesibilizarea informației în 
sensul prezentării acesteia în formate 
prietenoase, ușor de citit, adaptate 
grupurilor țintă;  

2019-2029 DAS DAS buget local 

O.S.1.6 Dezvoltarea și implementarea 
unui sistem  local eficient de evaluare 
și monitorizare a  respectării 
drepturilor copilului 

1.6.1.Crearea și implementarea unui 
mecanism de identificare și 
înregistrare și monitorizare a tuturor 
copiilor vulnerabili 

2019-2029 DAS DAS buget local 

1.6.2. Crearea unei baze de date 
commune la nivel de DAS cu privire la 
beneficiarii directi cu vulnerabilitati si 
modalitati de interventie. 

2019-2029 DAS DAS buget local 

 



OBIECTIV GENERAL 2 : GARANTAREA DREPTURILOR  COPIILOR AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE 

 

Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

O.S.2.1. Imbunatatirea calitatii vietii 

copiilor aflati in dificultate 

2.1.1.Facilitarea accesului familiilor 
aflate in dificultate la sistemul de 
beneficii sociale și la programele 
guvernamentale de securitate socială 
și reducere a sărăciei ( identificare, 
evaluare, informare, sprijin și 
acompaniere, obținerea actelor de 
identitate , forme individualizate de 

sprijin etc);  si cresterea accesului si 

participarii la educatie pentru copii 

prescolari.   

2019-2029 DAS DAS buget local 

2.1.2.Implementarea  pachetului 
minim de servicii în comunități si   

ingrijirea copilului aflat in 

dificultate. 

2019-2029 DAS DAS buget local 

2.1.3.Implicarea copiilor aflati in 

dificultate în viața comunității. 
2019-2029 DAS DAS buget local 

2.1.4.Implicarea familiei în 

procesul de îngrijire, dezvoltare si 

educație a copilului aflat in 

dificultate 

 

2019-2029 DAS DAS buget local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

O.S.2.2.  Asigurarea accesului copiilor 
și familiilor la servicii comunitare 
integrate și prevenirea situațiilor care 
pot conduce la separării copilului de 

familie și   creșterea calității vieții 

familiilor aflate in dificultate. 

2.2.1.Definirea unui rol activ al  
furnizorilor privați de servicii sociale 
în compensarea deficitului de servicii 
în comunități, prin dezvoltarea  
continuă a programelor și serviciilor 
de suport pentru copii și familiile lor 

și informare familiilor aflate in 

dificultate cu privire la drepturile, 

facilitățile și programele de sprijin 

din cadrul comunității 

2019-2029 DAS, MB, CLB,  DAS, MB buget local 

2.2.2.Susținerea și promovarea 
parteneriatelor public-privat, privat –
privat pentru derularea de servicii 
complementare de sprijin pentru 
copil și familie, evitând suprapunerile 
și dublarea alocării de resurse;  

2019-2029 DAS – Mun. 
Bacau, CJ - 

DGASPC, ONG 
(beneficiare 
de finantari), 

Birou Achizitii, 
Monitorizare, 

Programe, 
Proiecte 

DAS – Mun. 
Bacau, CJ - 

DGASPC, ONG 
(beneficiare de 

finantari), 

buget local 
buget local 

2.2.3 Asigurarea serviciilor prin 
centrele de zi functionale in functie 
de nevoia sociala identificata si 
pentru a preveni serviciile 
specializate în situații tardive, mai 
costisitoare și mai traumatizante 

pentru copil si familie; prevenirea 

abandonului copiilor din 

familiile aflate in dificultate 

2019-2029 DAS DAS buget local 

2.2.4. Dezvoltarea  în continuare a 
serviciilor comunitare integrate 

2019-2029 DAS  buget local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

pentru a sprijin familia (centre de 
consiliere și sprijin pentru copii și 
părinți, servicii de educare si îngrijire 
pentru copiii cu vârste cuprinse între 
0-3 etc)  centre de resurse pentru 
părinți, construirea și dezvoltarea 
unor rețele comunitare de suport 
pentru copil și familie etc) 

2.2.5. Creare/dezvoltare de 
infrastructură de prevenire a 
separării cum ar fi: locuințe sociale 
pentru familii numeroase/familii 
sărace cu locuire precară/familii fără 
locuință etc 

2019-2029 DAS 
ADL (GAL) 

             DAS MB buget local 
finantari 
nerambursabile 

2.2.6. Dezvoltarea capacității 
autorităților locale de a dezvolta 
servicii comunitare integrate eficace 
și eficiente;  

2019-2029 DAS DAS buget local 

2.2.7.Creșterea accesului copiilor din 
municipiul Bacau la educație, 
sănătate și servicii sociale; 

2019-2029 DAS DAS buget local 

2.2.8.Furnizarea serviciilor de sprijin 
mamelor aflate în situație de risc 
(mame singure, mame minore)-
programe de consiliere la nivelul 
serviciilor sociale, medicului de 
familie; găzduire  temporară și 
asistență specializată, servicii de 
educare si îngrijire pentru copiii cu 
vârste cuprinse între 0-3 etc)  
 

2019-2029 DAS,  
 

DAS buget local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

2.2.9. Asigurarea functionării 
Centrului de zi O scoala pentru toti, in 
conformitate cu standardele de 
functionare in baza carora a fost 
licentiat  

2019-2029 DAS DAS buget local 

O.S.2.3. Incluziunea socială a copiilor 
cu dizabilități promovând  dreptul la 
educație, sănătate, viață în familie și în 

comunitate și  creșterea calității vieții 

copilului cu dizabilități.   

2.3.1.Dezvoltarea și implementarea 
unui sistem integrat de depistare 
precoce și evaluare a copilului cu 
dizabilități (definirea unui rol activ al 
medicului de familie și al specialiștilor 
din comunitate în depistarea precoce 
a copiilor cu dizabilități și orientarea 
lor către servicii specializate, 
identificarea timpurie a nevoilor 
educaționale speciale în vederea  
asigurării unor măsuri de sprijin 
flexibile, educație/formare, 
conforme cu nivelul de dezvoltare al 
aptitudinilor și deprinderilor de 
învațare, identificarea timpurie a 
nevoilor de recuperare/reabilitare și 

asigurare accesului la serviciile de 

recuperare, reabilitare, educație, 

integrare – reintegrare socială și 

școlară 

2019-2029 DAS DAS buget local 
 

2.3.2.Furnizarea de servicii integrate 
sociale, de sănătate și educaționale 
accesibile pentru copii  cu dizabilități 
și familiile acestora (extinderea 
echipelor mobile de intervenție la 
domiciliu în zonele/comunitățile în 
care dezvoltarea serviciilor de 

2019-2029 DAS DAS Buget local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

abilitare/reabilitare nu a fost posibilă; 
înființarea unor servicii de tip respiro, 
centrelor de recuperare etc) și 

ingrijirea copilului cu nevoi 

speciale 
2.3.3. Dezvoltarea centrelor de 
intervenție timpurie pentru a pregăti 
copilul cu dizabilități în vederea 
accesării  educației formale si 

implicarea copiilor cu nevoi 

speciale în viața comunității 

2019-2029 DAS  
 

DAS buget local 

2.3.4.Susținerea familiilor copiilor cu 
dizabilități în vederea creșterii și 
îngrijirii acestora în mediul familial 
prin dezvoltarea abilităților parentale 
specifice, informarea acestora 
privind dizabilitate, alternativele de 
abilitare/reabilitare, tratament și 
integrare educațională și socială 
disponibile pentru copil prin 

implicarea familiei în procesul de 

îngrijire, recuperare, reabilitare, 

educație a copilului cu nevoi 

speciale. 

2019-2029 DAS DAS buget local 

2.3.8. Dezvoltării unei atitudini 
pozitive în familie și societate față de 
copii cu dizabilități prin acțiuni de 
informare, educare și comunicare în 
comunitate 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

2.3.9. Formarea continuă a 
profesioniștilor/personalului care 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

lucrează cu copilul cu dizabilități( 
inclusiv asistenții personali)  

O.S.2.3.2. Cresterea calitatii vietii 
familiilor in care sunt integerate 
personae cu dizabilitati 

2.3.2.1.Informare familiilor 

persoanelor cu dizabilități la 

drepturile, facilitățile și 

programele de sprijin din cadrul 

comunității 

2019-2029 DAS DAS Buget local 

2.3.2.2.Prevenirea abandonului 

copiilor cu dizabilități 

2019-2029 DAS 
 

DAS Buget local 

O.S.2.4. Incluziunea socială a copiilor 
dezavantajați de etnie romă asigurând 
accesul la educație, sănătate și servicii 
sociale, în condiții de egalitate de șanse 
și nediscriminare 

2.4.1.Colaborarea cu mediatori 
școlari și mediatori sanitari și 
colaborarea cu CJRAE, DSP ; (corelat 
cu OBIECTIV GENERAL 1 : 
ASIGURAREA  BUNĂSTĂRII VIEȚII 
TUTUROR COPIILOR ÎNTR-UN MEDIU 
FAMILIAL SĂNĂTOS ȘI FUNCȚIONAL 
O.S.1.2 Îmbunătățirea accesului 
tuturor copiilor la educație în condiții 
egale și nediscriminatorii ) 

2019-2029 DAS  
 

DAS Buget local 

2.4.2. Colaborarea cu personalul 
specializat în intervenția la nivelul 
comunităților de romi- mediatori 
școlari, mediatori sanitari, experți 
locali romi,  pentru  a facilita accesul 
copiilor romi la servicii sociale, 
educaționale și medicale 
(identificarea copiilor/părinților fără 
acte de identitate,  pentru obținerea 
actelor de identitate, pentru 
înscrierea la medicul de familie, la 
școală,  orientarea către servicii 
sociale specializate etc);   

2019-2029 DAS DAS Buget local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

2.4.4.Creșterea gradului de implicare 
și responsabilizarea a  ONG-urilor 
locale pentru romi în scopul 
incluziunii sociale a copiilor romi și 
familiilor acestor;  

2019-2029 DAS DAS Buget local 

2.4.5.Combaterea atitudinii negative 
a societății față de romi, în general și 
față de copiii romi în special  prin 
acțiuni de reducerea a stereotipurilor 
negative, promovarea unor modele 
de succes  

2019-2029 DAS DAS Buget local 

O.S.2.5  Gestionarea eficientă a 
fenomenului ”copiilor străzii” 

2.5.1. - Îmbunătățirea strategiilor de 
identificare a copiilor din mediul 
stradal prin colaborare cu instituțiile 
/ONG-urile partenere; 

2019-2029 DAS DAS Buget local 

2.5.2.  Campanii de descurajare a 
cerșetoriei – ca formă de exploatare 
economică a copilului 

2019-2029 DAS DAS Buget local 

O.S.2.6. Prevenirea delincvenței 
juvenile și a recidivelor 

2.6.1. Acțiuni comunitare de 
informare, educare, comunicare  
privind educarea copiilor în spiritul 
respectului față de lege cu scopul 
prevenirii delincvenței juvenile; 

2019-2029 DAS 
 

DAS IPJ, ANTIP și 
Politia locala 

Buget local 

2.6.3. Dezvoltarea colaborării 
interinstituționale atât  în scopul 
prevenirii delincvenței juvenile, cât și 
în procesul furnizării serviciilor de 
sprijin;  

2019-2029 DAS  DAS IPJ, ANTIP și 
Politia locala 

Buget local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

O.S.2.7. Prevenirea consumului de 
droguri sau alte substanțe nocive în 
rândul    
copiilor/adolescenților/tinerilor și 
reducerea consecințelor acestui 
fenomen 

2.7.1. Derularea de 
acțiuni/intervenții de prevenire în 
școală, familie și comunitate pentru 
informarea, educarea și 
conștientizarea efectelor grave ale 
consumului de droguri sau alte 
substanțe nocive în rândul 
copiilor/adolescenților/tinerilor; 
(corelat cu OBIECTIV GENERAL 2 : 
GARANTAREA DREPTURILOR  COPIILOR 
AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE 
VULNERABILITATE,O.S.2.7. Prevenirea 
consumului de droguri sau alte substanțe 
nocive în rândul    
copiilor/adolescenților/tinerilor și 
reducerea consecințelor acestui fenomen 
-2.7.1.) 

2019-2029 DAS  DAS Buget local 

O.S.2.8. Asigurarea serviciilor de 
suport adecvat copiilor cu părinți 
plecați în străinătate și copiilor 
remigranți 

2.8.1.Dezvoltarea de măsuri specifice 
de suport pentru copii cu părinți 
plecați în străinătate și copii 
remigranți (identificarea tuturor 
copiilor cu ambii părinți/părintele 
unic susținător plecați la muncă în 
străinătate; implementarea unor 
programe personalizate de consiliere 
și suport, asigurarea accesului la 
serviciile sociale de suport existente 
în comunitate);  

2019-2029 DAS DAS Buget local 

2.8.2. Acțiuni de informare cu privire 
la prevederile Legii 272/2004  privind 
protectia si promovarea drepturilor 
copilului și HG 691 din 2015 privind 
procedura de monitorizare a modului 

2019-2029 DAS DAS Buget local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

de crestere și ingrijire a copilului cu 
parintii plecati la munca in 
strainatate.  

O.S.2.9.  Prevenirea sarcinilor nedorite 
în rândul adolescentelor 

2.9.1.Diversificarea și extinderea 
intervențiilor de educație sexuală în 
rândul copiilor și adolescenților, 
inclusiv educație pentru prevenirea 
HIV și ITS ; Sesiuni de informare 
pentru prevenirea 
comportamentelor la risc (sarcini 
nedorite, și asupra servicilor 
disponibile oferite la nivelul 
municipiului Bacau, sensibilizarea si 
promovarea unui stil de viata sanatos 
in parteneriat cu instituțiile abilitate 
(DSP, ISJ) 

2019-2029 DAS DAS Buget local 

2.9.2.Asigurarea accesului 
adolescenților la servicii de 
planificare familială; Informare si 
indrumare/referire catre servicile 
disponibile oferite la nivelul 
municipiului Bacau  

2019-2029 DAS DAS Buget local, Buget 
instituții 
partenere 

2.9.3.Implementarea programelor de 
educație pentru sănătate în 
comunități ; 

2019-2029 DAS DAS Buget local 
 

O.S.2.10.  Auto-cunoaștere și 
dezvoltare personală 

2.10.1. Asigurarea accesului 
copiilor/adolescenților la servicii de 
informare privind recunoașterea și 
gestionarea emoțiilor, comunicarea 
asertivă, creșterea nivelului de 
abilități non-cognitive, tehnici de 
relaționare și gestionarea 

2019-2029 DAS DAS Buget local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

conflictelor, în cadrul CRA Bacău în 
școli și licee 
 

2.10.2. Servicii de consiliere 
psihologică 

2019-2029 DAS DAS Buget local 

2.10.3 Asigurarea serviciilor de 
suport pentru părinții 
copiilor/adolescenților  
 

2019-2029 DAS DAS Buget local 

 

 

OBIECTIV GENERAL 3: PREVENIREA ȘI COMBATEREA ORICĂROR FORME DE VIOLENȚĂ ÎMPOTRIVA COPILULUI(NEGLIJARE,VIOLENȚĂ FIZICĂ, 
PSIHOLOGICĂ, SEXUALĂ, EXPLOATAREA PRIN MUNCĂ, EXPLOATAREA SEXUALĂ, PORNOGRAFIE INFANTILĂ,  TRAFICUL DE COPII) INDIFERENT DE MEDIUL 

UNDE SE PRODUCE 
 

 

Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

O.S.3.1. Promovarea valorilor non-
violenței și implementarea unor acțiuni 
de sensibilizare 

3.1.1. Creșterea gradului de 
cunoaștere și conștientizare de către 
copii, părinți și profesioniști și 
populația generală a tuturor formelor 
de violență ( acțiuni de schimbare a 
percepției colective cu privire la 
violență, eliminarea formelor de 
disciplinare violentă și pedeapsa 
corporală a copiilor în toate mediile, 
cu accent pe impactul negativ asupra 
dezvoltării copilului,  implicarea 

2019-2029 DAS  DAS Politia locala, 
PL / ISJ 

Buget local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

părinților în activități derulate în 
scopul prevenirii și diminuării 
violenței împotriva copiilor, 
implicarea copiilor prin educația de la 
egal la egal în activități derulate la 
nivelul școlii de prevenire și 
diminuare a violenței asupra copiilor, 
etc)  
corelat cu OG 1 : ASIGURAREA  
BUNĂSTĂRII VIEȚII TUTUROR 
COPIILOR ÎNTR-UN MEDIU FAMILIAL 
SĂNĂTOS ȘI FUNCȚIONAL O.S.1.1 
Asigurarea unor servicii sociale 
functionale in cadrul Directiei de 
Asistenta Socială a Municipiului 
Bacau -1.1.6 
si cu OG 2 : GARANTAREA 
DREPTURILOR  COPIILOR AFLAȚI ÎN 
SITUAȚII DE VULNERABILITATE 
O.S.2.1. Asigurarea unui minim de 
resurse pentru copii și familiile aflate 
in situatie de dificultate O.S.2.6. 
Prevenirea delincvenței juvenile și a 
recidivelor-2.6.1.) 
si cu OG 3: PREVENIREA ȘI 
COMBATEREA ORICĂROR FORME DE 
VIOLENȚĂ ÎMPOTRIVA COPILULUI 
(NEGLIJARE,VIOLENȚĂ FIZICĂ, 
PSIHOLOGICĂ, SEXUALĂ, 
EXPLOATAREA PRIN MUNCĂ, 
EXPLOATAREA SEXUALĂ, 
PORNOGRAFIE INFANTILĂ,  TRAFICUL 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

DE COPII) INDIFERENT DE MEDIUL 
UNDE SE PRODUCE O.S.3.1. 
Promovarea valorilor non-violenței și 
implementarea unor acțiuni de 
sensibilizare-3.1.1.) 
și cu OG 2 : GARANTAREA 
DREPTURILOR  COPIILOR AFLAȚI ÎN 
SITUAȚII DE 
VULNERABILITATE,O.S.2.7. 
Prevenirea consumului de droguri sau 
alte substanțe nocive în rândul    
copiilor/adolescenților/tinerilor și 
reducerea consecințelor acestui 
fenomen -2.7.1.) 

O.S.3.2. Întărirea capacității DAS și 
privați în prevenirea și combaterea  
oricărei forme de violență;   

3.2.1.Creșterea capacității de 
intervenție a DAS-ului, furnizorilor 
privați  în situațiile de violență care 
implică copilul – implementarea unui 
mecanism eficient de semnalare, 
intervenție și monitorizare a cazurilor 
de violență, indiferent de locul de 
producere;  

2019-2029 DAS DAS buget local 

3.2.2.Implementarea unui mecanism 
eficient de înregistrare, monitorizare 
și evaluare a numărului de cazuri și a 
dimensiunii abuzului, neglijării, 
exploatării sau a oricărei forme de 
violență asupra copilului;  

2019-2029 DAS DAS buget local 

3.2.3.Dezvoltarea parteneriatelor 
inter-instituționale în scopul 
prevenirii expuneririi copiilor la 

2019-2029 DAS DAS buget local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

formele de violență și protejarea 
siguranței acestuia;  

3.2.4.Derularea de acțiuni/intervenții 
de prevenire în școală, familie și 
comunitate pentru informarea, 
educarea și conștientizarea asupra 
fenomenului și efectelor grave ale 
traficului, exploatării copiilor;  

2019-2029 DAS DAS buget local 

 

 
OBIECTIV GENERAL 4 : STIMULAREA CONSULTĂRII ȘI PARTICIPĂRII COPIILOR 

 

 

Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

O.S.4.1. Asigurarea accesului copiilor la 
informații utile și adaptate nivelului lor 
de înțelegere 

4.1.1.Derularea de campanii de 
informare în școli cu privire la formele 
și activitățile concrete prin care copii 
pot participa la procesul de luare a 
deciziilor care-i privesc;  

2019-2029 DAS DAS buget local 

 

 

  



 

 

 

 

D1. Accesibilitate – condiție premergătoare pentru participarea la viața socială și economică  

 

OBIECTIV GENERAL 1 - ASIGURAREA  ACCESULUI  PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎN CONDIŢII DE EGALITATE CU TOȚI CETĂȚENII LA MEDIUL FIZIC, 
TRANSPORT, INFORMAŢIE ŞI MIJLOACE DE  COMUNICARE, LA TOATE RESURSELE COMUNITĂȚII (BUNURI, SERVICII, ÎNCLUSIV SERVICII PUBLICE) ÎN 

COMUNITATE 

 

Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

O.S.1.1 Identificarea resurselor locale 
și colaborarea cu alte instituții  publice 
și a persoanelor juridice cu capital 
privat în implementarea prevederilor 
legale în domeniul accesibilității ; 

1.1.1.Asigurarea unor modalități de 
comunicare și informare accesibile 
persoanelor cu dizabilități (ex. 
Interpretare mimico-gestuală, 
transpunerea în formate accesibile a 
documentelor oficiale ale 
autorităților publice, inclusiv afişajul 
public (scriere Braille, înregistrări 
audio, versiuni simplificate, scriere in 
caractere mari, pagini web 
accesibilizate); 

2019-2029 DAS DAS Buget local 

1.1.2.Asigurarea unor 
servicii/activități de consultanță și 
instruire pentru factorii implicați în 
accesibilizarea domeniului informării 
și comunicării pentru persoanele cu 
dizabilități; 

2019-2029 DAS DAS Buget local 

1.1.3.Acțiuni de informare și educare 
pe tema accesibilizării mediului fizic, 

2019-2029 DAS DAS Buget local 

 

Componenta: Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 

 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

transport, mijloacelor de 
comunicare;  

O.S.1.2 Îmbunătățirea gradului de 
informare al  persoanelor cu dizabilități 
și familiilor acestora cu privire la 
drepturile lor în domeniul accesibilității 
( mediul fizic, transport, informațional 
și mijloace de comunicare 

1.2.1.informarea persoanelor cu 
dizabilități şi a familiilor, tutorilor, 
reprezentanților legali cu privire la 
drepturile lor în domeniul 
accesibilității prin  mijloace mass-
media, puncte de informare ("info-
point") din instituțiile publice de la 
nivel local s.a.; 

2019-2029 DAS DAS  Buget local 

1.2.2.identificarea de resurse pentru 
facilitarea accesului persoanelor cu 
dizabilități la utilizarea tehnologiilor 
electronice moderne de informare, 
comunicare și învățare, inclusiv a 
tehnologiilor asistive (sprijin în 
achiziționarea echipamentelor, 
înstruire pentru utilizarea acestora 
etc.); 

2019-2029 DAS DAS Buget local 
 

1.2.3.proiectarea și derularea  în 
colaborare sau în parteneriat cu 
persoane jurdice publice ori private, 
unor  programe de accesibilitate 
și/sau de conștientizare asupra 
importanței acesteia în viața socială;   

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

 

D2. Participare ( viață independentă și integrată în comunitate, viața de familie, participare la viața publică și politică și acces la justiție ). 

 

OBIECTIV GENERAL 2 –ASIGURAREA PARTICIPĂRII  DEPLINE  A PERSOANEI CU DIZABILITĂȚI ÎN SOCIETATE ÎN  CALITATEA SA 
DE CETĂȚEAN AL ROMÂNIEI ȘI RESPECTIV AL UNIUNII EUROPENE 



 

 

Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

O.S.2.1 Crearea contextului  necesar 
respectării  dreptului persoanei cu 
dizabilități la viață independentă și 
integrare în comunitate - ingrijire in 
mediul familial 

2.1.1.dezvoltarea serviciilor de 
îngrijire la nivelul comunității( servicii 
de îngrijire la domiciliu, servicii 
comunitare de suport, inclusiv la 
asistenţă personală)  necesare vieţii şi 
integrării în comunitate și pentru 
prevenirea izolării sau segregării de 
comunitate;  

2019-2029 DAS DAS Buget local 

2.1.2.acțiuni de conștientizare și 
sensibilizare a comunității cu privire 
la dreptul persoanelor cu dizabilități 
la viaţă independentă și participativă 
în societate; 

2019-2029 DAS DAS Buget local 

2.1.3.implementarea acțiunilor din 
domeniul accesibilității pentru ca 
persoanele cu dizabilități să aibă 
acces la toate resursele comunității ; 

2019-2029 DAS DAS Buget local 

2.1.5.facilitarea accesului persoanei 
cu dizabilități la informațiile necesare 
accesării unei locuințe;  

2019-2029 DAS DAS Buget local 

2.1.7.asigurarea suportului pentru 
adaptarea locuinței, în funcție de 
nevoile persoanei cu  dizabilități; 

2019-2029 DAS DAS Ong-uri, -Buget 
propriu al 
persoanei 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

2.1.8.încurajarea și sprijinirea 
participării persoanelor cu dizabilități 
la activități sportive, de recreere și 
culturale de masă, precum și la 
evenimente dedicate lor (ex. Jocurile 
Paralimpice, etc.), desfășurate în țară 
sau în țări din cadrul Uniunii 
Europene;)  

2019-2029 DAS DAS Buget local 

O.S.2.2.Asigurarea cadrului necesar și 
favorabil exercitării dreptului la viață 
de familie și  viață privată de către 
persoana cu dizabilități. 

2.2.1.acțiuni de conștientizare și 
sensibilizare a comunității locale în 
vederea eliminării oricărei 
discriminări în materie de căsătorie, 
familie, statut de părinte și relații 
interpersonale;  

2019-2029 DAS DAS Buget local 

2.2.3.evaluarea nevoii de sprijin a 
persoanei cu dizabilități în mediul ei 
de viață;   

2019-2029 DAS DAS Buget local 

2.2.5.responsabilizarea și implicarea 
familiei cu privire la nevoile de 
îngrijire, reabilitare și  integrarea 
socială a persoanei cu dizabilități;  

2019-2029 DAS DAS Buget local 

2.2.6.dezvoltarea de servicii de sprijin 
pentru familiile persoanelor cu 
dizabilități ( centre de resurse, 
programe de formare, programe de 
susținere între părinți și specialiști,  
grupuri de suport, echipe mobile de 
intervenție la domiciliu  etc);  

2019-2029 DAS DAS Buget local 

2.2.7.promovarea mediului familial 
ca fiind mediul cel mai favorabil 
dezvoltării persoanei cu dizabilități; 

2019-2029 DAS DAS Buget local, Ong-
uri 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

2.2.8.colaborarea cu ONG-urile si alte 
institutii disponibile sa ofera sprijin 
persoanelor cu handicap și familiilor 
acestora;  

 DAS DAS bugetul local 

 

D3. Egalitate și nediscriminare 

 

OBIECTIV GENERAL 3: ASIGURAREA ȘI PROMOVAREA CONDIȚIILOR PENTRU DEPLINA EXERCITARE A DREPTURILOR ȘI  LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI DE 
CĂTRE PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI, ÎN CONDIȚII DE NEDISCRIMINARE ÎN RAPORT CU CEILALȚI MEMBRI AI SOCIETĂȚII. 

 

 

Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

O.S.3.1 Creşterea gradului de 
conştientizare în societate, inclusiv la 
nivelul familiei, în legătură cu 
persoanele cu dizabilităţi,  dezvoltarea 
unei atitudini pozitive față de acestea, 
combaterea stereotipiilor, 
prejudecăților și practicilor 
dăunătoare; 

3.1.1.Iniţierea şi dezvoltarea de 
campanii publice eficiente de 
conştientizare destinate să încurajeze 
receptivitatea faţă de drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi, să 
încurajeze percepţiile pozitive  cu 
privire la persoanele cu dizabilităţi;  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

3.1.2.Cultivarea la toate nivelurile 
sistemului de educaţie, inclusiv la toţi 
copiii, de la o vârstă fragedă, a unei 
atitudini de respect faţă de drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi; 

2019-2029 DAS DAS Buget local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

3.1.3.Promovarea programelor de 
informare care să crească gradul de 
conştientizare a  problematicii 
persoanelor cu dizabilităţi şi a 
drepturilor acestora. 
 

2019-2029 DAS DAS Buget local 

O.S.3.2 Promovarea recunoaşterii 
capacităţilor şi contribuţiilor 
persoanelor cu dizabilităţi. 

3.2.1.Iniţierea şi dezvoltarea de 
campanii publice care să promoveze 
recunoaşterea calificărilor, meritelor 
şi abilităţilor persoanelor cu 
dizabilităţi şi a contribuţiei acestora la 
locul de muncă şi pe piaţa muncii; 

2019-2029 DAS DAS Buget local 

3.2.2.Promovarea conceptului de 
abilitate versus dizabilitate;  

2019-2029 DAS DAS Buget local 

3.2.3.Încurajarea mass-media să 
prezinte persoanele cu dizabilităţi 
într-un mod pozitiv și valorizant;   

2019-2029 DAS DAS Buget local 

O.S.3.3 Asigurarea cadrului necesar și 
favorabil exercitării  drepturilor și  
libertăților cetățenești de către 
persoanele cu dizabilități, în condiții de 
nediscriminare și egalitate de șanse 

3.3.1.implementarea unui 
mecanism/proceduri de semnalare  
și intervenție a situațiilor de 
încălcare a drepturilor și libertăților 
persoanei , a situațiilor de abuz, 
discriminare,  tortură și rele 
tratamente asupra persoanelor cu 
dizabilități;  

2019-2029 DAS DAS  

3.3.3.implementarea unor programe 
de formare a specialiștilor, 
lucrătorilor comunitari care lucrează 
cu persoane cu dizabilități și/sau 
furnizează servicii publice de interes 
general;  

2019-2029 DAS DAS Buget local 



 

D4. Ocuparea forței de muncă 

 

OBIECTIV GENERAL 4 : ASIGURAREA ACCESULUI LA MUNCĂ A  UNUI NUMĂR CÂT MAI MARE DE PERSOANE CU DIZABILITĂŢI, 
 ÎN SPECIAL PE PIAŢA LIBERĂ A MUNCII 

 

 

Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

O.S.4.1 Creșterea gradului de ocupare 
a persoanelor cu dizabilități prin 
stimularea /motivarea acestora  în 
vederea accesării pieței libere a 
muncii.  
 

4.1.1.Acțiuni de informare, educare și 
comunicare având ca și grup țintă 
persoanele cu dizabilități și familiile 
acestora, privind dezvoltarea unei 
atitudini pozitive față de muncă, 
depășirea propriilor bariere;  

2019-2029 DAS DAS Buget local 

4.1.2.Susținerea persoanelor cu 
dizabilități apte de muncă pentru 
integrarea socio-profesională prin 
activități specifice pentru angajare, 
promovare și menținerea în muncă: 
evaluare a capacităţii şi aptitudinilor 
de muncă, consiliere şi orientare 
profesională, sprijin pentru 
calificare/recalificare, sprijin pentru 
găsirea şi menținerea locului de 
muncă;facilitarea accesului la 
informațiile privind resursele 
comunitare în domeniul ocupării 
forței de muncă (burse ale locurilor 
de muncă, locuri de muncă 
disponibile, servicii de sprijin  etc);   

2019-2029 DAS DAS Buget local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

4.1.3.Sprijinirea pentru angajarea pe 
piaţa liberă a muncii a persoanelor cu 
dizabilităţi prin măsuri de ”muncă 
asistată”; 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

4.1.4.Dezvoltarea unui 
dialog/parteneriat social între toţi 
factorii implicaţi în domeniul ocupării 
forţei de muncă – instituţii de 
educaţie şi formare profesională, 
instituţii de asistenţă socială, AJOFM, 
O.N.G.-uri, angajatorii din sectorul 
public şi/sau privat, sindicate etc, în 
scopul implementării unui sistem 
eficient de formare, orientare 
profesională și angajare în muncă a 
persoanelor cu dizabilități; 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

O.S.4.3  Implicarea angajatorilor / 
potențialilor angajatori în asigurarea 
accesului la muncă a persoanelor  cu 
dizabilități 

4.3.1.Informarea angajatorilor din 
sectorul public și privat privind 
facilitatile legislative privind 
angajarea persoanelor din rândul 
persoanelor cu dizabilități; 

2019-2029 DAS DAS Buget local 

4.3.3.Promovarea și asigurarea 
cunoașterii de către 
angajatori/potențiali angajatori a 
dreptului la muncă al persoanei cu 
dizabilități;  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

O.S.4.4   Dezvoltarea ”întreprinderilor 
sociale”, precum și a oricărei forme de 
angajare protejată ( unități protejate, 
locuri de muncă protejate), ca structuri 

4.4.1.Crearea  la nivelul local de 
”întreprinderi sociale”, ca structuri de 
tranziţie la  economia de piaţă, 
valorificând oportunitățile de 
finanțare din Fondul Social European;  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

de sprijin în tranziția  a persoanelor cu  
dizabilități către piața liberă a muncii 

4.4.2.Accesarea fondurilor 
structurale pentru asigurarea de 
locuri de muncă protejate, în măsură 
să pregătească tranziţia persoanelor 
cu dizabilităţi pe piaţa liberă a muncii 
(prin derularea de activităţi 
competitive cu cele de pe piaţa liberă 
a muncii, eficientizarea calificării la 
locul de  muncă, etc.); 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

4.4.3.Dezvoltarea proiectelor ce au ca 
obiectiv angajarea persoanelor cu 
dizabilităţi, „adaptarea rezonabilă” la 
locul de muncă, cu finanţare din 
Fondul Social European; 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

4.4.4.Promovarea oportunităţilor 
pentru activităţi independente, 
dezvoltarea spiritului  antreprenorial, 
dezvoltarea de  cooperative şi 
începerea unei afaceri proprii; 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

 

D6 Protecție socială 

 

 
OBIECTIV GENERAL 6: PROMOVAREA UNOR CONDIŢII DECENTE DE VIAŢĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI PRIN IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE 

PROTECȚIE SOCIALĂ ( SERVICII SOCIALE DE SPRIJIN, LOCUIRE, BENEFICII SOCIALE, DREPTURI ȘI FACILITĂȚI, ASIGURĂRI SOCIALE) 
 

 

Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

O.S.6.1. Sprijinirea procesului de 
reformă instituțională a 

 2019-2029 DAS DAS bugetul local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

serviciilor sociale din 
cadrul DGASPC prin 
trecerea de la îngrijirea 
instituționalizată la 
îngrijirea la nivelul 
comunității 

O.S.6.2.Trecerea de la îngrijirea 
instituționalizată la 
îngrijirea la nivelul 
comunității-
”dezinstituționalizare” 
îngrijirii persoanelor cu 
dizabilități 

6.2.1.Dezvoltarea structurii de 
servicii comunitare de sprijin a 
persoanelor cu dizabilități și a 
familiilor acestora pentru viața 
independentă și/sau în comunitate( 
asistență personală, îngrijiri la 
domiciliu, echipe mobile, centre de 
respite care, centre de recuperare de 
zi etc), valorificând oportunitățile de 
finanțare prin fondurile structurale. 

2019-2029 DAS DAS Buget local 

O.S.6.3.Îmbunătățirea continuă a 
calității vieții 
persoanelor cu 
dizabilități 

6.3.7.Încurajarea și sprijinirea 
participării persoanei cu dizabilități la 
viața comunității;  

2019-2029 DAS DAS Buget local 

6.3.9.Formarea continuă a 
asistentului personal implicat în 
supravegherea și îngrijirea persoanei 
cu dizabilități si a personalului îl 
supervizează ;  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

O.S.6.5  Respectarea drepturilor și 
promovarea incluziunii 
sociale a persoanelor cu 
dizabilități aflate în 
situații vulnerabile       

6.5.1.Dezvoltarea serviciilor 
comunitare integrate care permit 
menţinerea persoanelor cu 
dizabilităţi în familie, evitând 
plasamentul acestora în instituții 
rezidențiale ( servicii de îngrijiri la 
domiciliu, servicii comunitare de 
suport, inclusiv asistență personală, 

2019-2029 DAS DAS Buget local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

echipe mobile, centre comunitare 
etc) 

6.5.6.Evaluarea nevoii de sprijin a 
persoanei cu dizabilități în mediul ei 
de viață; 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

6.5.9.Responsabilizarea și implicarea 
autorităților publice locale care să 
ofere sprijin persoanelor cu handicap 
și familiilor acestora;  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

O.S.6.6   Consolidarea parteneriatului 
local și implicarea 
comunității în scopul 
incluziunii sociale a 
persoanelor cu  
dizabilități 

6.6.1.Implicarea societății civile, 
ONG-uri, asociații și organizații ale 
persoanelor cu dizabilități, instituții 
de cult recunoscute de lege , în 
implementarea măsurilor pentru 
incluziunea socială a persoanelor cu 
dizabilități;  

2019-2029 DAS DAS Buget local 

6.6.2.Promovarea și încurajarea 
acțiunilor de voluntariat;  

2019-2029 DAS DAS Buget local 

6.6.3.Dezvoltarea unui 
dialog/parteneriat social între toţi 
factorii implicaţi în parcursul 
persoanei cu dizabilități  (autorități 
publice locale, servicii sociale publice, 
AJOFM, ONG-uri, angajatorii din 
sectorul public şi/sau privat, instituţii 
de educaţie şi formare profesională) 
în scopul implementării eficiente a 
măsurilor care favorizează 
incluziunea socială aacesteia.  

2019-2029 DAS DAS Buget local 

 

D.7. SĂNĂTATE 



OBIECTIV GENERAL 7: ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII ŞI FACILITĂŢI PRIVIND SĂNĂTATEA, ÎN CONDIŢII DE  ECHITATE SOCIALĂ ŞI ÎN BAZA 
CONSIMŢĂMÂNTULUI LIBER EXPRIMAT 

 

 

Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

O.S.7.1. Facilitarea accesului 
persoanelor cu dizabilităţi la 
îngrijire medicală şi programe de 
sănătate de masă, inclusiv la servicii 
de îngrijire a sănătăţii şi recuperare 

7.1.1.Acțiuni de informarea 
persoanelor cu dizabilităţi, în formate 
accesibile cu privire la drepturile lor şi 
la oferta de servicii de sănătate din 
comunitate, inclusiv a serviciilor 
medicale și de recuperare destinate 
acestora ;  

2019-2029 DAS DAS Buget local 

7.1.3.Conştientizarea la nivel public a 
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 
privind accesul la sistemul de 
sănătate; 

2019-2029 DAS DAS Buget local 

7.1.4.Continuarea unui rol activ al 
medicului de familie și al specialiștilor 
din comunitate (asistent social, 
asistent medical comunitar, mediator 
sanitar etc) în accesarea serviciilor 
medicale de către persoanele cu 
dizabilități;  

2019-2029 DAS DAS Buget local 

O.S.7.2 Promovarea măsurilor de 
prevenire a riscurilor apariţiei 
dizabilităţii. 

7.2.1.Participarea la programe de 
educaţie pentru sănătate la nivel 
local; 

2019-2029 DAS DAS Buget local 

7.2.3.Definirea unui rol activ al 
medicului de familie și al specialiștilor 
din comunitate (asistent social, 
asistent medical comunitar, mediator 
sanitar etc) în depistarea precoce a 
persoanei cu dizabilității și orientarea 

2019-2029 DAS DAS Buget local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

acesteia către servicii eficace de 
prevenție primară și secundară;  

 

Componenta: PROTECȚIA PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 

 

OBIECTIV GENERAL 1 - CREȘTEREA  CALITĂȚII VIEȚII PERSOANELOR  VÂRSTNICE ȘI ASIGURAREA CONDIȚIILOR PENTRU ÎMBĂTRÂNIRE ACTIVĂ  ȘI   VIAȚĂ 
DEMNĂ 

 
 

Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

O.S.1.1 Asigurarea accesului 
persoanelor vârstnice la servicii 
sociale,  medicale, educație pe tot 
parcursul vieții, ocupare 

1.1.1.Implicarea autorităților publice 
locale în facilitarea accesului 
persoanelor vârstnice la sistemul de 
servicii și beneficii sociale; 

2019-2029 DAS DAS Buget local 

1.1.2.Dezvoltarea parteneriatului 
local între autoritatea publică locală, 
medicul de familie, cu scopul de a 
îmbunătăți accesul persoanelor 
vârstince  la servicii de sănătate  

2019-2029 DAS DAS Buget local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

1.1.3.Suport acordat vârstnicului în 
accesarea sistemului de beneficii 
sociale și a programelor 
guvernamentale pentru 
îmbunătățirea propriei situații 
economice 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

O.S.1.2 Promovarea implicării și 
participării persoanelor vârstnice la 
viața comunității 

1.2.1.Crearea de oportunităţi pentru 
implicarea persoanelor vârstnice în 
activităţi sociale, culturale şi civice ale 
comunităţii 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

1.2.2.Dezvoltarea unei culturi pro-
active şi participative în rândul 
populaţiei vârstnice după 
pensionare, prin implicarea acestora 
în activităţi de economie socială şi de 
voluntariat 
 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

1.2.3.Incurajarea ocupării in forme 
atipice, alternative, inclusiv si mai 
ales prin sprijinirea ocupării 
gospodăreşti si a celei artizanale 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

1.2.4.Organizarea de campanii locale 
de informare si mediatizare privind 
consecintele îmbatrânirii  pentru 
sensibilizarea publicului larg si pentru 
valorizarea rolului persoanelor 
vârstnice în societate și familie 

2019-2029 DAS DAS Buget local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

1.2.5.Facilitarea implicării de către 
autoritățile publice a persoanelor 
vârstnice în luarea deciziilor cu privire 
la acțiunile și măsurile ce le sunt 
destinate 

2019-2029 DAS DAS Buget local 

 

OBIECTIV GENERAL 2: DEZVOLTAREA UNUI SISTEM COERENT, ECHITABIL ŞI SUSTENABIL DE SERVICII SOCIALE ADRESATE PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 
 

Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

O.S.2.1 Dezvoltarea capacității 
autorităților publice locale de a furniza 
servicii comunitare integrate 
persoanelor vârstnice 

2.1.1. Dezvoltarea structurilor 
destinate asitenței și protecției 
persoanelor vârstnice la nivelul 
autorităților locale 

2019-2029 DAS DAS Buget local 

2.1.3.Implicarea autorităților publice 
locale în activarea resurselor 
comunitare( valorizarea instituțiilor 
de cult, a medicului de familie etc), 
dezvoltarea de parteneriate și 
colaborări interinstituționale  în 
scopul îmbunătățirii calității vieții 
persoanelor vârstnice 

2019-2029 DAS DAS Buget local 

2.1.4.Dezvoltarea resurselor umane 
din domeniul  asistenței sociale 
privind persoanele vârstnice  
 

2019-2029 DAS DAS Buget local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

O.S.2.2 Dezvoltarea și diversificarea 
serviciilor sociale de îngrijire și 
protecție a persoanelor vârstnice în 
parteneriat public-public, public-
privat, privat 

2.2.1. Înființarea  serviciilor de 
îngrijire de lungă durată acordate la 
domiciliu pentru persoanele 
vârstnice dependente 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

2.2.2. Înființarea serviciilor de 
îngrijire la domicilui și a altor servicii 
alternative( centre de zi, cluburi, 
locuințe protejate, centre 
rezidențiale de îngrijire temporară 
etc) 

2019-2029 DAS DAS MB bugetul local 

2.2.3. Înființarea unui centru medico 
- social 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

Înființarea unui centru de zip t CZ   
adultul cu dizabilitati 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

2.2.4. Înființarea unui set de servicii 
comprehensive, socio-medicale 
pentru prevenirea precoce, 
tratamentul și îngrijirea persoanelor 
vârstnice cu afecțiuni mintale 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

O.S.2.3 Monitorizarea calității 
serviciilor sociale furnizate persoanelor 
vârstnice 

2.3.1. Elaborarea și implementarea 
unei metodologii de identificare a 
serviciilor sociale acordate 
persoanelor vârstnice, a numărului 
de persoane  vârstince beneficiare  de 
servicii sociale, a respectării 
standardelor de calitate  
 
 
 
 

2019-2029 DAS DAS Buget local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

Componenta: PREVENIREA ȘI COMBATEREA FENOMENULUI VIOLENȚEI ÎN FAMILIE ȘI A VIOLENȚEI BAZATĂ 

PE DEOSEBIREA DE SEX 

 

OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE  ÎN VEDEREA DIMINUĂRII FENOMENULUI : ”TOLERANȚĂ ZERO” FAȚĂ DE VIOLENȚA ÎN 
FAMILIE!; 

 

 

Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

O.S.1.1 Promovarea valorilor non-
violenței și implementarea unor acțiuni 
de sensibilizare ( corelat cu OS 4.1 - 
Componenta Protecția și promovarea 
drepturilor copilului) 

1.1.1.Informare la nivelul comunitatii 
privind formele violentei domestice 
pentru prevenirea acesteia;  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

1.1.2.Informare privind formele 
violentei domestice pentru 
prevenirea acesteia in scoli si centre 
din structura DAS; 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

O.S.1.2.Întărirea capacității  
autorităților publice locale și a 
instituțiilor publice de a  preveni  și 
combate  violența  domestică, corelat 
cu violența împotriva copilului;   

1.2.1.parteneriate eficiente cu ONG-
uri si institutii abilitate sa intervin in 
echipa la nivel local, corelat cu 
violența asupra copilului – 
implementarea unui mecanism 
eficient de semnalare, intervenție și 
monitorizare a cazurilor de violență;  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

1.2.2.Aplicarea legislației în domeniul 
violenței în familie( violență 
domestică, violență împotriva 
copilului la nivelul comunitatii 
municipiului Bacau prin intalniri de 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

lucru si schimb de experienta cu alte 
instituții responsabile și participarea 
la intalniri de lucru si informare. 

1.2.3.Optimizarea mecanismului 
interinstituțional corelat cu violența 
împotriva copilului;    

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

 

OBIECTIV GENERAL 2: DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE SERVICII DE PREVENȚIE ȘI PROTECȚIE  
 ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE 

 

 

Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

O.S. 2.1. Evaluarea nevoii de servicii la 
nivel municipiului Bacau 

2.1.1.Evaluarea nevoilor și a 
accesibilităților serviciilor oferite  
victimelor (evaluare de nevoi, 
evaluarea situației actuale din 
perspectiva serviciilor existente/a 
lipsei serviciilor, a accesului la servicii 
etc 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

O.S.2.3.Dezvoltarea 
serviciilor/programelor de protecție și 
sprijin 

2.3.2.Acțiuni de informare a 
victimelor violenței privind serviciile 
de sprijin și măsurile legale 
disponibile( servicii de consiliere 
jurdică, psihologică, găzduire, 
asistență în găsirea unui loc de muncă 
etc);  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

2.3.3.Acompanierea victimelor în 
accesarea serviciilor medicale si 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

sociale existente în comunitate, în 
conformitate cu legislație în vigoare;  

O.S.2.4 Dezvoltarea și consolidarea 
competențelor profesionale ale 
resurselor umane în domeniul 
prevenirii și combaterii violenței 
domestice și a bazată pe deosebirea de 
sex  
 

2.4.1.Participarea la Programe de 
formare profesională pentru 
îmbunătățirea cunoștințelor de bază 
ale profesioniștilor privind legislația 
națională și cadrul de politici și 
standarde europene relevante 
pentru prevenirea și combaterea 
violenței în familie(cu accent pe 
violență domestică) precum și 
egalitatea între femei și bărbați;  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

2.4.2.Participarea la Programe de 
formare profesională ( specializare) 
pentru profesioniști privind 
procedurile de intervenție pentru 
victime, agresor etc;  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

2.4.3.Aplicarea procedurilor și  
instrumentelor de lucru destinate 
profesioniștilor ( ghiduri, metodologii 
etc);  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

2.4.4.Participarea la schimburi de 
experiență, transfer de bune practici 
și promovarea abordărilor inovative 
ale serviciilor sociale alte instituții 
abilitate;  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

 

  



Componenta: ALTE CATEGORII DE GRUPURI/PERSOANE AFLATE ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE (VICTIME ALE TRAFICULUI DE 

PERSOANE, PERSOANE ADULTE FĂRĂ ADĂPOST ETC) 

 

OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA  TRAFICULUI DE PERSOANE  ȘI ASISTAREA  VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE, ÎN  CONFORMITATE CU ARIA DE 
RESPONSABILITATE INSTITUȚIONALĂ 

 

 

Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

O.S.1.1. Susținerea 
programelor/acțiunilor destinate 
prevenirii traficului de persoane, 
inclusiv prevenirea traficului de copii   

1.1.1.Actualizarea de parteneriate 
eficiente cu institutii si identificarea 
de ONG-uri abilitate in domeniu, 
pentru intervintie in echipa la nivelul 
comunitatii, în implementarea 
acțiunilor destinare creşterii gradului 
de informare şi conştientizare a 
populaţiei în ansamblu şi a grupurilor 
de risc privind implicaţiile traficului 
de persoane, cu impact asupra 
reducerii factorilor care conduc la 
victimizare ;  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

1.1.2.Campanii de informare in scoli 
si centre sociale privind situațiile cu 
risc, precum și gestionarea cu 
responsabilitate a deciziilor 
personale;  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

 

OBIECTIV GENERAL 2: . INCLUZIUNEA SOCIALĂ  A PERSOANELOR ADULTE AFLATE ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE, ALTELE DECÂT CELE PREZENTATE 
ANTERIOR ( PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST, FĂRĂ SUSȚINEREA FAMILIEI ETC) 

 

 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

O.S.2.1. Asigurarea accesului la servicii 
și beneficii sociale, servicii medicale 

2.1.1. Facilitarea accesului 
familiilor/adulților cu o situatie 
economica precara la sistemul de 
beneficii sociale și la programele 
guvernamentale de securitate socială 
și reducere a sărăciei  
(identificare, evaluare, informare, 
sprijin și acompaniere, obținerea 
actelor de identitate etc);   

2019-2029 DAS DAS buget local, buget 
national, buget 

european 

2.1.2. Sprijinirea familiilor cu copii  2019-2029 DAS DAS buget de stat 

O.S. 2.2. Protecția și asistarea 
specializată a persoanelor adulte aflate 
în situații de vulnerabilitate 

2.2.1.Identificarea resurselor pentru 
dezvoltarea serviciilor de asistență și 
sprijin ( adpăpost-uri, cantine sociale, 
locuire, ocupare etc);  

2019-2029 MB, DAS MB DAS buget local 

2.2.2.Susținerea persoanelor adulte 
aflate în situații de vulnerabilitate în 
accesarea serviciilor comunitare 
existente;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019-2029 DAS DAS buget local, 
donatii si 

sponsorizari 



 

OBIECTIV GENERAL 1 : CONSOLIDAREA INSTITUȚIONALĂ A SISTEMULUI DE SERVICII SOCIALE   

 

Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

O.S.1.1. Dezvoltarea serviciilor 
sociale care funcționeaza la 
capacitate maxima, furnizarea de 
servicii integrate, bazate pe 
comunitate, eficace și eficiente.  
 

1.1.1.Întărirea  capacității DAS Bacău 
de a coordona metodologic  măsurile 
de prevenire și combatere a situațiilor 
de marginalizare și excludere socială;  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

1.1.2.Elaborarea unui mecanism 
instituțional de realizare a diagnozei 
sociale prin evaluarea nevoilor sociale 
ale comunitatii, de identificare și  
evaluare a tuturor cazurilor  de risc 
social, în vederea prevenirii si 
depistarii precoce a situațiilor de 
neglijare, abuz, abandon,violenta, șa;  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

1.1.3.crearea unui sistem de 
centralizare a bazei de date în rețea, 
adaptată identificarii si centralizarii la 
nivel local în timp real a nevoii de 
infiintare, dezvoltare si concentrare a 
resurselor pe nevoi prioritare la nivel 
local cu detalii de asistenta sociala 
colectate de specialisti din teren și de 
la instituții (numar de nevoi, categorii 
de beneficiari, concentratie in funcție 
de localizare și avantaje si 

2019-2029 DAS MB, Taxe si 
impozite, DAS, 
AJOFM, AJPIS 

bugetul local 

Componenta: SERVICII SOCIALE DE SUPORT LA NIVEL LOCAL PENTRU FAMILII ȘI PERSOANE IN NEVOIE IN SISTEMUL 

LOCAL DE  COEZIUNE SOCIALA 

 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

dezavantaje - harta saraciei si 
excluziunii sociale, venituri, 
proprietati imobile si mobile) 

1.1.4. Stimularea măsurilor de 
promovare a sănătății care contribuie 
la creșterea accesului cetățenilor 
aparținând minorităților naționale la 
serviciile de sănătate publică și la 
creșterea speranței de viață si a 
populatiei majoritare 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

1.1.5.Promovarea , replicarea bunelor 
practici în domeniul serviciilor sociale;  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

1.6.Formarea continuă a 
personalului, profesioniștilor care 
lucrează în DAS. 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

1.1.7.Dezvoltarea competențelor de 
atragere de fonduri și management 
de proiect a autorităților locale;  

2019-2029 DAS DAS Fonduri 
nerambursabile 

O.S.1.2 Dezvoltarea și implementarea 
unui sistem  local eficient de evaluare 
și monitorizare a  respectării 
drepturilor copilului, persoanelor cu 
dizabilități și a tuturor persoanelor 
aflate în situații de vulnerabilitate 

1.2.1.Crearea și implementarea unui 
sistem de centralizare a bazei de date 
în rețea intendepartamentala (in 
cadrul DAS) de identificare și 
înregistrare a tuturor categoriilor de 
grupuri vulnerabile:  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

1.2.2.identificarea unui mecanism de 
creare a unui sistem interinstitutional 
de identificare și înregistrare a tuturor 
persoanelor in situatie de risc social 
de la comunității a tuturor grupurilor 
în situații de vulnerabilitate. ( medici 
de familie, cadre didactice, Spital, 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

Penitenciar, mediul universitar, 
mediul economic, biserica, etc)  

1.2.3.informatizarea baze de date cu 
persoanele  vulnerabile la nivelul 
comunități, elaborarea unei 
proceduri de monitorizare complete 
si complexe fara sa consume timpul, 
ca resursa deficitara in situatia unei 
tehnoredactari a situatiei socio-
economice identificate in teren ;  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

1.2.4.Crearea și implementarea unui 
mecanism de monitorizare a 
grupurilor vulnerabile din comunitate 
(definirea unui rol activ al 
profesioniștilor locali în procesul 
monitorizării respectării drepturilor 
copilului);  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

O.S.1.3 Eficientizarea managementului 
de sistem la nivelul autorităților 
publice locale 

1.3.1.Îmbunătățirea capacității de 
planificare, monitorizare și evaluare 
în scopul dezvoltării serviciilor sociale 
în funcție de nevoile comunității și 
resursele acesteia;  

2019-2029 DAS DAS - ONG -uri bugetul local 

1.3.2.Implementarea strategiei 
pentru dezvoltarea serviciilor sociale 
2019-2029;  

2019-2029 DAS M Bacau, DAS, 
comunitatea 
locala 

bugetul local 

1.3.3.Monitorizarea și evaluarea 
periodică(anuală) a strategiei locale;  

2019-2029 DAS M Bacau, DAS bugetul local 

1.3.4.Furnizarea serviciilor în baza 
unor proceduri și  metodologii de 
lucru elaborate în conformitate cu 
reglementările în vigoare;  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

1.3.5.Monitorizarea și evaluarea 
serviciilor furnizate beneficiarilor ;  

2019-2029 DAS M Bacau 
DAS  

buget local 

1.3.6.Dezvoltarea parteneriatelor cu 
furnizori privați pentru a acoperirea 
nevoii de servicii sociale din 
comunitate;  

2019-2029 DAS M Bacau 
DAS  

buget local 

 

 
OBIECTIV GENERAL 2: DEZVOLTAREA PIEȚEI MIXTE DE SERVICII 

 

 

Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

O.S.2.1. Consolidarea cooperării dintre 
sectorul public și organizațiile 
neguvernamentale  
 

2.1.1. Asigurarea respectării 
principiilor concurenței, eficienței și 
transparenței în finanțarea din surse 
publice a serviciilor sociale oferite de 
ONG-uri în calitate de furnizori privați 
de servicii sociale;  

2019-2029 DAS MB, DAS bugetul local 

2.1.2.Consultarea și implicarea ONG-
urilor, utilizarea competențelor și 
expertizei acestora în elaboarea si 
implementarea strategiilor 
locale/planurilor de acțiune, în 
dezvoltarea serviciilor sociale și 
mobilizarea resurselor comunității  

2019-2029 DAS DAS, comunitatea 
locala 

bugetul local 

2.1.3.Susținerea  și încurajarea 
sectorului nonprofit în a prelua și 
dezvolta servicii sociale din sectorul 
public;  

2019-2029 DAS MB, DAS bugetul local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

2.1.4.Facilitarea parteneriatelor 
dintre autoritățile publice și ONG-uri;  

2019-2029 DAS DAS MB bugetul local 

2.1.5. Asigurarea accesului egal, 
gratuit și universal al cetățenilor 
români aparținând minorității rome 
și a altor minoritati la educație la 
toate nivelurile în sistemul public de 
învățământ, pentru a sprijini 
creșterea economică și dezvoltarea 
societății bazate pe cunoaștere 
precum și a populației majoritare 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

2.1.6. Stimularea creșterii ocupării 
forței de muncă a persoanelor 
aparținând minorității naționale și 
creșterea atractivității pentru 
investiții precum si altor persoane 
aflate in dificultate 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

O.S.2.2. Creșterea gradului de 
implicare a sectorului economic în 
susținerea dezvoltării serviciilor 
sociale 

2.2.1.Promovarea conceptului de 
”responsabilitate socială”;  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

2.2.2.Identificarea și implementarea 
mecanismelor de atragere a 
factorilor economici în suținerea 
dezvoltării serviciilor sociale ;  

2019-2029 DAS DAS MB bugetul local 

2.2.3.Definirea rolului activ al 
sectorului economic procesul de 
incluziune socială a grupurilor 
vulnerabil – grupuri de lucru locale 
de intervenție formate din 
reprezentanți ai autorităților publice 
locale, instituțiilor publice, 
organizațiilor nonprofit, agenți 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

economici care să identifice soluții la 
problemele comunității;  

2.2.4.Dezvoltarea structurilor de 
economie socială;  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

O.S. 2.3. PĂSTRAREA, DEZVOLTAREA ȘI 
AFIRMAREA IDENTITĂȚII CULTURALE 
(LIMBĂ, OBICEIURI,PATRIMONIU) A 
MINORITĂȚII NAȚIONALE 

2.3.1. Întâlniri de dialog social între 
reprezentanții autorității locale și 
membrii comunităților naționale 

2019-2029 DAS MB, DAS bugetul local 

2.3.2. promovarea culturii și 
identității nationale și a minorităților 
naționale 

2019-2029 DAS MB, DAS bugetul local 

 

OBIECTIV GENERAL 2: LOCUIRE ȘI MICĂ INFRASTRUCTURĂ 
 

 

Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

O.S.2.1. Asigurarea de către instituțiile 

locale și partenerii sociali a condițiilor 

de locuit decente în comunitățile 

defavorizate din punct de vedere 

economic și social, precum și 

asigurarea accesului la serviciile 

publice și mică infrastructură 

 

Alocarea locuințelor sociale din 
fondul locativ al municipiului în baza 
procedurii de lucru aprobate de către 
Consiliul local. 

2019-2029 DAS MB, DAS, 
Directia 

Patrimoniu 

bugetul local 

Reabilitarea locuințelor sociale 
și colective cu accent pe reabilitarea 
specială pentru persoanele 
dezavantajate –zona Izvoare 

2019-2029 DAS DAS POR (euro) 
 
1.200.000 euro  

prevenirea institutionalizarii copiilor 
prin sprijinirea familiei in situație de 
criza cu un serviciu preventiv pentru 
persoanele cu risc de excluziune 
sociala de la nivelul municipiului 

2019-2029 DAS DAS 980.000,00 Euro 
(+cofinantare) 

Crearea de spatii recreative  2019-2029 DAS DAS POR (euro) 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

 
100.000 euro 
(+cofinantare) 

asigurarea accesului la serviciile 
publice in functie de nevoia sociala 
identificate 

2019-2029 DAS DAS POR (euro) 
 
900.000 euro 
(+cofinantare) 

 

 
OBIECTIV GENERAL 3 : MODERNIZAREA SISTEMELOR DE SERVICII SOCIALE 

 

 

Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

O.S.3.1. Creșterea calității serviciilor 
sociale furnizate atât în sectorul public 
cât și privat  
 

3.1.1.Implementarea reglementărilor 
în vigoare privind calitatea în 
domeniul serviciilor sociale, 
actualizarea si crearea de proceduri 
in functie de noile reglementari;  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

3.1.2.Actualizarea, elaborarea și 
implementarea de proceduri pentru 
monitorizarea si cresterea calității 
serviciilor sociale;  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

3.1.3.Schimburi de experienta si 
modele de bune practici intre 
specialistii din cadrul DAS si alti 
specialistii din cadrul altor furnizori 
publici si privați pentru 
implementarea și respectarea 

2019-2029 DAS DAS din bugetul local 
si sponsorizari 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

legislației în domeniul calității 
serviciilor sociale;  

3.1.4.Perfectionarea/calificare 
/formare resurselor umane care 
lucrează în domeniul serviciilor 
sociale si identificarea de masuri sa 
stimuleze atragerea de personal 
calificat;   

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

3.1.5. sesiuni de instruire pentru 
personalul din centre, asistenti 
personali, ingrijitori informali, 
voluntari;   

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

O.S..3.2. Creșterea eficienței și 
impactului serviciilor sociale 

3.2.1.Organizarea serviciilor sociale 
în sistem integrat cu serviciile de 
ocupare, de sănătate, de educație, 
de locuire, precum și cu alte servicii 
sociale de interes general, în vederea 
dezvoltării unor mecanisme de sprijin 
efectiv al grupurilor vulnerabile;  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

3.2.2.Încurajarea dezvoltării 
serviciilor de îngrijire familială ( case 
de tip familial, locuințe protejate, 
asistență personalizată la domiciliu 
etc) atât pentru copii, cât și pentru 
adulți  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

3.2.3.Dezvoltarea capacității de 
răspuns inter-instituțional în vederea 
optimizării intervențiilor;  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

3.2.4.Monitorizarea și evaluarea 
intervențiilor pe baza unui sistem de 
indicatori, cu accent pe rezultate 
sustenabile și echitabile si asigurarea 

2019-2029 DAS DAS bugetul local 



Obiective operationale Măsuri Termene Serviciul 
responsabil 

Parteneri Surse de 
finantare 

unui sistem integrat de servicii şi 
beneficii sociale pentru grupurile 
vulnerabile; 

3.2.5.Actualizarea  periodică a bazei 
de date existenta la nivel local si a 
Hărții serviciilor sociale;  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

O.S.3.3. Promovarea abordărilor 
inovative în domeniul serviciilor 
sociale 

3.3.1.Identificarea 
intervențiilor/experiențelor de bună 
practică și promovarea acestora în 
comunitate;  

2019-2029 DAS DAS bugetul local 

 


