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Localizare 

Dumbrăveni este o comună în județul Suceava, Moldova, România, formată din satele 

Dumbrăveni (reședința) și Sălăgeni. Situată aproape de râul Siret și la 18 km vest (pe 

drumul spre Botoșani) de Cetatea municipiul Suceava. Comuna este alcătuită din două 

sate componente: Dumbrăveni și Sălăgeni. 

Până la reforma administrativă din 1950 a făcut parte din județul Botoșani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Așezare geografică 

Comuna Dumbrăveni ocupă o suprafață de 4.477 ha, din care 4.019 ha sunt terenuri 

agricole. Se observă că teritoriul comunei reprezintă 0,52% din teritoriul județului. 

Teritoriul comunei este situat în partea de nord-est a României, la limita administrativă 

a județului Suceava, la granița cu județul Botoșani. Poziția matematică este dată de 

coordonatele geografice de 47°65’ latitudine nordică și 26°42’ longitudine estică. 

Teritoriul comunei este situat pe malul drept al râului Siret, la contactul podișului 

Dragomirnei( Podișul Sucevei) cu lunca Siretului.  

La nord, comuna Dumbraveni se învecinează cu comuna Siminicea. La nord-est, pe o 

fâșie îngustă, se învecinează cu comuna Adâncata. La est se învecinează cu comuna 

Vlădeni din județul Botoșani.  
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Limita estică a fost trasată pe malul estic al râului Siret. În partea de sud, se învecinează 

cu comuna Verești, respectiv, cu 2 sate componente ale acestei comune: Bursuceni și 

Verești. În partea de vest se află orașul Salcea, respectiv, satele Văratec și Salcea. 

 

Istoric 

Prima atestare scrisă se află în cartea lui M. Costachescu ,,Documentele moldovenești 

înaintea lui Ștefan cel Mare’’, care spunea: "… identific satul din 1430 Dvoriștea, unde au 

fost curțile lui Dumbravă cu Dumbrăvenii din județul Botoșani. El este în fața 

Mândreștilor peste Sirete. Era și în veacul al XIV-lea. Își are numele de la un Dumbravă." 

Indiferent de poziția pe care am adoptat-o în această problemă, nu putem trece cu 

vederea existența unei legende despre geneza satului Dumbrăveni: "Legenda spune că în 

locul comunei Dumbrăveni era o pădure de stejari numită Dumbravă, în mijlocul căreia 

era un schit de călugari, numit Trestioare și mai în urmă Dumbrăvioara care era un 

pendinte de mănăstire Putna din Bucovina. Puținii locuitori ce s-au stabili în 

Dumbrăvioara pe lângă schit au fost numiți Dumbrăveni." 

 

                             

 

 

Anul 1865, este anul în care, ca urmare a aplicării noii Legi comunale, este înființată 

comuna Dumbrăveni, compusă din cătunele Dumbrăveni, Sălăgeni, Văratec și Verești, 

după cum ne prezintă Indicele comunelor din România, întocmit în 1865 de Ministerul 

de Interne, Agriculturii și Lucrărilor Publice, Serviciul Statistic. O comparație în timp ne 

arată că în anul 1803 populația comunei Dumbrăveni număra 287 de locuitori, în 

catagrafia anului 1820, comuna număra 732 de locuitori.  

Casă din Dumbrăveni expusă la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Na%C8%9Bional_al_Satului_%E2%80%9EDimitrie_Gusti%E2%80%9D
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În anul 1903 populația comunei număra 3390 de loc, dar comuna era compusă din 

satele Dumbrăveni, Văratec și Sălăgeni. 

În anul 1966, numai în Dumbrăveni erau 5698 de persoane, în timp ce în anul 1970 

populația comunei număra 7050 de persoane.  

În anul 1990 populația număra 9134 locuitori, iar la ultimul recensământ, din 2002 

populația număra 9684 de locuitori.  

În prezent, se estimează că populația comunei ar depăși 10.000 de locuitori. 

 

Educație 

În comuna Dumbrăveni se găsesc mai multe unități școlare: 4 grădinițe, 4 școli și Liceul 

Tehnologic ,,Mihai Eminescu", cu trei profile: filologie, matematică-informatică și 

mecanica. De asemenea, în localitate sunt deschise 2 biblioteci și un cămin cultural.  

 

Comuna Dumbrăveni apare în istoria învățământului românesc încă domniei lui 

Alexandru Ioan Cuza, când reformele domnitorului sunt materializate, începând cu anul 

1864.  

 

Astfel, în anul 1865 se inființează prima clasă cu 20 de elevi înscriși în clasa întâi, 

găzduită pentru început în casa unui locuitor al comunei. Mai apoi, în 1870-1871, primul 

așezământ al unei școli, cu două săli de clasă, constituie un început al evoluției instituției 

școlare din Dumbrăveni. 

Câteva imagini inedite cu Școli și clase de elevi din comuna Dumbrăveni din prima 

jumătate al secolului XX: 
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După mai multe mutări ale activității școlare, mai întâi în clădirea unui fost han poștal, în 

anul 1945 un local al curții boierești este reamenajat pentru șase săli de clasă. 

O altă schimbare importantă are loc in anul 1963 când, sub denumirea de LICEUL 

CULTURĂ GENERALĂ, se dă în folosință un nou local, cu opt săli de clasă și laborator. 

Actualul sediu este dat în folosință în anul 1974. 

De-a lungul timpului, școala din Dumbrăveni s-a extins vizibil și a avut diverse denumiri: 

Gimnaziul Unic Dumbrăveni (1945-1947), Liceul Teoretic Dumbrăveni (1956-1975), 

Grupul Școlar Dumbrăveni (1994-2013), iar astăzi Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu", 

cu trei profile - folologie, matematică-informatică și mecanică.  

 

Liceul Tehnologic "MIHAI EMINESCU " din Dumbrăveni, cu peste 1600 de elevi înscriși 

in anul școlar 2017-2018, susține și promovează calitatea, performanța, 

responsabilitatea și egalitatea de șanse pentru toți perticipanții la procesul educativ. 
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Sănătate 

În comuna Dumbrăveni funcționează în acest moment: 1 Unitate de Asistență Medico-

Socială, 6 cabinete medicină de familie, 3 farmacii  și 4 cabinete stomatologice.  

          

                                                   

 

 

Căi de comunicație 

Comuna Dumbrăveni este traversată de la vest la est de drumul național DN 29 Suceava-

Botoșani, arteră de maximă importanță în structura rutieră a județului Suceava. Este una 

din șoselele dezvoltării comunei, motiv pentru care amplasarea dezvoltării trebuie să 

vizeze vecinătatea acestei artere. 

Legătura cu comuna Siminicea, situată la 4 km nord, de Dumbrăveni, se realizează prin 

drumul județean DJ 208 B. Același drum realizează și legătura cu comuna Verești situată 

la 7 km sud. 

Comuna Dumbrăveni beneficiază și de accesul la cale ferată prin halta Bursuceni, 

integrată într-un sistem de tranzit național și transfrontalier. 

 

Demografie  

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Dumbrăveni se ridică la 

7.480 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se 

înregistraseră 8.176 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (95,33%). Pentru 

4,28% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere 

confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (58,98%), dar există și minorități de 

penticostali (31,24%), adventiști de ziua a șaptea (2,54%) și creștini după evanghelie 

(1,52%). Pentru 4,76% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

În anul 2007, din cei 8.000 de locuitori ai comunei Dumbrăveni, aproape 2.000 erau 

plecați prin Italia, Spania, Portugalia, Grecia și Marea Britanie. 

 

Unitatea de Asistență Medico-Socială Dumbrăveni 
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Sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri şi 

acţiuni prin care statul, reprezentat de autorităţile administraţiei publice centrale şi 

locale, precum şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea 

efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau 

excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. 

 

Nevoile de asistenţă socială sunt acoperite de structurile teritoriale ale Ministerului 

Munci şi Justiţiei Sociale, respectiv Agenţia Judeţeana de Plăţi şi Inspecţie Socială 

Suceava, de instituţii cu atribuţii de asistenţă socială aflate în subordinea Consiliului 

Judeţean – Directia Generala de Asistenta Sociala și Protectia Copilului şi a Consiliului 

Local, precum şi de diverşi reprezentanţi ai societăţii civile ce desfăşoară activităţi în 

acest domeniu. 

 

Rolul administraţiei locale este de a asigura acordarea Asistenţei Sociale prin: 

 dezvoltarea sau înfiinţarea de servicii proprii, instituţii de asistenţa socială; 

 concesionarea de servicii sociale unor furnizori de servicii sociale specializaţi, 

acreditaţi în condiţiile legii (uitaţi de asistenţa medico-socială, asociaţii sau 

fundaţii, culte religioase, persoane fizice); 

 finanţarea asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care 

înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţa socială, în baza standardelor 

obligatorii de calitate, cu proceduri şi planuri intervenţie şi asistenţa, cu 

monitorizarea, evaluarea costurilor, eficienţei serviciilor sociale acordate, în 

conformitate cu actele normative în vigoare. 

 

Serviciul public de asistență socială Dumbrăveni a fost înfiinţat în baza Hotărârii 

Consiliului Local al comunei, în aparatul de specialitate al primarului, cu scopul de a 

asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități 

aflate în nevoie socială. 
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Funcțiile Serviciului în aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, 

familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, 

grupuri sau comunități aflate în nevoie socială sunt în principal, următoarele: 

 de realizare a diagnozei sociale la nivelul unității administrativ-teritoriale 

respective, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunității, realizarea de sondaje 

și anchete sociale, valorificarea potențialului comunității în vederea prevenirii și 

depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, a cazurilor de 

risc de excluziune socială etc.; 

 de coordonare a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de 

marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau 

comunități; 

 de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor 

sociale și a planului anual de acțiune, pe care le supune spre aprobare consiliului 

local; 

 de comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor 

și instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile 

publice locale de asistență socială, precum și cu reprezentanții societății civile 

care desfășoară activități în domeniu, cu reprezentanții furnizorilor privați de 

servicii sociale, precum și cu persoanele beneficiare; 

 de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, 

familiilor, grupurilor vulnerabile. 

 

Atribuțiile în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale sunt 

următoarele: 

 elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu 

nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe 

termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o 

propune spre aprobare consiliului local și răspunde de aplicare acesteia; 

 elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul consiliului local și le propune spre aprobare consiliului 

local, care cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, 

serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, 
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programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și 

sursele de finanțare; 

 inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de 

marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau 

comunități; 

 identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele care au 

generat situațiile de risc de excluziune socială; 

 realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor 

sociale; 

 propune primarului, în condițiile legii, încheierea contractelor de parteneriat 

public-public și public-privat pentru susținerea dezvoltării serviciilor sociale; 

 propune înființarea serviciilor sociale de interes local; 

 colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind 

beneficiarii, furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceștia și le 

comunică serviciilor publice de asistență socială de la nivelul județului, precum și 

Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la solicitarea acestuia; 

 monitorizează și evaluează serviciile sociale; 

 propune elaborarea de proiecte cu finanțare națională și internațională în 

domeniul serviciilor sociale; 

 elaborează propuneri de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale, în 

conformitate cu planul anual de acțiune; 

 asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației 

privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile; 

 furnizează și administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, 

persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor 

de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabil de calitatea serviciilor 

prestate; 

 

În prezent, la nivelul comunei Dumbrăveni, numărul de beneficiari de servicii sociale 

prezintă următoarea structură: 
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Nr. crt Categorie beneficiar Număr beneficiari 

1 Copiii separati de parinti 27 

2 Parinti plecati in strainatate 149 

3 Copiii incadrati in grad de handicap 37 

4 Copiii incadrati in grad de handicap  ingrijiti in centre 

private 

3 

5 Persoane adulte cu handicap ingrijite in familie 283 

6 Persoane adulte cu handicap ingrijite in centre 

rezidentiale 

5 

7 Persoane varstnice 180 

8 Persoane varstnice ingrijite in centre rezidentiale 

publice sau private 

2 

 

Numărul mare de persoane adulte cu handicap ingrijite in familie justifică necesitatea 

înființării unui Centru de recuperare neuromotorie în localitate, dată fiind dificultatea de 

accesare de către beneficiari a acestor servicii medicale în cel mai apropiat oraș - 

Suceava. 

În datele prezentate se remarcă însă și numărul mare de copii ai căror părinți sunt 

plecați în străinătate. Aceasta justifică nevoia de servicii comunitare, de consiliere și de 

sprijin pentru părinți și copii, precum și nevoia de servicii de prevenire a abandonului 

școlar și de consiliere pentru copiii ai căror părinți pleacă în străinătate. 

 

Beneficiile sociale reprezintă reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a 

veniturilor individuale/familiale obţinute din munca, în vederea asigurării unui nivel de 

trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi 

creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt 

prevăzute expres de lege. 

 

În prezent, la nivelul comunei Dumbrăveni, numărul de beneficiari de asistență 

financiară socială prezintă următoarea structură: 
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Nr. crt Categorie beneficiar Număr beneficiari 

1 Ajutor social  51 

2 Alocație de susținere a familiei (complementară) 193 

3 Ajutor încălzire cu lemne 273 

4 Tichete sociale pentru grădiniță 56 

5 Asistenți personali 28 

6 Indemnizații persoane cu handicap 40 

 

Atribuțiile Compartimentului de Asistenţă Socială în domeniul beneficiilor de asistență 

socială sunt următoarele: 

 asigură și organizează activitatea de primire a solic itărilor privind beneficiile de 

asistență socială; 

 pentru beneficiile de asistență socială acordate din bugetul de stat realizează 

colectarea lunară a cererilor și transmiterea acestora către agențiile teritoriale 

pentru plăți și inspecție socială; 

 verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență 

socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin 

hotărâre a consiliului local, și pregătește documentația necesară în vederea 

stabilirii dreptului la măsurile de asistență socială; 

 întocmește dispoziții de acordare/respingere sau, după caz, de 

modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistență socială acordate din 

bugetul local și le prezintă primarului pentru aprobare; 

 comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile și facilitățile la care 

sunt îndreptățiți, potrivit legii; 

 urmărește și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și 

persoanele îndreptățite la beneficiile de asistență socială; 

 efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de 

risc de excluziune socială sau a altor situații de necesitate în care se pot afla 

membrii comunității și, în funcție de situațiile constatate, propune măsuri 

adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane; 

 realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistență socială 

administrate; 
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 participă la elaborarea și fundamentarea propunerii de buget pentru finanțarea 

beneficiilor de asistență socială; 

 îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

Beneficiile şi serviciile sociale, oferite prin intermediul Compartimentului de Asistenţă 

Socială, se adresează locuitorilor comunei Dumbrăveni care se află în situaţie de nevoie 

socială şi care îndeplinesc condiţiile legale de acordare a acestora. 

 

Îngrijorător este, însă, numărul ridicat al persoanelor cu dizabilități de pe raza comunei 

Dumbrăveni (adulți și copii), fapt ce impune autorității locale să găsească soluții 

punctuale, menite să asigure acestor persoane nu doar un acces facil la tratamente de 

recuperare, ci să permită o integrare și o incluziune a persoanelor cu handicap în viața 

societății, fără discriminări și respectând drepturile acestora.  

 

Strategia Naţională de Incluziune Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi (2014-

2020) în România precizează că un număr de 700.736 de persoane - adică un procent 

de 3,71 din totalul populației - sunt înregistrate ca beneficiare ale sistemului de 

protecție socială specială, adică a politicilor naționale ,,de egalitate a şanselor, de 

prevenire şi de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor 

cu handicap în viaţa comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor 

şi tutorilor, realizarea unei politici naționale de egalitate a şanselor, de prevenire şi de 

tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în 

viaţa comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor” 

conform art. 50 din Constituția României, republicată în anul 2003. 

În acest context, urmare a cerințelor prevăzute de Carta Socială Europeană, revizuită, 

România a promovat prin H.G. nr.1175/2005, Strategia Națională pentru  protecția, 

integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006 – 2013 

Şanse egale pentru persoanele cu handicap – către o societate fără discriminări, 

instrument-cadru de planificare a politicilor și programelor sociale în favoarea 

persoanelor cu dizabilități. 

Strategia privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 2014-2020, Politicile 

sociale - de la „reabilitarea” individului la reformarea societății continuă și dezvoltă 

demersul inițiat de precedenta strategie națională, în baza evaluării rezultatelor 
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implementării acesteia și în acord cu obligațiile asumate prin documentele organizațiilor 

internaționale și europene la care România este parte. 

Conform legii, au dreptul la protecție socială specială "... acele persoane cărora mediul 

social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le 

împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând 

măsuri de protecție în sprijinul integrării şi incluziunii sociale....copii şi adulţi cu 

handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, 

conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România”. (Legea nr. 448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, art. 2, alin. 1 

și 2). 

 

În ultimii ani, în România s-a manifestat o tendință de substituire a termenului de 

„persoană cu handicap” cu cel de „persoană cu dizabilități”. Dizabilitatea reprezintă un 

termen preluat forțat din literatura de specialitate în limba engleză („disability”) se 

traduce în limba română prin „incapacitate” (în franceză, incapacité). 

„Dizabilitatea”/„incapacitatea” semnifică absența sau diminuarea unei capacități 

(abilități). În sens larg, incapacitatea/dizabilitatea este proprie oricărei ființe umane, 

odată ce nimeni nu dispune de o funcționalitate maximală la toate nivelele de activitate. 

Atunci însă, când o persoană cu anumite limitări funcționale (incapacități/dizabilități) 

întâmpină în relația sa cu mediul dificultăți majore în exercitarea rolului social, la un 

nivel echivalent cu al celorlalți membrii ai comunității, se poate vorbi despre un 

dezavantaj semnificativ, adică de un handicap. 

Handicapul incumbă existența uneia sau mai multor dizabilități, în timp ce dizabilitatea 

nu conduce cu necesitate la apariția unui handicap. În plan practic, handicapul se 

manifestă prin afectarea uneia sau mai multor funcții vitale - de orientare, de autonomie 

fizică și mobilitate, de integrare socio-profesională și autonomie economică. În 

concluzie, noțiunea de „handicap” și „dizabilitate” nu definește aceeași realitate, iar 

termenul persoană cu dizabilități se referă la o categorie mai largă de populație decât cel 

de persoană cu handicap. 

 

Legislația românească din domeniul protecției sociale nu este unitară sub aspectul 

opțiunii pentru unul sau altul dintre conceptele mai sus menționate. Dacă Strategia 

Națională pentru protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap 
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în perioada 2006 – 2013, Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale și Legea nr. 272/2004 

pentru protecția copilului au în vedere dizabilitatea și persoana cu dizabilități, alte acte 

normative, ca de pildă Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor  

persoanelor cu handicap, legea - cadru a protecției sociale speciale, conțin referiri la 

handicap și persoane cu handicap. 

În prezent, există o preferință marcantă a celor implicați în zona protecției sociale 

speciale, pentru utilizarea terminologiei alternative la cuvântul „handicap”, și anume: 

„dizabilitate”/”dizabilități”, „cerințe speciale” „nevoi speciale” ș.a. Preferința se justifică 

prin conotația mai puțin categorizantă și stigmatizantă a acestora din urmă, dar și prin 

faptul că, în plan internațional, politicile publice moderne  tind să exceadă zona 

handicapului,  preluând și din problematica mai largă a dizabilităților, conform 

principiului „societății pentru toți”. 

 

Conform statisticelor de pe site-ul Autorităţii Naţionale Pentru Persoanele cu Dizabilităţi 

la data de 30.06.2017 la nivelul întregii ţări numărul persoanelor cu dizabilităţi era de 

788.092 din care 22.380 la nivelul judeţului Suceava, ponderea persoanelor cu 

dizabilităţi din judeţ faţă de total persoane cu dizabilităţi din Romania fiind de 2,84%., 

iar din totalul populaţei judetului Suceava 2,99% . 

L 

a 31.12.2016 un număr de 21.371 erau persoane cu dizabilităţi neinstituţionalizate ce se 

aflau în îngrijirea familiei şi/sau trăiau independent şi un număr de 864 de persoane 

adulte cu certificat de încadrare în grad de handicap se aflau asistate în centrele 

rezidenţiale aflate în structura DGASPC Suceava. 

La nivelul judeţului Suceava s-a înregistrat în ultimii 5 ani un proces de creştere liniară a 

numărului persoanelor cu dizabilităţi neinstituţionalizate , cei mai mulţi atât copii cât şi 

persoane adulte fiind din mediul rural. 
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Evoluţia numărului de persoane cu dizabilităţi neinstituţionalizate, 

 în perioada 2012 – 2017 

 

 
Anul 

 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

30.06.2017 

 
Copii 

 
1.859 

 
2.019 

 
2.024 

 
2.083 

 
2.099 

 
2.084 

 
Adulţi 

 
17.232 

 
17.727 

 
18.130 

 
18.654 

 
19.272 

 
19.453 

 
Total 

 
19.091 

 
19.746 

 
20.154 

 
20.737 

 
21.371 

 
21.537 
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Situaţia comparativă a persoanelor cu dizabilităţî neinstituţionalizate in functie de mediu 

urban/rural 

Mediul 

Anul 

Urban Rural 

Copii Adulti Total Copii Adulţi Total 

 
2012 

 
604 

 
6290 

 
6894 

 
1255 

 
10942 

 
12.197 

 
2013 

 
651 

 
6515 

 
7166 

 
1368 

 
11212 

 
12.580 

 
2014 

 
668 

 
6783 

 
7451 

 
1356 

 
11347 

 
12.703 

 
2015 

 
799 

 
7794 

 
8593 

 
1284 

 
10860 

 
12.144 

 
2016 

 
809 

 
8108 

 
8917 

 
1290 

 
11164 

 
12.454 

 
2017 
(30.06.2017) 

 
798 

 
8159 

 
8957 

 
1286 

 
11294 

 
12.580 

 
 

 
 
 
Numărul persoanelor cu dizabilităţi neinstituţionalizate la finele anului 2016 cu vârsta 

de peste 50 ani reprezinta 59 % din totalul persoanelor neinstituţionalizate, cei cu 

vârsta între 18 -50 ani reprezintă 31.18 % şi copii reprezintă 9,82%. 
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Persoanele cu dizabilităţi angajate în muncă la 31.12.2016 din totalul persoanelor cu 

dizabilităţi cu vârsta peste 18 ani este de 2,29%. În evidenţele DGASPC Suceava la data 

de 30.06.2017 figurau ca persoane cu dizabilităţi angajate în muncă un număr de 501.  

Persoanele adulte asistate în centrele rezidenţiale la finele anului 2016 aflate în 

structura DGASPC reprezinta 3,88% din totalul persoanelor cu dizablităţi din judeţ, 

43,51% fiind femei.  

 

La nivel local, scopul principal în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități constă 

în dezvoltarea capacității sistemului de asistență socială de a asigura incluziunea și 

participarea deplină a persoanelor cu dizabilități la viața comunității, prin creșterea 

calității vieții persoanelor cu dizabilități, situarea persoanei cu dizabilități și a 

drepturilor sale cetățenești în centrul reglementărilor legislative; îmbunătățirea 

organizării și calității serviciilor; gestionarea efectivă, credibilă și transparentă a 

resurselor. 
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În luna decembrie a anului 2012 a fost inaugurat un modern centru medico-social în 

comuna Dumbrăveni, investiţia fiind de aproape 1,5 milioane de lei.  

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială - Spitalul Dumbrăveni are 25 de paturi şi asigură 

servicii medicale non-stop pentru locuitorii din Dumbrăveni, permiţând internarea 

acestora pentru mai multe zile.  

Centrul este deservit de un medic generalist, şase asistente medicale şi şase îngrijitoare. 

Activitățile desfăsurate asigură accesul cetățenilor la serviciile sociale și contribuie la 

creșterii calității vieții persoanelor și promovarea incluziunii sociale pentru categoriilor 

sociale vulnerabile. 

      

 

     

 
Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Dumbrăveni a fost înființată pornind de la 

necesitatea și lipsa unei instituții care să asigure servicii medicale și de îngrijire pentru 

persoanele care, din cauza unor motive de natură socială, economică sau psihică, nu au 

posibilitatea să își asigure nevoile sociale și să își dezvolte propriile capacități pentru a 
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se integra în societate. Unitatea funcționează în conformitate cu prevederile stabilite 

prin O.U.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes 

judeţean şi local și prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială. 

 

UAMS Dumbrăveni este înfiinţată ca instituţie rezidenţială prin Hotărâre de Consiliu 

Local, cu avizul MSF şi MAP. Aflată în subordinea Administrației Publice Locale, UAMS 

acordă servicii de îngrijire, servicii medicale și servicii sociale persoanelor de pe 

teritoriul comunei care au nevoie de astfel de servicii și nu dispun de mijloacele 

materiale necesare. Principalele categorii de persoane care pot beneficia de serviciile 

Unității sunt persoanele vârstnice, cele care suferă de afecțiuni cronice, care necesită 

temporar sau permanent îngrijire medicală și supraveghere. 

 

Unitatea de Asistență Medico-Socială Dumbrăveni este o institutie publică specializată, 

cu personalitate juridică, funcționând în baza hotărârii Consiliului Local, document ce 

asigură cadrul legal pentru furnizarea serviciilor sociale de către Unitatea de Asistență 

Medico-Socială. 

 

În general, este vorba despre pacienți care se află într-o stare de sănătate precară, dar 

care nu mai necesită spitalizare, sau pentru care nu există resursele necesare ca să 

beneficieze de în continuare de îngrijire în spitale sau în alte unități medicale. În schimb, 

ca rezidenți ai UAMS, aceste persoane primesc îngrijirea de care au nevoie și pot să 

socializeze mai mult. Din păcate, în societatea noastră, există încă prejudecăți legate de 

faptul că persoanele în vârstă, care nu mai pot avea un stil de viață activ din cauza 

problemelor medicale. Prin serviciile oferite în cadrul Unității, se facilitează integrarea 

în societate a acestor persoane.  

 

Internarea în cadrul unității se face fie la recomandarea unităților sanitare, fie la 

solicitarea persoanelor fizice sau juridice. 
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Urmare a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populaţiei localităţii, în 

comportamentul general al locuitorilor şi în legislaţia naţională în domeniul asistenţei 

sociale, se impune elaborarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale acordate 

de furnizorii publici şi privaţi la nivelul comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava, pentru 

perioada  2019-2023 şi a unui Plan operațional de implementare elaborat în 

conformitate cu aceasta. 

 

Prezenta Strategie de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorioi publici 

şi privaţi la nivelul  comunei comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava, pentru perioada 

2019-2023 se elaborează în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. a) din 

Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, după consultarea furnizorilor publici şi privaţi, a 

asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor de pe raza 

comunei, în concordanţă cu obiectivele stabilite la nivel judeţean. 

 

Compartimentul de autoritate tutelară și asistenţă socială din aparatul de specialitate al 

Primarului comunei Dumbrăveni îşi asumă obligaţia de a organiza şi acorda serviciile 

sociale ce-i revin în sfera de atribuţii şi competenţe, precum şi de a planifica dezvoltarea 

acestora, în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de priorităţile 

asumate, de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient raport 

cost/beneficiu. 

 

Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând activitatea sau ansamblul de activităţi 

realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi a celor speciale, individuale, 

familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi 

combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii 

calităţii vieţii. 

 

Scopul elaborării strategiei este acela de a asigura condiţiile furnizării unor servicii 

sociale de calitate, care implicit să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor şi 

persoanelor sărace, fără nici un venit sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu 

handicap, a şomerilor, a pensionarilor, precum şi a altor categorii de persoane 

defavorizate din comuna Dumbrăveni. 
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Prezenta Strategie şi Planul operațional de implementare corespunzător sunt elaborate 

cu respectarea legislaţiei în vigoare: 

a) Legea asistenţei sociale nr. 292/2011; 

b) Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

c) Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

d) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

e) Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

f) Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

g) Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

h) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea personaelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 

A. Strategia se bazează pe respectarea următoarelor principii: 

 

1. Universalitate 

Fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială în condiţiile prevăzute de lege. Prin 

acest drept este recunoscut principiul accesibilităţii egale la serviciile sociale pentru 

cetăţenii comunei/oraşului/municipiului. 

2. Obiectivitate şi imparţialitate 

În acordarea serviciilor sociale se  asigură  o atitudine obiectivă, neutră şi imparţială faţă 

de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură. 

3. Eficienţă şi eficacitate 

În acordarea serviciilor sociale se asigură toate condiţiile pentru rezolvarea eventualelor 

situaţii de criză în care se găseşte solicitantul, avându-se în vedere următoarele 

caracteristici: calitative, cantitativ adecvate şi perioada de timp adecvate. 
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4. Abordarea integrată în furnizarea serviciilor sociale 

Acordarea de servicii sociale se bazează pe o evaluare completă şi complexă (unde este 

cazul) a nevoilor solicitanţilor şi intervenţia asupra tuturor aspectelor problemelor de 

rezolvat. 

5. Proximitate în furnizarea de servicii sociale 

Serviciile sociale acordate se adaptează la nevoile comunităţii şi ale cetăţenilor comunei 

Dumbrăveni. 

6. Cooperare şi parteneriat 

Serviciile sociale se acordă în parteneriat şi cooperând cu ceilalţi furnizori de servicii 

sociale. Se va asigura transferul şi monitorizarea beneficiarului atunci când situaţia o 

impune, către alte servicii sociale primare sau specializate. 

7. Orientarea pe rezultate 

Compartimentul de asistenţă socială are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate în 

beneficiul persoanelor deservite, adresându-se celor mai vulnerabile categorii de 

persoane, acordarea lui făcându-se în funcţie de veniturile şi bunurile acestora. 

8. Îmbunătăţirea continuă a calităţii 

Compartimentul de asistenţă socială se centrează pe îmbunătăţirea continuă a 

serviciilor sociale şi pe eficientizarea resurselor disponibile 

9. Respectarea demnităţii umane 

Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt 

respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva 

oricărui abuz fizic, psihic, intectual, politic sau economic. 

10.  Subsidiaritatea 

Persoana care nu-şi poate asigura integral nevoile sociale beneficiază de intervenţia 

comunităţii locale, a structurilor ei administrative sau asociative şi, implicit, a statului. 

 

 

 

B. Strategia se bazează pe respectarea următoarelor valori: 

 

1. Egalitatea de şanse 

Toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu privire la accesul la serviciile 

sociale şi de tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare. 
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2. Libertatea de alegere 

Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul social ce răspunde 

nevoii sale sociale. 

3. Independenţa şi individualitatea fiecărei persoane 

Fiecare persoană are dreptul să fie parte integrantă a comunităţii, păstrându-şi în acelaşi 

timp independenţa şi individualitatea. Aceasta urmăreşte să evite marginalizarea 

beneficiarilor de servicii sociale pe baza principiului că toţi cetăţenii, indiferent dacă 

necesită servicii de asistenţă socială sau nu, sunt fiinţe normale cu nevoi şi aspiraţii 

umane normale. 

4. Transparenţă în participarea şi acordarea serviciilor sociale 

Fiecare persoană are acces la informaţiile privind drepturile fundamentale şi legale de 

asistenţă socială, precum şi posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor 

servicii sociale. 

Membrii comunităţii trebuie încurajaţi şi sprijiniţi pentru a putea fi parte integrantă în 

planificarea şi furnizarea serviciilor sociale. 

5. Confidenţialitatea 

Furnizorii serviciilor sociale trebuie să ia măsurile posibile şi rezonabile, astfel încât 

informaţiile care privesc beneficiarii să nu fie divulgate sau făcute publice fără acordul 

respectivelor persoane. 
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Din perspectivă funcţională, acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca 

un sistem de acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major: 

asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică 

sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile 

capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială. 

 

Planificarea strategică estre un proces sistematic prin care instituţia îşi defineşte 

anumite priorităţi esenţiale pentru îndeplinirea misiunii ei, în concordanţă cu evoluţia 

mediului înconjurător. Planificarea strategică ajută instituţia să-şi creeze propriul viitor. 

Principiul de bază al planificării strategice este credinţa că anumite aspecte ale viitorului 

pot fi influenţate şi schimbate prin ceea ce facem în prezent. 

 

Scopul prezentei strategii este de a crea condiţiile necesare implementării masurilor şi 

acţiunilor sociale prevăzute de legislaţia in vigoare pentru garantarea dreptului fiecărei 

persoane aflate într-o situaţie de nevoie socială, datorită unor motive de natură 

economică, fizica, psihică sau socială, de a beneficia de servicii sociale şi beneficii sociale 

în condiţiile legii. 

 

Strategia de asistenţă socială are în vedere stabilirea liniilor directoare şi a unui cadru 

instituţional coerent în scopul de a crea un sistem unitar şi comprehensiv de servicii 

sociale la nivelul comunei Dumbrăveni, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor 

categoriilor vulnerabile, precum şi creşterea calităţii vieţii persoanei. 

 

Rolul planificării strategice este de a ajuta instituţia să: 

 îşi definească obiectivele şi orientările strategice; 

 îşi definească priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le va întreprinde; 

 identifice măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei; 
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Planificarea strategică poate fi şi un instrument de dialog cu diverşi factori de interes 

cu care instituţia noastră intră în contact. Astfel putem să: 

 informăm asupra priorităţilor noastre; 

 ajungem la o înţelegere comună privind perspectivele de dezvoltare şi priorităţile 

de adoptat; 

 demonstrăm că instituţia noastră joacă un rol activ în dezvoltarea sectorului 

nostru de activitate; 

 punem baza unor parteneriate în urma analizei competenţelor şi nevoilor 

instituţiei noastre. 

 

Planificarea strategică ne va permite să: 

 anticipăm schimbările în mediul exterior; 

 ne dăm seama de ameninţări şi oportunităţi care există în jurul instituţiei; 

 dezvoltăm strategii care să folosească oportunităţile; 

 clarificăm resursele pe care le putem folosi şi să identificăm ce acţiuni trebuie să 

întreprindem. 
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În întocmirea Strategiei de dezvoltare privind activitatea Compartimentului de Asistenţă 

Socială în perioada 2019 - 2023, s-a încercat obţinerea unei imagini cât mai reale a 

nevoilor sociale existente la nivelul comunei Dumbraveni. 

 

Obiectivele strategice au fost stabilite luând în considerare următoarele aspecte: 

 Identificarea nevoilor sociale la nivelul comunității 

 Analiză SWOT făcută în cadrul instituţiei; 

 Legislaţia specifică domeniului de activitate; 

 Standardele generale de calitate în domeniul serviciilor sociale 

 Analiza gradului de satisfacţie a beneficiarilor serviciilor sociale 

 

În stabilirea obiectivelor strategice de dezvoltare s-a ţinut cont, în primul rând de scopul 

serviciilor sociale acordate şi anume: 

 Prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot 

duce la marginalizare sau excluziune socială. 

 

OBIECTIVUL GENERAL 

Prezenta strategie îşi propune crearea unui sistem eficient de servicii sociale, 

capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor de vulnerabilităţi, 

creşterea calităţii vieţii cetăţenilor comunei Dumbrăveni şi utilizarea eficientă a 

resurselor disponibile. 
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OBIECTIVE SPECIFICE 

COMPONENTA 1: PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI  ȘI ALE FAMILIEI 

 

 

 

 

 

OG 1. Asigurarea  bunăstării vieții tuturor copiilor într-un 

mediu familial sănătos și funcțional 

 

OS 1.1. Asigurarea unui sistem public de asistență socială și 

servicii sociale funcțional și eficient 

OS 1.2 Îmbunătățirea accesului tuturor copiilor la educație în 

condiții egale și nediscriminatorii 

OS 1.3 Îmbunătățirea accesului copiilor și familiilor acestor la 

servicii de sănătate de calitate 

OS 1.4 Promovarea accesului copiilor la activități recreative și 

petrecere a timpului liber 

OS 1.5 Creșterea  capacității beneficiarilor de a accesa și utiliza 

serviciile comunitare integrate destinate copilului și familiei 

OS 1.6 Dezvoltarea și implementarea unui sistem  local eficient de 

evaluare și monitorizare a  respectării drepturilor copilului 

 

 

 

 

OG 2. Garantarea drepturilor  copiilor aflați în situații de 

vulnerabilitate 

OS 2.1 Asigurarea unui minim de resurse pentru copii și familiile 

sărace  

OS 2.2 Asigurarea accesului copiilor și familiilor la servicii 

comunitare integrate și prevenirea situațiilor care pot conduce la 

separării copilului de familie 

OS 2.3 Incluziunea socială a copiilor cu dizabilități promovând  

dreptul la educație, sănătate, viață în familie și în comunitate   

OS 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 
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OS 2.5 Prevenirea delincvenței juvenile și a recidivelor. Prevenirea 

consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul    

copiilor/adolescenților/tinerilor și reducerea consecințelor acestui 

fenomen  

OS 2.6 Asigurarea serviciilor de suport adecvat copiilor cu părinți 

plecați în străinătate și copiilor remigranți 

OS 2.7 Prevenirea sarcinilor nedorite în rândul adolescentelor 

 

 

 

 

OG 3. Asigurarea serviciilor sociale de calitate copilului 

separat de familia sa 

OS 3.1 Creșterea eficienței și eficacității actualului sistem de 

servicii de îngrijire de tip familial 

OS 3.2 Îmbunătățirea calității îngrijirii de tip rezidențial  și 

continuarea tranziției de la îngrijirea în instituție a copiilor  la 

îngrijirea familială 

OS 3.3 Diversificarea serviciilor de asistență și sprijin pentru tineri, 

inclusiv pentru tinerii cu dizabilități/cerințe educative speciale 

pentru asigurarea incluziunii sociale și a tranziției adecvate spre 

viața independentă 

OS 3.4 Optimizarea tranziției tinerilor din sistemul de protecție a 

copilului în sistemul de protecție specială pentru adulți 

 

OG 4. 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 

OS 4.1 Promovarea valorilor non-violenței și implementarea unor 

acțiuni de sensibilizare 

 

OS 4.2 Întărirea capacității furnizorilor publici și privați în 

prevenirea și combaterea  oricărei forme de violență;   

OS 4.3 Îmbunătățirea calității protecției și asistenței specializate 

acordată copiilor  în situații de vulnerabilitate specială (neglijat, 

abuzat, traficat, exploatat, repatriat etc) 
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OG 5. Stimularea consultării și participării copiilor 

 

OS 5.1 Asigurarea accesului copiilor la informații utile și adaptate 

nivelului lor de înțelegere 

OS 5.2 Dezvoltarea capacității autorităților de a se consulta cu 

copii și de a integra participarea copiilor în activitatea pe care o 

derulează 

COMPONENTA 2: INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 

 

OG 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) 

OS 1.1 Creșterea nivelului de responsabilizare a autorităților 

publice locale, a instituțiilor publice și a persoanelor juridice cu 

capital privat în implementarea prevederilor legale în domeniul 

accesibilității 

OS 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 

 

 

 

OG 2. Asigurarea participării  depline  a persoanei cu 

dizabilități în societate în  calitatea sa 

de cetățean al româniei și respectiv al uniunii europene 

OS 2.1 Crearea contextului  necesar respectării  dreptului 

persoanei cu dizabilități la viață independentă și integrare în 

comunitate - promovarea trecerii de la îngrijirea instituționalizată 

la îngrijirea în comunitate. 

OS 2.2 Asigurarea cadrului necesar și favorabil exercitării 

dreptului la viață de familie și  viață privată de către persoana cu 

dizabilități. 

OS 2.3 Asigurarea  copiilor cu dizabilităţi,  drepturi egale în viaţa 

de familie 

 

OS 2.4 Promovarea participării persoanei cu dizabilități la viața 

publică, politică și acces la justiție 
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OG 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 

OS 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; 

OS 3.2 Promovarea recunoaşterii capacităţilor şi contribuţiilor 

persoanelor cu dizabilităţi. 

OS 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 

 

 

 

 

 OG 4. Asigurarea accesului la muncă a  unui număr cât mai 

mare de persoane cu dizabilităţi, 

în special pe piaţa liberă a muncii 

OS 4.1 Creșterea gradului de ocupare a persoanelor cu dizabilități 

prin stimularea /motivarea acestora  în vederea accesării pieței 

libere a muncii.  

OS 4.2 Îmbunătățirea sistemului de evaluare, orientare și formare 

vocațională a persoanelor cu dizabilități 

OS 4.3 Implicarea angajatorilor/potențialilor angajatori în 

asigurarea accesului la muncă a persoanelor  cu dizabilități 

OS 4.4 Dezvoltarea ”întreprinderilor sociale”, precum și a oricărei 

forme de angajare protejată (unități protejate, locuri de muncă 

protejate), ca structuri de sprijin în tranziția  a persoanelor cu  

dizabilități către piața liberă a muncii 

 

OG 5. Promovarea educației incluzive și a învățării  

pe tot parcursul vieții pentru persoanele cu dizabilități  

( copii, tineri, persoane adulte cu  dizabilități) 

OS 5.1 Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la educație 

și formare profesională, în toate formele și nivelele de învățământ 

școlar și profesional 

OS 5.2 Asigurarea unor condiții optime de tranziţie de la şcoală la 

viaţa activă pentru copiii/ tinerii cu dizabilităţi. 
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OG 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) 

OS 6.1 Trecerea de la îngrijirea instituționalizată la îngrijirea la 

nivelul comunității (”dezinstituționalizare”) îngrijirii persoanelor 

cu dizabilități 

OS 6.2 Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a 

persoanelor cu dizabilități aflate în situații vulnerabile       

OS 6.3 Consolidarea parteneriatului local și implicarea comunității 

în scopul incluziunii sociale a persoanelor cu  dizabilități 

 

OG 7. Asigurarea accesului la servicii şi facilităţi privind 

sănătatea, în condiţii de  echitate socială şi în baza 

consimţământului liber exprimat 

OS 7.1 Îmbunătăţirea calităţii şi accesibilităţii serviciilor sociale şi 

de sănătate pentru persoane vârstnice. 

OS 7.2 Promovarea măsurilor de prevenire a riscurilor apariţiei 

dizabilităţii. 

OS 7.3 Promovarea şi încurajarea integrării pe piaţa muncii a 

persoanelor cu probleme de sănătate mintală, apte de muncă. 

COMPONENTA 3: PROTECȚIA PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 

OG 1. Creșterea  calității vieții persoanelor  vârstnice și 

asigurarea condițiilor pentru îmbătrânire activă și    viață 

demnă 

OS 1.1 Asigurarea accesului persoanelor vârstnice la servicii 

sociale,  medicale, educație pe tot parcursul vieții, ocupare 

OS 1.2 Promovarea implicării și participării persoanelor vârstnice 

la viața comunității 

 

 

OG 2. Dezvoltarea unui sistem coerent, echitabil şi sustenabil 

de servicii sociale adresate persoanelor vârstnice 

OS 2.1 Întărirea capacității autorităților publice locale de a furniza 

servicii comunitare integrate persoanelor vârstnice 

OS 2.2 Dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale de îngrijire 

și protecție a persoanelor vârstnice în parteneriat public-public, 

public-privat, privat 

OS 2.3 Monitorizarea calității serviciilor sociale furnizate 

persoanelor vârstnice 
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COMPONENTA 4: PREVENIREA ȘI COMBATEREA FENOMENULUI VIOLENȚEI ÎN FAMILIE  

ȘI A VIOLENȚEI BAZATĂ PE DEOSEBIREA DE SEX 
 

OG 1. Prevenirea violenței în familie  în vederea diminuării 

fenomenului : Toleranță ,,zero” față de violența în familie!; 

OS 1.1 Promovarea valorilor non-violenței și implementarea unor 

acțiuni de sensibilizare 

OS 1.2 Întărirea capacității  autorităților publice locale și a 

instituțiilor publice de a  preveni  și combate  violența  domestică, 

corelat cu violența împotriva copilului;   

 

 

OG 2. Dezvoltarea sistemului de servicii de prevenție și 

protecție în conformitate cu legislația în vigoare 

 

OS 2.1 Evaluarea nevoii de servicii la nivel local 

OS 2.2 Dezvoltarea serviciilor/programelor de  Intervenție 

preventivă 

OS 2.3 Dezvoltarea serviciilor/programelor de protecție și sprijin 

OS 2.4 Dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale ale 

resurselor umane în domeniul prevenirii și combaterii violenței 

domestice și a bazată pe deosebirea de sex  

COMPONENTA 5: ALTE CATEGORII DE GRUPURI/PERSOANE AFLATE ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE 

(VICTIME ALE TRAFICULUI DE PERSOANE, PERSOANE ADULTE FĂRĂ ADĂPOST ETC) 
OG 1. Prevenirea  traficului de persoane  și asistarea   

victimelor traficului de persoane,  

în  conformitate cu aria de responsabilitate instituțională 

 

OS 1.1 Susținerea programelor/acțiunilor destinate prevenirii 

traficului de persoane, inclusiv prevenirea traficului de copii   

OS 1.2 Garantarea  accesului persoanelor victime ale traficului de 

persoane la sistemul de servicii și beneficii sociale  

OG 2. Incluziunea socială  a persoanelor adulte  

aflate în situații de vulnerabilitate,  

altele decât cele prezentate anterior  

( persoane fără adăpost, fără susținerea familiei etc) 

 

OS 2.1 Asigurarea accesului la servicii și beneficii sociale, servicii 

medicale 

OS 2.2 Protecția și asistarea specializată a persoanelor adulte 

aflate în situații de vulnerabilitate 
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Pentru a urmări eficienţa obiectivelor stabilite în cadrul Planului Strategic este nevoie de 

o monitorizare permanentă şi de evaluarea rezultatelor activităţilor întreprinse. 

Întrucât Planul Strategic este conceput pe o perioadă de cinci ani obiectivele stabilite vor 

fi atinse treptat, în funcţie de priorităţi și de disponibilitățile financiare, pe baza unui 

Planului de implementare/și de acțiune. 

Evaluarea Planului Strategic se va face prin intermediul unor indicatori, iar 

monitorizarea prin întocmirea de rapoarte anuale. 

 

„Planul Strategic privind activitatea Compartimentului de autoritate tutelară și asistenţă 

socială în domeniul serviciilor sociale” se va realiza prin intermediul Planului 

operațional de implementare întocmit anual. 

 Fiecare activitate, care a fost planificată va fi împărţită în mai multe acţiuni; 

 La fiecare acţiune se va specifica rezultatul aşteptat; 

 Vor fi precizaţi indicatori pentru îndeplinirea acţiunii; 

 Se va specifica cine va fi responsabil de aducerea la îndeplinire a acţiunii; 

 Se va specifica timpul estimat pentru aducerea la îndeplinire a acţiunii; 

 Se va specifica sursa de finanțare. 

 

Strategia va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte întocmite de către angajaţii 

Compartimentului de autoritate tutelară și asistenţă socială ai comunei Dumbrăveni. În 

raport se va preciza: 

 stadiul în care se află diversele acţiuni programate pentru perioada pe care se 

face raportarea; 

 problemele/piedicile întimpinate; 

 revizuirea acţiunilor, acolo unde este cazul; 

 timpul estimat până la îndeplinirea acţiunilor; 

 alte aspecte. 

 

Pe baza rapoartelor întocmite, la sfârşitul anului persoana responsabilă va întocmi un 

raport anual privind stadiul de Implementare al Planului Strategic. 
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Strategia va fi evaluată anual prin intermediul: 

 rapoartelor de monitorizare; 

 unui raport privind gradul de atingere a indicatorilor stabiliţi, raport întocmit de 

către un angajat al compartimentului 

 organizarea unei întâlniri anuale, la care va participa personalul, partenerii, 

reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai comunităţii, unde vor fi comunicate şi 

evaluate rezultatele implementării Planului Strategic. 

 

Implementarea Planului Strategic se face cu participarea tuturor serviciilor şi 

compartimentelor instituţiei, a personalului, a partenerilor, a beneficiarilor şi a altor 

factori interesaţi din comunitate. 

 

Monitorizarea şi evaluarea Planului Strategic se face de către conducerea instituţiei 

(Primar, Viceprimar, Secretar). 

În funcţie de rezultatele evaluării şi monitorizării şi în acord cu modificările legislative 

Planul Strategic poate fi revizuit. 
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În acest moment, comuna Dumbrăveni are în implementare următoarele proiecte de 

infrastructură socială: 

1. Finanțare europeană, PNDR 2014-2020: ,,Construirea centrului de recuperare 

neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoanele cu dizabilitati in comuna 

Dumbrăveni, judet Suceava".  

Valoarea totală, fără TVA: 1.258.889,64 lei (264.372,64 euro) 

- Ajutor public nerambursabil – 786.382,69 lei (165.144 euro) fără TVA (sursa: 

GAL Valea Siretului de Jos, M1/6B)   

- Buget local – 698.063,84 lei (146.596,63 euro) 

din care: 225.556,89 lei reprezentând contravaloare TVA  

                 472.506,98 lei reprezentând cofinanțare buget local) 

Total valoare investiție, inclusiv TVA – 1.484.446,53 lei (311.740,62 euro) 

2. Finanțare guvernamentală, PNDL 2: ,,Construire și dotare centru medical în 

comuna Dumbrăveni, județul Suceava” 

 Valoarea totală a investiției : 7.639.400 lei. 
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Aşa cum a fost menţionat anterior, măsurile rezultate din operaţionalizarea direcţiilor 

strategice de acţiune şi a obiectivelor specifice pot fi implementate prin intermediul 

unor proiecte sociale locale asumate de administraţia publică (ex. Hotărâri de Consiliu 

Local), de mediul privat (prin intermediul unor demersuri individuale sau în parteneriat 

care au impact pozitiv la nivelul comunităţii locale) sau prin intermediul unor proiecte 

implementate de alte instituţiile publice sau organizaţii private. 

 

În continuare este prezentată lista proiectelor identificate ca prioritare la nivelul 

comunei Dumbrăveni. Implementarea acestor proiecte creează premisele pentru 

dezvoltarea altor demersuri complementare ce pot veni în sprijinul implementării 

Strategiei de dezvoltare locală a comunei. 

Nr.crt Denumire 
proiect 

Sursa de finanțare 
preconizată 

Buget 
estimativ 

Termen 
de 

realizare 

Responsabil / 
Parteneri 

1 Înființare și 
dotare creșă 

Fonduri europene 
Buget de stat 
Fonduri locale 
Sponsorizări 

300.000 
euro 

2019 – 
2023 

Primăria 
Dumbrăveni/ 
ISJ/ AJPS/ CJ/ 
ONG 

2 Înființare și 
amenajare anexă 
socială (capelă 
mortuară) 

Fonduri europene 
Buget de stat 
Fonduri locale 
Sponsorizări 

100.000 
euro 

2019 – 
2023 

Primăria 
Dumbrăveni/ 
ONG 

3 Centru de zi 
pentru copii din 
familii 
dezavantajate 
social 

Fonduri europene 
Buget de stat 
Fonduri locale 
Sponsorizări 

350.000 
euro 

2019 – 
2023 

Primăria 
Dumbrăveni / 
DGASPC/ 
AJPS/ONG 

4 Centru de zi 
pentru copii cu 
părinți plecați în 
străinătate 

Fonduri europene 
Buget de stat 
Fonduri locale 
Sponsorizări 

300.000 
euro 

2019 – 
2023 

Primăria 
Dumbrăveni 
/ONG  

5 Centru 
rezidențial 
pentru persoane 
vârstnice 

Fonduri europene 
Buget de stat 
Fonduri locale 
Sponsorizări 

700.000 
euro 

2019 – 
2023 

Primăria 
Dumbrăveni/ 
ONG/MS 

6 Serviciu de 
îngrijire la 
domiciliu pentru 
persoane 
vârstnice 

Fonduri europene 
Buget de stat 
Fonduri locale 
Sponsorizări 

200.000 
euro 

2019 – 
2023 

Primăria 
Dumbrăveni/ 
ONG 

7 Dotare cu 
echipamente noi 
– UAMS 
Dumbrăveni 

Fonduri europene 
Buget de stat 
Fonduri locale 
Sponsorizări 

50.000 
euro 

2019 – 
2023 

Primăria 
Dumbrăveni/ 
CJ/ MS 
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Prezenta strategie are în vedere politicile la nivel naţional şi local şi va constitui un 

fundament pentru viitoarele iniţiative privind dezvoltarea de servicii sociale la nivelul 

comunei Dumbrăveni. 

 

Prezenta Strategie de dezvoltare în domeniul serviciilor sociale în perioada 2019-2023 

este adusă la cunoştinţa personalului, a beneficiarilor şi a familiilor acestora, a 

partenerilor, a comunităţii şi a altor factori de interes din domeniu. 

 

Instituţia va depune eforturi în vederea diseminării informaţiilor cu privire la Planul 

Strategic întreprinzând acţiuni de promovare a acestuia prin mijloacele specifice. 

 

Fiecare persoană implicată în acordarea de servicii sociale va avea acces la „Planul 

Strategic privind activitatea Compartimentului de autoritate tutelară și asistenţă socială 

în domeniul serviciilor sociale în perioada 2019-2023”, pentru a propune eventuale 

modificări şi completări ale acesteia. 

 

Beneficiarilor şi familiilor le va fi adus la cunoştinţă Planul Strategic prin expunerea 

acestuia într-un spaţiu public accesibil, unde va putea fi consultat. 

 

În scopul evaluării rezultatelor comunicării interne şi externe cu privire la diseminarea 

informaţiilor referitoare la strategie, politica şi serviciile sociale furnizate se va întocmi 

un Raport anual, de către angajaţii compartimentului. 
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Planul oprerațional de implementare a Strategiei conţine măsuri specifice pentru 

îmbunătăţirea activităţii Compartimentului de asistenţă socială şi dezvoltare a unui 

sistem de asistenţă socială coerent, adaptat nevoilor locale ale locuitorilor comunei 

Dumbrăveni. 

Caracteristici principale ale planului de implementare propus: 

Una din iniţiativele care trebuie susţinute în continuare pentru atingerea obiectivelor 

propuse este implicarea, colaborarea şi parteneriatul pe baze noi, de stabilire a 

competențelor şi responsabilităţilor, între toate instituţiile şi factorii economici locali, 

pentru creşterea nivelului de trai al majorităţii cetăţenilor din Dumbrăveni; 

Tehnicile legate de protecţia socială trebuie raportate şi aliniate tendinţelor europene, 

centrându-se pe respectarea interesului major al persoanei în dificultate, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor proprii, dreptul la opinie şi libera alegere a măsurii sociale 

potrivită fiecărui caz; 

Dezvoltarea serviciilor de informare şi centralizare a informaţiilor privind obiectivele 

sociale şi serviciile sociale la care poate se poate apela, dar în acelaşi timp dezvoltarea 

unei relaţii nu numai informaţionale cu cetăţeanul ci şi stimulative şi participative. 

Atragerea segmentului mijloacelor mass media la promovarea proiectelor ce vizează 

implicarea cetăţenilor, poate avea un impact major la trezirea sentimentului solidarităţii 

umane cât şi a investiţiilor oamenilor de afaceri în serviciile sociale; 

Punerea accentului pe proiecte ce vizează acţiuni de prevenire a situaţiilor de risc şi 

combatere a acestora prin educarea şi informarea adecvată a tinerei generaţii, a 

părinţilor, familiilor etc.; 

Lărgirea ariei de activitate a serviciilor prestate de autoritatea locală, în baza 

principiului autonomiei locale; 

Susţinerea furnizorilor de servicii sociale ce dovedesc un management al resurselor 

umane şi financiare adecvat şi adaptat nevoilor sociale ale segmentului de lucru ales. 
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COMPONENTA 1: PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI  ȘI ALE FAMILIEI 

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

SĂNĂTOS ȘI FUNCȚIONAL 
Obiective operaţionale Măsuri Termene Responsabil 

/ Istituție  

Parteneri Surse de 

finanțare  

 

O.S.1.1 Asigurarea unui 

sistem public de asistență 

socială și servicii sociale 

sănător și funcțional 

 

1.1.1. Promovarea  angajării/ 

contractării  personalului de 

specialitate cu atribuții exclusive în 

asistență socială la nivel local;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

1.1.2. Formarea continuă și 

profesionalizarea personalului care 

lucrează în serviciile publice de 

asistență socială  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Finanțare guv. 

Fonduri 

europene 

1.1.3. Pregătirea decidenților de la 

nivelul UAT-urilor: primari, secretari, 

viceprimari  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Finanțare guv. 

Fonduri 

europene 

1.1.4. Stimularea  transferului de 

bune practici în domeniul serviciilor 

și politicilor pentru copil;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Finanțare guv. 

Fonduri 

europene 

1.1.5. Replicarea/ 

extinderea de programe-pilot ce au ca 

obiectiv dezvoltarea și 

implementarea serviciilor comunitare 

integrate, la nivelul întregii comune;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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1.1.6.Crearea unor grupuri locale de 

intervenție formate din reprezentanți 

la nivel decizional ai autorității locale, 

instituțiilor locale, ONG-urilor, 

agenților economici, care să identifice 

soluții la problemele sociale de la 

nivelul comunității;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări 

externe 

O.S.1.2 Îmbunătățirea 

accesului tuturor copiilor 

la educație în condiții 

egale și nediscriminatorii  

 

1.2.1 Creșterea gradului de 

implicarea a autorităților publice 

locale în monitorizarea participării 

copiilor la educația de bază, de nivel 

primar și gimnazial;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

 

1.2.2.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;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

 

1.2.3.Dezvoltarea  rețelelor  

comunitare  și a parteneriatelor 

interinstituționale pentru prevenirea 

abandonului școlar ;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

1.2.4.Extinderea/optimizarea rețelei 

de mediatori școlari în comunitate,  

premisă pentru prevenirea 

abandonului școlar;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 
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1.2.5.Dezvoltarea serviciilor de 

asistență educațională pentru copii 

care au părăsit sistemul de 

învățământ prin programe de tip”a 

doua șansă” și/sau ”zone de educație 

prioritară”  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

1.2.7.Acțiuni de informare și educare 

a comunității, părinților și copiilor 

privind importanța participării la 

educația de bază;  

 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

1.2.8.Creșterea gradului de înțelegere 

și de respectare a drepturilor 

copilului în rândul cadrelor didactie;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

1.2.9.Organizarea de programe de 

formare a cadrelor didactice în aria 

didacticilor adaptate nevoilor copiilor 

cu risc de abandon școlar și 

absenteism, în special pentru cei din 

comunități sărace și medii 

dezavantajate;   

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

1.2.10.Îmbunătățirea comunicării și 

colaborării dintre APL și instituțiile 

de învățământ;  

 

 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local  
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O.S.1.3.Îmbunătățirea 

accesului copiilor și 

familiilor acestor la 

servicii de sănătate de 

calitate  

 

1.3.1.Întărirea  serviciilor de asistență 

medicală comunitară – extinderea 

rețelei de asistenți medicali 

comunitari, mediatori sanitari  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

1.3.2.Promovarea serviciilor de 

asistență medicală primară cu accent 

pe serviciile preventive furnizate prin 

pachetul de servicii de bază  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

1.3.3.Definirea unui rol activ al 

medicului de familie și al 

specialiștilor din comunitate în 

asigurarea accesului copiilor la 

servicii medicale de bază și 

identificare situațiilor de risc 

(îmbunătățirea comunicării și 

colaborării dintre APL și medicii de 

familie); 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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. 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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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  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

1.3.6.Acțiuni de informare a 

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 ;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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.  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

1.3.8.Formarea continuă a 

profesioniștilor de la nivel local din 

sectorul medical în furnizarea 

serviciilor comunitare integrate;  

 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

O.S.1.4  Promovarea 

accesului copiilor la 

activități recreative și 

1.4.1.Dezvoltarea de către APL a  

facilităților destinate activităților 

recreative și petrecere a timpului 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 
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petrecere a timpului liber  

 

liber;  Finanțare guv. 

Alte finanțări  

1.4.2.Implementarea de către APL în 

parteneriat cu ONG-uri, instituții de 

învățământ, a unor  programe de 

petrecere a timpului liber ( excursii, 

Școala de vară etc);  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

1.4.3.Campanii de informare a în 

comunitate privind dreptul copiilor la 

activități recreative și timp liber 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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) 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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) 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

1.5.3.Îmbunătățirea competențelor 

parentale în ceea ce privește 

îngrijirea și educarea copiilor 

(implementarea programelor de tipul  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 
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”Școala părinților”, a programelor de 

consiliere parentală la nivelul 

serviciilor sociale, medicului de 

familie, școlii) - minim 1 

program/an/comunitate)  

Alte finanțări  

1.5.4. Accesibilizarea informației în 

sensul prezentării acesteia în formate 

prietenoase, ușor de citit, adaptate 

grupurilor țintă;     

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

O.S.1.6 Dezvoltarea și 

implementarea unui 

sistem  județean eficient 

de evaluare și 

monitorizare a  

respectării drepturilor 

copilului  

 

1.6.1.Crearea și implementarea unui 

mecanism de identificare și 

înregistrare a tuturor copiilor 

vulnerabili 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

1.6.2.Crearea și implementarea unui 

mecansim de monitorizare a tuturor 

copiilor vulnerabili din comunitate 

(definirea unui rol activ al 

profesioniștilor locali în procesul 

monitorizării respectării drepturilor 

copilului)  

 

 

 

 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

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

Obiective operaţionale Măsuri Termene Instituții 

responsabile  

Partener

i 

Surse de 

finanțare  

O.S.2.1. Asigurarea unui minim 

de resurse pentru copii și 

familiile sărace  

 

2.1.1.Facilitarea accesului 

familiilor sărace 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);    

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.1.2.Implementarea  pachetului 

minim de servicii în 

comunități/zone sărace;  

 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

O.S.2.2.  Asigurarea accesului 

copiilor și familiilor la servicii 

comunitare integrate și 

prevenirea situațiilor care pot 

conduce la separării copilului de 

familie 

 

2.2.2.Definirea unui rol activ al  

furnizorilor privați de servicii 

sociale în compensarea deficitului 

de servicii în comunitate, prin 

dezvoltarea  continuă a 

programelor și serviciilor de 

suport pentru copii și familiile lor  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.2.3.Susținerea și promovarea 

parteneriatelor public-privat, 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

Buget local 

Fonduri 
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privat –privat pentru derularea de 

servicii complementare de sprijin 

pentru copil și familie, evitând 

suprapunerile și dublarea alocării 

de resurse;  

profesionale europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.2.4.Îmbunătățirea 

competențelor parentale și 

responsabilizarea părinților 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);   

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.2.5.Dezvoltarea  în continuare a 

serviciilor comunitare integrate la 

nivelul comunităților  locale 

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) 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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2.2.6. 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 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.2.7.Dezvoltarea capacității APL 

de a dezvolta servicii comunitare 

integrate eficace și eficiente;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.2.8.Creșterea accesului copiilor 

din mediul rural la educație, 

sănătate și servicii sociale; 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.2.9.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)  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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O.S.2.3. Incluziunea socială a 

copiilor cu dizabilități 

promovând  dreptul la educație, 

sănătate, viață în familie și în 

comunitate   

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; ) 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.3.2.Furnizarea de servicii 

integrate sociale, de sănătate și 

educaționale accesibile pentru 

copii  cu dizabilități și familiile 

acestora (înființarea de echipe 

mobile de intervenție la domiciliu 

în zonele/comunitățile în care 

dezvoltarea serviciilor de 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  



 
51 

 

abilitare/reabilitare nu a fost 

posibilă; înființarea unor servicii 

de tip respiro, centrelor de 

recuperare etc)  

2.3.3. Înființarea centrelor de 

intervenție timpurie pentru a 

pregăti copilul cu dizabilități în 

vederea accesării  educației 

formale;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.3.5.Îmbunătățirea gradului de 

informare a părinților, copiilor, 

personalului didactic, prin 

implicarea directă a consilierilor 

școlari, cu privire la facilitățile și 

demersurile necesare pentru 

evaluarea, asigurarea asistenței 

educaționale, a orientării școlare 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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și profesionale a copiilor și 

tinerilor cu CES/dizabilități;   

2.3.7.Implementarea unor 

programe de formare a cadrelor 

didactice în domeniul educației 

incluzive, a utilizării unor resurse 

educaționale elaborate  din 

perspectiva curriculumului 

adaptat, cu prioritate a celor care 

lucrează la clasă cu, copii/tineri cu 

dizabilități;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.3.8.Dezvoltarea unei atitudini 

pozitive în familie și societate față 

de copii cu dizabilități prin acțiuni 

de informare, educare și 

comunicare în comunitate 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.3.9.Formarea continuă a 

profesioniștilor/personalului care 

lucrează cu copilul cu dizabilități 

(inclusiv asistenții personali)  

 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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.Dezvoltarea rețelei de 

mediatori școlari și mediatori 

sanitari și colaborarea în acest 

sens cu CJRAE, DSP ;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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 2.4.2.Activarea personalului 

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);   

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.4.3.Implicarea autorităților 

locale prin mobilizarea resurselor 

comunitare (serviciile sociale, 

personalul specializat în 

intervențial la nivelul 

comunităților de romi, medicului 

de familie), pentru asigurarea 

dreptului la identitate a copiilor 

romi - toți copii romi să fie 

înregistrați la naștere, iar familiile 

vulnerabile să primească sprijin în 

acest sens;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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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;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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 etc (minim 1 

acțiune/an/comunitate) 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.4.6. Acțiuni de informare, 

educare civică, culturală, în rândul 

comunităților cu populație de 

etnie romă –premisă pentru a 

genera o schimbare de 

mentalitate  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

O.S.2.. 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; 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.6.2.Dezvoltarea programelor și 

serviciilor specializate pentru 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

Buget local 

Fonduri 
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copilul care săvârșește fapte 

penale și nu răspunde penal- 

Servicii integrate pentru 

reabilitarea comportamentală a 

copilului delincvent (rezidență, 

educație, sănătate, integrare  ) 

profesionale europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.6.3.Dezvoltarea colaborării 

interinstituționale atât  în scopul 

prevenirii delincvenței juvenile, 

cât și în procesul furnizării 

serviciilor de sprijin;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.6.4. Specializare personalului 

implicat în lucrul cu copii aflați în 

conflict cu legea; 

 

2014-2020  

Anual  

DGASPC ONG-uri  Buget local 

Fonduri 

europene  

Alte finanțări  

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; 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.7.2.Dezvoltarea intervențiilor de 

identificare, atragere și motivare a 

copiilor/adolescenților/tinerilor 

care consumă droguri și alte 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 
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substanțe nocive în servicii 

specializate de asistență;   

Alte finanțări  

2.7.3. Includerea serviciilor oferite 

de către DGASPC, DAS şi alţi 

furnizori sociali în sistemul 

naţional de asistenţă medicală, 

psihologică şi socială pentru 

consumatorii de droguri.   

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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);  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.8.2. Sprijinirea  autorităților 

publice locale în vederea aplicării 

prevederilor Legii 257/2013 

pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 272/2004 privind 

protectia si promovarea 

drepturilor copilului.  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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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 ;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.9.2. Asigurarea accesului 

adolescenților la servicii de 

planificare familială;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.9.3. Implementarea programelor 

de educație pentru sănătate în 

comunități  

 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

OBIECTIV GENERAL 3 : ASIGURAREA SERVICIILOR SOCIALE DE CALITATE  

COPILULUI SEPARAT DE FAMILIA SA 
Obiective operaţionale Măsuri Termene Instituții 

responsabile  

Partener

i 

Surse de 

finanțare  

O.S.3.1. Creșterea eficienței și 

eficacității actualului sistem de 

servicii de îngrijire de tip familial  

 

3.1.1.Promovarea și 

implementarea conceptului de 

”servicii sociale prietenoase” 

pentru copii, definite ca servicii 

care să țină seama de vârsta 

copilului, nivelul de maturitate și 

înțelegere, o evaluare a 

circumstanțelor unice ale fiecărui 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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copil, și care să acorde atenția 

cuvenită punctele lor de vedere, 

în special cu privire la legăturile 

de familie. 

3.1.2.Dezvoltarea unui sistem de 

recrutare, selecție și formare a 

potențialilor asistenți maternali 

profesioniști  care să asigure 

permanent resursă  disponibilă 

pentru furnizarea serviciilor  de 

îngrijire de tip familial;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

3.1.3. Facilitarea accesului 

copiilor din  îngrijirea de tip 

familial la servicii de 

recuperare/reabilitare, educație,  

servicii de sănătate, activități 

recreative și petrecere a timpului 

liber;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

3.1.8. Dezvoltarea abilităților de 

viață  

independentă ale copiilor din 

sistemul de îngrijire de tip 

familial  în vederea pregătiririi 

acestora pentru părăsirea 

sistemului de protecție 

specializată  

 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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O.S.3.2. Diversificarea serviciilor 

de asistență și sprijin pentru 

tineri, inclusiv pentru tinerii cu 

dizabilități/cerințe educative 

speciale pentru asigurarea 

incluziunii sociale și a tranziției 

adecvate spre viața independentă 

 

3.4.1.Dezvoltarea serviciilor de 

sprijin pentru integrarea socio-

profesională a tinerilor din 

sistemul de protecție ( înființarea 

unui centru de resurse pentru 

tineri; înființarea de  locuințe 

protejate; infrastructură și 

locuințe pentru tineri,sprijin 

pentru viața independentă în 

comunitate și accesarea unei 

locuințe; informare, orientare, 

consiliere pre-angajare și 

postangajare);   

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

3.4.2.Implementarea unor acțiuni 

și intervenții care să faciliteze 

accesul la formare profesională, 

ocupare și locuire ( consiliere și 

orientare vocațională; facilitarea 

accesului la programe de 

calificare/recalificare;înființarea 

unor structuri de ocupare 

protejată/tranzitorii de tipul 

atelierelor protejate, 

întreprinderilor sociale etc; 

facilitarea accesului la locuire fie 

prin accesarea programelor 

guvernamentale fie prin accesare 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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programelor derulate de ONG-

uri);  

3.4.3.Dezvoltarea proiectelor ce 

au ca obiectiv angajarea tinerilor 

cu dizabilităţi, „adaptarea 

rezonabilă” la locul de muncă, cu 

finanţare din fonduri structurale; 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

3.4.4.Promovarea unui 

dialog/parteneriat instituțional 

între factorii implicați în procesul 

de formare profesională și 

factorii/instituțiile implicate în 

plasarea/angajarea forței de 

muncă (ISJ, CJRAE, autorități 

locale, O.N.G.-uri, angajatori) în 

vederea creșterii șanselor de 

încadrare a tinerilor cu 

dizabilități pe piața liberă a forței 

de muncă 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

3.4.5.Promovarea oportunităţilor 

pentru activităţi independente, 

dezvoltarea spiritului  

antreprenorial, dezvoltarea de  

cooperative şi începerea unei 

afaceri proprii; 

 

 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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O.S.3.5. Optimizarea tranziției 

tinerilor din sistemul de protecție 

a copilului în sistemul de 

protecție specială pentru adulți 

 

3.5.1.Planificarea tranziției 

tânărului cu dizabilități din 

sistemul de protecție a copilului 

în sistemul de protecție specială 

pentru adulți ( evaluarea 

nevoilor de sprijin, identificarea 

celei mai bune alternative de 

îngrijire din perspectiva nevoilor, 

abilităților și aptitudinilor 

acestora,  informarea tânărului 

cu dizabilități privind alternativa 

de îngrijire);  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

3.5.2.Implicarea 

copilului/tânărului cu dizabilități 

în programe de 

dezvoltare/formare a 

deprinderilor și abilităților  de 

viață independentă în vederea 

pregătirii tranziției acestora din 

instituții rezidențiale la un mod 

de viață independentă; 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

3.5.3.Transferarea tânărului cu 

dizabilități  în forme alternative 

de locuire și îngrijire, (case de tip 

familia, locuințe protejate etc);  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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OBIECTIV GENERAL 4: 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 operaţionale Măsuri Termene Instituții 

responsabil

e  

Parteneri Surse de 

finanțare  

O.S.4.1. Promovarea valorilor 

non-violenței și 

implementarea unor acțiuni 

de sensibilizare  

 

4.1.1.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 

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, 

întărirea capacității și promovării 

serviciului telefonul copilului de la 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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nivelul DGASPC înființat pentru 

semnalarea tuturor situațiilor de 

violență asupra copilului și 

intervenție de urgență etc)  

4.1.2.Îmbunătăţirea cunoştinţelor, 

atitudinilor şi practicilor cu impact pe 

dezvoltarea şi protecţia copiilor şi 

adolescenţilor, cu accent pe 

reducerea tuturor formelor de 

violenţă asupra copilului în cadrul 

familiei şi în comunitate. 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

4.1.3.Promovarea utilizării 

responsabile de către copii a 

internetului și a tehnologiilor 

moderne de informare și comunicare 

(inclusiv acțiuni de combatere a 

pornografiei infantile și protejării 

copiilor față de conținuturile ilegale 

sau dăunătoare din mediul virtual);  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

O.S.4.2. Întărirea capacității 

furnizorilor publici și privați 

în prevenirea și combaterea  

oricărei forme de violență;   

 

4.2.1.Creșterea capacității de 

intervenție a furnizorilor publici și 

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;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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4.2.2.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;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

4.2.3.Dezvoltarea parteneriatelor 

inter-instituționale în scopul 

prevenirii expuneririi copiilor la 

formele de violență și protejarea 

siguranței acestuia;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

4.2.4.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;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

4.2.5.Combaterea și diminuarea 

fenomenului dispariției copiilor 

(acțiuni în comunități, școli, servicii 

de protecție specializată) ;  

 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

4.2.6.Optimizarea și dezvoltarea 

procesului de cooperare inter și 

intra- instituțională în procesul 

protecției și asistenței copiilor aflați 

în situații de vulnerabilitate specială;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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O.S.4.3.  Îmbunătățirea 

calității protecției și 

asistenței specializate 

acordată copiilor  în situații 

de vulnerabilitate specială 

(neglijat, abuzat, traficat, 

exploatat, repatriat etc)  

 

4.3.1.Asistarea specializată a copilului 

în situații de vulnerabilitate specială 

în baza prevederilor și procedurilor 

în vigoare ;   

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

4.3.2.Intensificarea colaborării cu 

autoritățile centrale (Ministerul 

Afacerilor Externe, ANPCA) și locale 

în scopul soluționării eficiente a 

cazurilor de copii neacompaniați pe 

teritoriul altor state și revenirii lor în 

țară în condiții de siguranță 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

4.3.3.Responsabilizarea familiilor cu 

privire la riscurile părăsirii statului 

român a propriilor copii și efectele 

generate de acordare a 

consimțământului scris către terțe 

persoane 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

OBIECTIV GENERAL 5 : STIMULAREA CONSULTĂRII ȘI PARTICIPĂRII COPIILOR 
Obiective operaţionale Măsuri Termene Instituții 

responsabile  

Parteneri Surse de 

finanțare  

O.S.5.1. Asigurarea 

accesului copiilor la 

informații utile și adaptate 

nivelului lor de înțelegere  

 

5.1.1.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;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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5.1.2.Stimularea participării copiilor 

din mediul rural la structurile 

reprezentative ale elevilor  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

O.S.5.2.Dezvoltarea 

capacității autorităților de 

a se consulta cu copii și de a 

integra participarea 

copiilor în activitatea pe 

care o derulează 

 

5.2.1.Derularea de campanii de 

informare a autorității publice locale 

privind activitățile concrete în care 

copii pot participa la procesul de luare 

a deciziilor care-I privesc; 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

5.2.2. Implementarea unui mecanism 

eficient pentru integrarea  participărea 

copiilor în activitatea derulată de 

autoritățile locale   

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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COMPONENTA 2: : INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 

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)  
Obiective Specific  Măsuri Termene Instituții 

responsabile 

Parteneri Surse de 

finanțare  

O.S.1.1 Creșterea nivelului 

de responsabilizare a 

autorității publice locale, 

a instituțiilor publice și a 

persoanelor juridice cu 

capital privat în 

implementarea 

prevederilor legale în 

domeniul accesibilității ; 

1.1.1.Asigurarea de către APL a 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 afisajul public (scriere 

braille, înregistrări audio, versiuni 

simplificate, scriere in caractere mari, 

pagini web accesibilizate); 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul 

privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

1.1.2.Asigurarea unor servicii/activități 

de consultanță și instruire pentru factorii 

implicați în accesibilizarea domeniului 

informării și comunicării pentru 

persoanele cu dizabilități; 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul 

privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

1.1.3.Monitorizarea periodică a 

respectării de către APL, instituțiile 

publice, și a entităților private, a 

prevederilor legale în domeniul 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 
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accesibilității;  privat  Alte finanțări  

1.1.4.Acțiuni de informare și educare pe 

tema accesibilizării mediului fizic, 

transport, mijloacelor de comunicare . 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul 

privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

1.1.5.Elaborarea de ghiduri, materiale 

informative privind domeniul 

accesibilității: concept, legislație, soluții 

de accesibilizare etc).  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul 

privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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 

1.2.1Informarea 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 s.a.; 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul 

privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

1.2.2.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.); 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul 

privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

1.2.3.Proiectarea și derularea  în 

colaborare sau în parteneriat cu persoane 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

Buget local 

Fonduri 
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jurdice publice ori private, unor  

programe de accesibilitate și/sau de 

conștientizare asupra importanței 

acesteia în viața socială;   

profesionale 

Mediul 

privat  

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

 

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 Specific  Măsuri Termene Instituții 

responsabile 

Parteneri Surse de 

finanțare  

O.S.2.1 Crearea contextului  

necesar respectării  

dreptului persoanei cu 

dizabilități la viață 

independentă și integrare 

în comunitate  

2.1.1.Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la 

nivelul comunității (servicii de îngrijire la 

domiciliu, servicii rezidențiale, servicii 

comunitare de suport, inclusiv la asistenţă 

personală)  necesare vieţii şi integrării în 

comunitate și pentru prevenirea izolării 

sau segregării de comunitate;  

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.1.2.Acțiuni de conștientizare și 

sensibilizare a comunității cu privire la 

dreptul persoanelor cu dizabilități la viată 

independentă și participativă în societate; 

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.1.3.Implementarea acțiunilor din 

domeniul accesibilității pentru ca 

persoanele cu dizabilități să aibă acces la 

toate resursele comunității ; 

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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2.1.4.Facilitarea accesului persoanei cu 

dizabilități și a familiei acesteia la 

programele guvernamentale de securitate 

socială, sănătate și reducerea sărăciei;  

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.1.5.Facilitarea accesului persoanei cu 

dizabilități la informațiile necesare 

accesării unei locuințe;  

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.1.6.Dezvoltarea serviciilor de sprijin 

pentru accesarea, menținerea  unui loc de 

muncă; 

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.1.7.Asigurarea suportului pentru 

adaptarea locuinței, în funcție de nevoile 

persoanei cu  dizabilități;  

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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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 în vederea 

eliminării oricărei discriminări în materie 

de căsătorie, familie, statut de părinte și 

relații interpersonale; (minim 1 

acțiune/an) 

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.2.2.Identificarea permanentă a nevoilor 

de sprijin familial - evaluarea individuală 

multidisciplinară a persoanei cu 

dizabilități și a condițiilor necesare 

implementării programului individual de 

reabilitare și integrare socială /planul 

individualizat de servicii; 

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.2.4.Evaluarea nevoii de sprijin a 

persoanei cu dizabilități în mediul ei de 

viață;   

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.2.5.Monitorizarea implementării 

programelor individuale de recuperare și 

integrare socială;   

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.2.6.Responsabilizarea  și implicarea 

familiei cu privire la nevoile de îngrijire, 

reabilitare și  integrarea socială a 

persoanei cu dizabilități;  

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 
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2.2.8.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-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.2.9.Promovarea mediului familial ca 

fiind mediul cel mai favorabil dezvoltării 

persoanei cu dizabilități  

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.2.10. Responsabilizarea și implicarea 

autorităților publice locale care să ofere 

sprijin persoanelor cu handicap și 

familiilor acestora;  

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

O.S.2.3 Asigurarea  copiilor 

cu dizabilităţi,  drepturi 

egale în viaţa de familie 

2.3.1.Acțiuni de informare, educare și 

comunicare în comunitate  în vederea 

dezvoltării unei atitudini pozitive în 

familie și societate față de copii cu 

dizabilități (minim 1 acțiune/an) 

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.3.2.Susținerea familiilor copiilor cu 

dizabilități în vederea creșterii și îngrijirii 

acestora în mediul familial prin 

dezvoltarea abilităților parentale specifice, 

informarea acestora privind dizabilitatea, 

alternativele de abilitare/reabilitare, 

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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tratament și integrare educațională și 

socială disponibile pentru copil  

2.3.3.Monitorizarea implementării 

programelor de recuperare, a planurilor 

de servici și a vieții calității vieții copilului 

în mediul familial;    

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.3.4.Dezvoltarea de serviciilor 

comunitare de sprijin pentru copilul cu 

dizabilități și familiile acestora (centre de 

recuperare, echipe mobile de intervenție 

la domiciliu  etc);  

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.3.5.Promovarea mediului familial ca 

fiind mediul cel mai favorabil dezvoltării 

copilului cu dizabilități; 

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

O.S.2.4 Promovarea 

participării persoanei cu 

dizabilități la viața publică, 

politică și acces la justiție. 

2.4.1.Furnizarea de servicii de asistență 

juridică gratuită de către autoritățile 

publice/instituțiile publice și ONG-uri, 

persoanelor cu dizabilități;  

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

Asigurarea sprijinului în exercitarea 

capacității juridice - facilități și servicii de 

reprezentare și advocacy – pentru 

persoanele cu dizabilități; 

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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Asigurarea accesului efectiv la justiție 

pentru persoanele cu dizabilități, în 

condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni;  

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

Informarea, pregătirea personalului din 

domeniul justiţiei, în vederea asigurării 

accesului efectiv al persoanelor cu 

dizabilităţi la actul de justiţie; 

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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 Specific  Măsuri Termene Instituții 

responsabile 

Parteneri Surse de 

finanțare  

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 

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;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul 

privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 
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practicilor dăunătoare; persoanelor cu dizabilităţi; privat  Alte finanțări  

3.1.3.Promovarea programelor de 

informare care să crească gradul de 

conştientizare a  problematicii 

persoanelor cu dizabilităţi şi a drepturilor 

acestora. 

 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul 

privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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; 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul 

privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

3.2.2.Promovarea conceptului de abilitate 

versus dizabilitate;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul 

privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul 

privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

3.3.2.Dezvoltarea și implementarea  unei 

metodologii  de monitorizare și colectare 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

Buget local 

Fonduri 
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a informațiilor privind respectarea 

exercitării drepturilor și libertăților 

cetățenești de către persoanele cu 

dizabilități, a situației privind prevenirea 

și combaterea discriminării, abuzurilor, 

torturii și relelor tratamente asupra 

acestor persoane;  

profesionale 

Mediul 

privat  

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul 

privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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 specifice Măsuri Termene Instituții 

responsabile  

Parteneri Surse de 

finanțare  

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;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

4.1.2.Susținerea persoanelor cu 

dizabilități apte de muncă pentru 

integrarea socio-profesională prin 

activități specifice pentru angajare, 

promovare și menținerea în muncă: 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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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);   

4.1.3.Sprijinirea pentru angajarea pe 

piaţa liberă a muncii a persoanelor cu 

dizabilităţi prin măsuri de ”muncă 

asistată”; 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

O.S.4.2 Îmbunătățirea 

sistemului de evaluare, 

orientare și formare 

vocațională a persoanelor 

cu dizabilități 

4.2.1.Implementarea unor instrumente 

specifice cu accent pe stabilirea 

potențialului de integrare profesională a 

persoanei cu dizabilități;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

4.2.2.Formarea specialiștilor care să 

asigure consiliere vocațională și 

orientare profesională persoanelor cu 

dizabilități;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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4.2.3 Îmbunătățirea competențelor 

profesionale ale persoanelor cu 

dizabilități prin participarea acestora la 

programe de calificare/recalificare 

implementate cu finanțare din Fondul 

Social European 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

O.S.4.3Implicarea 

angajatorilor/potențialilor 

angajatori în asigurarea 

accesului la muncă a 

persoanelor  cu dizabilități 

4.3.1.Stimularea angajatorilor din 

sectorul privat în a angaja persoane din 

rândul persoanelor cu dizabilități; 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

4.3.2. Consultarea mediului de afaceri, a 

potențialilor angajatori privind măsurile 

care pot susține angajarea în muncă a 

persoanelor cu dizabilități;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

4.3.3. Promovarea și asigurarea 

cunoașterii de către 

angajatori/potențiali angajatori a 

dreptului la muncă al persoanei cu 

dizabilități;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

O.S.4.4Dezvoltarea 

”întreprinderilor sociale”, 

precum și a oricărei forme 

de angajare protejată 

(unități protejate, locuri de 

4.4.1.Crearea  la nivel local de 

”întreprinderi sociale”, ca structuri de 

tranziţie la  economia de piaţă, 

valorificând oportunitățile de finanțare 

din Fondul Social European;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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muncă protejate), ca 

structuri 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.); 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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; 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

4.4.4.Promovarea oportunităţilor 

pentru activităţi independente, 

dezvoltarea spiritului  antreprenorial, 

dezvoltarea de  cooperative şi începerea 

unei afaceri proprii; 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

OBIECTIV GENERAL 5 : PROMOVAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE ȘI A ÎNVĂȚĂRII PE TOT PARCURSUL VIEȚII 

PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI ( COPII, TINERI, PERSOANE ADULTE CU  DIZABILITĂȚI) 
Obiective specifice Măsuri Termene Instituții 

responsabile  

Parteneri Surse de 

finanțare  

O.S.5.1.Asigurarea 

accesului persoanelor 

cu dizabilități la 

educație și formare 

5.1.1.Implementarea unui sistem integrat de 

depistare precoce a dizabilității și evaluare  

complexă a copilului cu dizabilități;  

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 
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profesională, în toate 

formele și nivelele de 

învățământ școlar și 

profesional 

5.2.2.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) 

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

5.2.3.Identificarea 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-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

5.2.4.Promovarea dreptului copiilor cu 

dizabilități și/sau CES integrați în 

învățământul de masă la un program 

individualizat  de pregătire și la un profesor 

de sprijin, precum și alte intervenții de 

sprijin (facilitarea învăţării sistemelor 

alternative de scriere și comunicare verbală);   

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

5.2.5. Promovarea implementarii efective a 

accesibilizării învățământului de masă la 

toate nivelele prin: adaptarea mediului fizic 

construit și transport; adaptarea mijloacelor 

și metodelor didactice (ex.limbajul semnelor, 

curriculum școlar flexibil, mijloace de 

instruire/învățare – scrierea Braille, texte 

mărite ori simplificate, site-uri web s.a. 

tehnologii electronice asistive de 

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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instruire/învățare); asigurarea serviciilor de 

sprijin individualizat pentru educația 

incluzivă și viață independentă;  

5.2.6. Implementarea unor programe de 

formare a cadrelor didactice în domeniul 

educației incluzive, a utilizării unor resurse 

educaționale elaborate  din perspectiva 

curriculumului adaptat, cu prioritate a celor 

care lucrează la clasă cu, copii/tineri cu 

dizabilități;  

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

5.2.7.Asigurarea dreptului persoanei cu 

dizabilități de a alege şi o altă formă de 

educaţie- alternativă educațională (școala 

specială, învățământ la distanță, învăţământ 

la domiciliu, etc.) în situațiile în care cerințele 

sale de învațare nu pot fi rezolvate cu 

expertiza și măsurile de sprijin 

complementar din școala de masă;  

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

5.2.8.Informarea persoanelor cu dizabilități, 

prin mijloace accesibile (inclusiv site-uri 

web), cu privire la oferta de educație și 

formare profesională, a învățământului de 

masă și special, disponibilă în comunitate; 

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

5.2.9.Îmbunătățirea sistemului de 

evaluare/reevaluare a capacităților de 

învățare a persoanelor cu dizabilități, în 

vederea asigurării unor măsuri de sprijin 

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 
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flexibile, educație/formare, conforme cu 

nivelul de dezvoltare al aptitudinilor și 

deprinderilor de învațare  

Alte finanțări  

O.S.5.2 Asigurarea unor 

condiții optime de 

tranziţie de la şcoală la 

viaţa activă pentru 

copiii/ 

tinerii cu dizabilităţi. 

5.2.1.Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor 

de consiliere, orientare școlară și 

profesională a copiilor/adulților cu 

dizabilități; 

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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 specifice  Măsuri Termene Instituții 

responsabile  
Parteneri Surse de 

finanțare  
O.S.6.1. Trecerea de la 
îngrijirea 
instituționalizată la 
îngrijirea la nivelul 
comunității-
”dezinstituționalizare” 
îngrijirii persoanelor 
cu dizabilități 

6.1.1.D.ezvoltarea 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-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

O.S.6.2.Îmbunătățirea 
continuă a calității vieții 
persoanelor cu 
dizabilități 
instituționalizate 

6.2.1. Adaptarea/remodelarea infrastructurii 
sociale existente astfel încât să răspundă 
nevoilor persoanelor cu dizabilități, 
valorificând oportunitățile oferite de 
fondurile structurale;  

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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6.2.2.Diversificarea tipologiei serviciilor 
sociale furnizate persoanelor cu dizabilități 
separate de familie valorificând oportunitățile 
oferite de fondurile structurale pentru 
perioada 2014-2020;  

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

6.2.3.Implementarea și respectarea cerințelor 
impuse de legea calității serviciilor sociale;  

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

6.2.4.Monitorizarea calității serviciilor de 
protecție specializată a persoanelor cu 
dizabilități;  

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

6.2.5.Încurajarea și sprijinirea participării 
persoanei cu dizabilități din serviciile de 
protecție specială la viața comunității;  

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

6.2.6.Crearea unei reţele de suport pentru 
sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi aflate în 
situaţie de risc. 

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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O.S.6.3Respectarea 
drepturilor și 
promovarea incluziunii 
sociale a persoanelor cu 
dizabilități aflate în 
situații vulnerabile       

6.3.1.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, echipe 
mobile, centre comunitare etc) 

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

6.3.2.Asigurarea accesului persoanelor cu 
dizabilități la educație, sănătate, servicii 
socale și de ocupare, implementarea 
acțiunilor din domeniul accesibilității pentru 
ca persoanele cu dizabilități să aibă acces la 
toate resursele comunității ; 

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

6.3.3.Acțiuni de informare la nivel comunitar 
privind rețeaua de servicii comunitare de 
sprijin, programele de asistență și îngrijire 
etc;  

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

6.3.4.Facilitarea accesului persoanei cu 
dizabilități și a familiei acesteia la programele 
guvernamentale de securitate socială, 
sănătate și reducerea sărăciei;  

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

6.3.5.Identificarea permanentă a nevoilor de 
sprijin familial-evaluarea individuală 
multidisciplinară a persoanei cu dizabilități și 
a condițiilor necesare implementării 
programului individual de reabilitare și 
integrare socială /planul individualizat de 
servicii; 

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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 6.3.6.Evaluarea nevoii de sprijin a persoanei 
cu dizabilități în mediul ei de viață; 

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

6.3.7.Monitorizarea implementării 
programelor individuale de recuperare și 
integrare socială;   

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

6.3.8.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-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

O.S.6.4Consolidarea 
parteneriatului local și 
implicarea comunității 
în scopul incluziunii 
sociale a persoanelor cu  
dizabilități 

6.4.1.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-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

6.4.2.Promovarea și încurajarea acțiunilor de 
voluntariat;  

2019-

2023 

Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

Buget local 

Fonduri 
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profesionale 

Mediul privat  

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

OBIECTIV GENERAL 7: ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII ŞI FACILITĂŢI PRIVIND SĂNĂTATEA, ÎN 

CONDIŢII DE  ECHITATE SOCIALĂ ŞI ÎN BAZA CONSIMŢĂMÂNTULUI LIBER EXPRIMAT 
Obiective specifice  Măsuri Termene Instituții 

responsabile  

Parteneri Surse de 

finanțare  

O.S.7.1.Îmbunătăţirea 

calităţii şi accesibilităţii 

serviciilor sociale şi de 

sănătate pentru 

persoane vârstnice. 

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 ;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

7.1.2.Dezvoltarea serviciilor de 

abilitare/reabilitare (recuperare) pentru 

persoanele cu dizabilităţi;  

 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

7.1.3 Definirea 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;  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

O.S.7.2 Promovarea 

măsurilor de prevenire 

a riscurilor apariţiei 

7.2.1.Implementarea programelor de 

educaţie pentru sănătate la nivel local. 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Buget local 

Fonduri 

europene 
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dizabilităţii. Mediul privat  Finanțare guv. 

Alte finanțări  

7.2.2.Derularea de programe menite să 

asigure creşterea accesului la asistenţă 

medicală a persoanelor cu dizabilităţi. 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

O.S.7.3 Promovarea şi 

încurajarea integrării 

pe piaţa muncii a 

persoanelor cu 

probleme de sănătate 

mintală, apte de muncă. 

7.3.1.Campanii de promovare privind 

angajarea în muncă a persoanelor cu 

probleme de sănătate mintală. 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

7.3.2.Dezvoltarea serviciilor de consiliere şi 

sprijin a persoanelor cu probleme de 

sanatate mintală,  în vederea integrării 

acestora pe piaţa muncii. 

 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

COMPONENTA 3: PROTECȚIA PERSOANELOR VÂRSTNICE 
OBIECTIV GENERAL 1 - CREȘTEREA  CALITĂȚII VIEȚII PERSOANELOR  VÂRSTNICE ȘI ASIGURAREA 

CONDIȚIILOR PENTRU ÎMBĂTRÂNIRE ACTIVĂ ȘI    VIAȚĂ DEMNĂ 
Obiective specifice  Măsuri Termene Instituții 

responsabile  
Parteneri 

 
Surse de 
finanțare  

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

1.1.1.Implicarea APL în facilitarea 
accesului persoanelor vârstinice la 
sistemul de servicii și beneficii sociale;  

 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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parcursul vieții, 
ocupare 

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

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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 
 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

1.2.4.Organizarea de campanii locale de 
informare si mediatizare privind 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

Buget local 

Fonduri 
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consecintele îmbatrânirii  pentru 
sensibilizarea publicului larg si pentru 
valorizarea rolului persoanelor vârstnice 
în societate și familie 

profesionale 

Mediul privat  

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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

Obiective specifice  Măsuri Termene Responsabili Parteneri 
 

Surse de 
finanțare  

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

2.1.1.Crearea/înființarea unei structuri 
destinată aistenței și protecției 
persoanelor vârstnice la nivelul autorității 
locale 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

2.1.2.Dezvoltarea și implementarea unui 
sistem local eficient de evaluare și 
monitorizare a  respectării drepturilor 
persoanelor vârstnice  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

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

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.2.3.Dezvoltarea serviciilor paleative 2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.2.5.Sprijinirea unei initiative integrate 

de evalure si monitorizare a problematicii 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

Buget local 

Fonduri 
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vârstnicilor și îmbătrânirii active 

(Mapping Old Age and Active Ageing)  

profesionale 

Mediul privat  

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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

2.3.1.Elaborarea și implementarea unei 

metodologii de raportare și monitorizare 

a furnizorilor publici și privați de servicii 

sociale destinate persoanelor cu 

dizabilități, a numărului de persoane  

vârstince beneficiare  de servicii sociale, a 

respectării standardelor de calitate   

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.3.2.Întărirea controlului instituțiilor 

publice cu responsabilități în domeniu în 

privinta respectării standardelor minime 

de calitate și protecția persoanelor 

vârstnice împotriva abuzurilor , violenței 

etc 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

COMPONENTA 3: 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 specifice  Măsuri Termene Responsabili Parteneri 

 

Surse de 

finanțare  

O.S.1.1 Promovarea 

valorilor non-violenței 

și implementarea unor 

acțiuni de sensibilizare  

1.1.1.Creșterea gradului de cunoaștere și 

conștientizare de către populația generală, 

părinți și profesioniști a efectelor nocive ale 

violenței în familie 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 
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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.Creșterea capacității de prevenție a 

autorităților publice locale, a instituțiilor 

publice, a furnizorilor publici și privați  în 

situațiile de violență în familie, corelat cu 

violența asupra copilului – implementarea 

unui mecanism eficient de semnalare, 

intervenție și monitorizare a cazurilor de 

violență 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

1.2.2. Asigurarea cunoașterii și 

implementării unitare a legislației în 

domeniul violenței în familie (violență 

domestică, violență împotriva copilului la 

nivelul autorităților publice locale;  

 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

1.2.3. Optimizarea și dezvoltarea procesului 

de cooperare inter și intra- instituțională în 

procesul prevenirii situațiilor de violență în 

familie, corelat cu violența împotriva 

copilului;   

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

1.2.4. 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 

violența domestică și violența împotriva 

copilului)  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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OBIECTIV GENERAL 2: DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE SERVICII DE PREVENȚIE ȘI PROTECȚIE  ÎN 

CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE 
Obiective specifice  Măsuri Termene Responsabili Parteneri 

 

Surse de 

finanțare  

O.S. 2.1. Evaluarea 

nevoii de servicii la nivel 

local 

2.1.2. Monitorizarea periodică a cazurilor de 

violență în familie (cu accent pe violența 

domestică, corelat cu violența împotriva 

copilului )– înregistrare, raportare și 

management al cazurilor 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

OS 2.2. Dezvoltarea 

serviciilor/ 

programelor de  

Intervenție preventivă 

2.2.1.Creșterea  capacității grupului țintă de 

a accesa și utiliza serviciile/programele  

comunitare existente (îmbunătățirea 

accesului la informație – legislație, drepturi, 

obligații, servicii etc) 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

O.S.2.3.Dezvoltarea 

serviciilor/programelor 

de protecție și sprijin 

2.3.1.Cooperarea eficace între toate 

instituțiile și autoritățile relevante ale 

statului, precum și organizațiile 

neguvernamentale și alte entități relevante 

în domeniul protejării și sprijinirii 

victimelor violenței domestice, cu scopul de 

a dezvolta programe și servicii care să 

adreseze un număr mai mare de potențiali 

beneficiari și nevoi (din categoria  

serviciilor:  adăposturi, centre de 

recuperare, centre de consiliere pentru 

victimele violenței domestice etc) 

 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  
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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) 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.3.3.Acompanierea victimelor în accesarea 

serviciilor medicale si sociale existente în 

comunitate, în conformitate cu legislație în 

vigoare 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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. 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; 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.4.4.Schimburi de experiență, transfer de 

bune practici și promovarea abordărilor 

inovative ale serviciilor sociale furnizate de 

ONG-uri 

 

 

 

 

 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  



 
95 

 

COMPONENTA 4: 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 specifice  Măsuri Termene Responsabili Parteneri 

 

Surse de 

finanțare  

O.S.1.1. Susținerea 

programelor/acțiunilor 

destinate prevenirii 

traficului de persoane, 

inclusiv prevenirea 

traficului de copii   

1.1.1.Cooperarea interinstiuțională între 

autorități publice locale, instituțiile statului 

și ONG-uri relevante în domeniu, 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  

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

1.1.2.Asigurarea accesului grupurilor la risc 

la informații privind situațiile cu risc, 

precum și gestionarea cu responsabilitate a 

deciziilor personale 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

O.S.2.2. Garantarea  

accesului persoanelor 

victime ale traficului de 

persoane la sistemul de 

2.2.1 Optimizarea și dezvoltarea procesului 

de cooperare inter și intra- instituțională în 

procesul protecției și asistenței specializate 

a persoanelor victime ale traficului de 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 
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servicii și beneficii 

sociale în scopul 

reintegrării sociale 

persoane Alte finanțări  

2.2.2.Intensificarea şi diversificarea 

cooperării cu organizaţiile 

neguvernamentale care desfăşoară 

activităţi de  prevenire a traficului de 

persoane şi de asistenţă a victimelor 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

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 specifice  Măsuri Termene Responsabili Parteneri 

 

Surse de 

finanțare  

O.S.2.1. Asigurarea 

accesului la servicii și 

beneficii sociale, 

servicii medicale  

2.1.1.Facilitarea accesului 

familiilor/adulților săraci 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. 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

O.S. 2.2. Protecția și 

asistarea specializată a 

persoanelor adulte 

aflate în situații de 

vulnerabilitate 

2.2.1Dezvoltarea serviciilor de asistență și 

sprijin (adpăposturi, cantine sociale, 

locuire ocupare etc) 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 

Alte finanțări  

2.2.2.Susținerea persoanelor adulte aflate 

în situații de vulnerabilitate în accesarea 

serviciilor comunitare existente 

2019-2023 Primăria 

Dumbrăveni 

ONG-uri 

Asociații 

profesionale 

Mediul privat  

Buget local 

Fonduri 

europene 

Finanțare guv. 
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NEVOI POTENȚIAL 

Creșterea standardului de viață Factori economici locali 

Creșterea numărului locurilor de 

muncă și a gradului de ocupare 

Disponibilitatea și interesul din partea 

autorităților locale pentru a asigura 

servicii sociale de calitate 

Diversificarea serviciilor sociale Existența unei infrastructuri medico-

sociale 

Creșterea numărului de specialiști care 

deservesc serviciile sociale 

Relație foarte bună cu AJOFM/ DGASPC 
 

Eficientizarea comunicării inter 

instituțională 

Existența Compartimentului de 
asistență socială la nivel local  

Motivarea personalului din serviciile 

sociale 

Existențe unei baze logistice și de 

comunicare 

Dezvoltarea parteneriatului public 

privat 

Existența unor spații care permit 

dezvoltarea serviciilor sociale 

Responsabilizarea beneficiarilor de 

servicii sociale și implicarea lor în 

rezolvarea problemelor sociale 

 

Eficientizarea comunicării între 
beneficiari și angajații din sistemul de 
servicii sociale 

 

Colaborarea și implicarea instituțiilor 
la nivel local 

 

Sensibilizarea comunității locale în 
rezolvarea problemelor sociale 
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P
U

N
C

T
E

 T
A

R
I 

Existența Compartimentului de Asistenţă Socială la nivel local, 

principalul ca furnizor de servicii  sociale  ce  implementează  legislaţia  

specifică  prevenirii  şi  combaterii fenomenului de marginalizare 

socială 

Existența  unui serviciu medico-social în dezvoltare, care justifică 

alocarea de resurse umane şi materiale 

Buna colaborare dintre instituțiile publice locale 

Deschiderea/disponibilitatea  autorităților  locale  către  identificarea  

de  soluții  în eficientizarea activității în cadrul serviciilor sociale deja 

existente 

Deschiderea/disponibilitatea  autorităților  locale  către  identificarea  

de  finanțări pentru înființarea de noi servicii sociale 

 

 

P
U

N
C

T
E

 S
L

A
B

E
 

Incapacitatea de a acoperi integral pachetul de servicii necesare 

Salarizarea personalului nu este atractivă pentru persoanele calificate 

în domeniu 

Limitarea accesului la cursuri de perfecţionare în domeniul asistenţei 

sociale 

Negativismul sau lipsă de implicare a beneficiarilor în rezolvarea 

problemelor sociale din comunitate 

Personal insuficient în acordarea serviciilor sociale 

Slabă informare cu privire la fondurile destinate 

dezvoltării/diversificării serviciilor sociale 
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O
P

O
R

T
U

N
IT

Ă
Ț

I 

Existenţa unor servicii la nivelul judeţului în mediul public şi privat, 

care prestează servicii în domeniul asistenţei sociale 

Parteneriatele cu asociaţiile, fundaţiile şi O.N.G.-urile de pe raza 

judeţului Suceava, permit intervenţia în zone cu probleme ce nu pot fi 

acoperite de primărie 

Informarea și conștientizare populației privind problemele sociale 

existente la nivelul comunității 

Dezvoltarea potenţialului agricol și turistic al zonei, creșterea gradului 

de ocupare a forței de muncă și conduce la ridicarea nivelului de trai 

Dezvoltarea capacităţii autorităţii locale de a identifica resurse 

financiare necesare derulării programelor de dezvoltare locală 

Existența unor surse de finanțare (fondurilor europene) pentru 

implementarea proiectelor sociale 

 

 

A
M

E
N

IN
Ț

Ă
R

I 

Lipsa unui plan de comunicare cu furnizorii de servicii sociale 

Lipsa unei baze de date comune cu toţi prestatorii de servicii sociale 

Lipsa locurilor de munca/plecarea forţei de muncă în străinătate 

Deficienţe în asigurarea accesibilităţii la servicii sociale specializate 

pentru persoanele cu dizabilităţi 

Lipsa unui sistem de informare preventivă sau a unui sistem de 

intervenţie rapidă pentru categoriile expuse la risc 

Insuficienţa resurselor financiare care să asigure o susţinere reală a 

măsurilor de prevenire şi combatere a marginalizării şi excluziunii 

sociale 

Responsabilitate scăzută a actorilor sociali 

 

 

 

 

 



 
100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNA DUMBRĂVENI, JUDETUL SUCEAVA 

Adresa: Localitatea Dumbăveni, Comuna Dumbrăveni, Judetul Suceava 

Cod Postal  727225 

Tel.: 0230 245 048, Fax.: 0230 529432 

Email: primariadumbravenisv@yahoo.com  

Web: www.comuna-dumbraveni.ro 

 

Data publicării: Octombrie 2019 
Drepturile de autor asupra acestei publicaţii sunt rezervate Primăriei Comunei Dumbrăveni. 
Publicaţia sau părţi ale acesteia pot fi reproduse numai cu permisiunea acesteia. 

mailto:primariadumbravenisv@yahoo.com
http://www.comuna-dumbraveni.ro/

