
 

 Servicii sociale care pot acoperi nevoile  grupurilor vulnerabile din Municipiul 

Alba Iulia 
 

 În urma analizei serviciilor sociale existente și a serviciilor care ar putea fi dezvoltate pentru 

acoperirea nevoilor tuturor grupurilor vulnerabile s-a întocmit lista serviciilor sociale  pentru 

perioada 2015-2016 

 

 

 

                           LISTA  SERVICIILOR SOCIALE PENTRU  PERIOADA 2015-2016 

TIPURI DE 

SERVICII 

STANDARD 

CALITATE/ 

TEMEI LEGAL 

STANDARD  

COST 

SERVICII 

EXISTENTE 

ACTIUNEA/

OBIECTIV 

TERMENE 

Contractare 

servicii 

SERVICII  SOCIALE PENTRU COPII   

Servicii pentru 

dezvoltarea 

deprinderilor 

de viață 

independentă 

ORDIN Nr. 14 din 

15 ianuarie 2007 

pentru aprobarea 

Standardelor 

minime obligatorii 

privind ServiciuI 

pentru dezvoltarea 

deprinderilor de 

viață independentă 

și a ghidului 

metodologic de 

implementare a 

acestor standarde 

Anexa 1 pct.8 

din HG 

23/2010 

privind  

standardul de 

cost pentru 

centrele de zi 

 

 

 

 

 

     nu există 

  

Centre de 

consiliere și 

sprijin pentru 

părinți și copii 

ORDIN nr. 289 din 

6 iunie 2006 pentru 

aprobarea 

Standardelor 

minime obligatorii 

privind centrul de 

consiliere și sprijin 

pentru părinți și 

copii și a ghidului 

metodologic de 

imptementare a 

acestor standarde 

Anexa 1 pct.8 

din HG 

23/2010 

privind  

standardul de 

cost pentru 

centrele de zi 

Centrul pentru 

consiliere și 

sprijin pentru 

părinți și 

copii,în regim 

de zi 

Sf.Maria”- 

Direcția de 

Asistență 

Socială 

Dezvoltarea 

competentelor 

parentale, 

pentru 

prevenirea 

separării 

copilului de 

familia sa, și 

sprijinirea 

copiiilor  

cu probleme 

în dezvoltarea 

lor. 

deschidere 

Centru 

noiembrie 

2015 

 

 

permanent 

Centre de 

pregătire și 

sprijinire a 

reintegrării sau 

integrării 

copilului 

in familie 

ORDIN nr.287 din 

6 iunie 2006 pentru 

aprobarea 

Standardelor 

minime obligatorii 

privind centrul de 

pregătire și 

sprijinire a 

reintegrării sau 

Anexa 1 pct.8 

din HG 

23/2010 

privind  

standardul de 

cost pentru 

centrele de zi 

 

 

 

 nu există 

  



integrării copilului 

în familie, precum 

și a ghidului 

metodologic de 

implementare a 

acestor standarde 

Centre de zi 

pentru copii cu 

dizabilități 

ORDIN nr. 25 din 9 

martie 2004 pentru 

aprobarea 

Standardelor 

minime obligatorii 

privind centrele de 

zi pentru copiii cu 

dizabilități 

Anexa 1 pct.9  

din HG 

23/2010 

privind 

standardul de 

cost  pentru 

centrele de 

recuperare 

1.Centrul de 

recuperare în 

regim de zi 

pentru copii cu 

dizabilități 

Prietenii 

Mariei Beatrice 

pentru copii cu 

afecțiuni 

neuromotorii, 

osteoarticulare 

și musculare- 

Asociația  

Non-Guvern.  

”Maria 

Beatrice” 

 

2.Centrul 

pentru copii cu 

dizabilități 

multiple Alba 

Iulia pentru 

tulburări din 

spectrul autist, 

sindrom Down, 

retard psihic 

ușor, mediu sau 

sever, întârzieri 

în dezvoltarea 

psihomotorie și 

a limbajului 

expresiv- 

Asociația 

ACAS 

 

 

 

 

 

 

Prevenirea 

abandonului şi 

instituţionali 

zării copiilor, 

prin 

asigurarea, pe 

timpul zilei, a 

unor activităţi 

de îngrijire, 

educaţie, 

abilitare-

reabilitare, 

recreere-

socializare, 

consiliere, 

dezvoltare a 

deprinderilor 

de viaţă 

independentă, 

orientare 

şcolară şi 

profesională  

pentru copii. 

Decembrie 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 

2015 

Centre de zi ORDIN nr. 24 din 4 

martie 2004 pentru 

aprobarea 

Standardelor 

minime obligatorii 

pentru centrele de 

zi 

Anexa 1 pct.8 

din HG 

23/2010 

privind  

standardul de 

cost pentru 

centrele de zi 

Centrul de zi 

,,Sf.Nicolae” 

Asociația  

Filantropia 

Ortodoxă  

Prevenirea 

abandonului 

școlar/familial

şi prevenirea 

instituţionali 

zării copiilor, 

prin asigur., 

pe timpul 

zilei, a unor 

activităţi de 

îngrijire, 

HCL 

270/2014, cu 

valabilitate 

2014-2017 



abilitare-

reabilitare, 

recreere-

socializare, 

consiliere, 

dezvoltare a 

deprinderilor 

de viaţă 

independentă, 

orientare 

şcolară şi 

profesională  

pentru copii. 

SERVICII  SOCIALE PENTRU PERSOANE 

ADULTE CU DIZABILITĂȚI 

   

Centre de 

îngrijire și 

asistență (rezi 

dențial) 

ORDIN nr. 

67/21.01.2015 

privind aprobarea 

Standardelor 

minime de calitate 

pentru acreditarea 

serviciilor sociale 

destinate 

persoanelor cu 

dizabilități-  

Anexa 1 

Anexa 2 pct.1 

din HG 

23/2010  

privind  

standardul de 

cost pentru 

serviciile 

destinate 

protecției și 

promovării 

drepturilor 

persoanelor 

adulte cu 

handicap 

 

 

 

 

 

nu există 

  

Centre de 

recuperare și         

reabilitare 

(rezidențial) 

ORDIN nr. 

67/21.01.2015 

privind aprobarea 

Standardelor 

minime de calitate 

pentru acreditarea 

serviciilor sociale 

destinate 

persoanelor cu 

dizabilități-  

Anexa 1 

Anexa 2 pct.2 

din HG 

23/2010 

privind  

standardul de 

cost pentru 

centrul de 

recuperare si 

reabilitare 

persoane 

adulte cu 

handicap 

 

 

 

 

nu există 

  

Centre de 

integrare prin 

terapie 

ocupațională 

ORDIN nr. 

67/21.01.2015 

privind aprobarea 

Standardelor 

minime de calitate 

pentru acreditarea 

serviciilor sociale 

destinate 

persoanelor cu 

Anexa 2 pct.4 

din HG 

23/2010 

privind  

standardul de 

cost pentru 

centrul de 

integrare prin 

terapie 

 

 

 

 

 

nu există 

  



dizabilități-  

Anexa 3 

ocupațională 

Centre de 

pregătire 

pentru viață 

independentă 

ORDIN nr. 

67/21.01.2015 

privind aprobarea 

Standardelor 

minime de calitate 

pentru acreditarea 

serviciilor sociale 

destinate 

persoanelor cu 

dizabilități-  

Anexa 3 

Anexa 2 pct.6 

din HG 

23/2010 

privind  

standardul de 

cost pentru 

centrul de 

pregătire 

pentru viață 

independentă 

Așezământul 

social pentru 

persoane cu 

dizabilități ,, 

Sf. Meletie”- 

Centru de zi- 

Asociația  

Filantropia 

Ortodoxă  

Participarea 

activă a 

persoanelor cu 

dizabilități la 

viața socială, 

prevenirea 

instituţionali 

zării acestora 

prin 

asigurarea, pe 

timpul zilei, a 

unor activităţi 

de  abilitare-

reabilitare, 

recreere-

socializare, 

consiliere, 

dezvoltare a 

deprinderilor 

de viaţă 

independentă, 

orientare  

profesională.  

Noiembrie 

2015 

Centre 

respiro/Centre 

de criză 

ORDIN nr. 

67/21.01.2015 

privind aprobarea 

Standardelor 

minime de calitate 

pentru acreditarea 

serviciilor sociale 

destinate 

persoanelor cu 

dizabilități- Anexa 

1/Anexa 3 

Anexa 2 pct.8  

din HG 

23/2010 

privind  

standardul de 

cost pentru  

centre respiro 

 

 

 

nu există 

  

Centre de 

servicii 

comunitare și 

formare 

ORDIN nr. 

67/21.01.2015 

privind aprobarea 

Standardelor 

minime de calitate 

pentru acreditarea 

serviciilor sociale 

destinate persoan. 

cu dizab.- Anexa 3 

 

 

 

nu există 

 

 

 

nu există 

  

Locuințe 

protejate 

ORDIN nr. 

67/21.01.2015 

privind aprobarea 

Standardelor 

minime de calitate 

Anexa 2 pct.7  

din HG 

23/2010 

privind  

standardul de 

   



pentru acreditarea 

serviciilor sociale 

destinate 

persoanelor cu 

dizabilit.- Anexa 2 

cost pentru 

locuințe  

protejate 

Servicii 

sociale 

acordate în 

comunitate 

ORDIN nr. 

67/21.01.2015 

privind aprobarea 

Standardelor 

minime de calitate 

pentru acreditarea 

serviciilor sociale 

destinate 

persoanelor cu 

dizabilit.- Anexa 3 

 

 

 

nu există 

Centrul de 

informare și 

consiliere în 

scleroza 

multiplă  Alba 

Iulia-  

Asociația SM 

Speromax Alba  

Informarea si 

consilierea 

persoanelor 

afectate de 

scleroza 

multipla si a  

apartinătorilor 

Aprilie 2016 

Servicii 

sociale 

acordate la 

domiciliu 

ORDIN nr. 

67/21.01.2015 

privind aprobarea 

Standardelor 

minime de calitate 

pentru acreditarea 

serviciilor sociale 

destinate 

persoanelor cu 

dizabilități- 

 Anexa 4 

 

 

 

nu există 

 

Centrul de 

îngrijire 

medicală și 

asistență 

socială la 

domiciliu- 

Asociația 

Caritas 

Alba Iulia 

MMeennțțiinneerreeaa  șșii  

aassiissttaarreeaa  

ppeerrssooaanneelloorr  

aadduullttee  ccuu  

hhaannddiiccaapp  îînn  

ffaammiilliiee..  

 Februarie 

2016 

SERVICII SOCIALE PENTRU ADULȚI    

Serviciile 

sociale cu 

cazare, 

organizate ca 

centre 

rezidenţiale 

pentru tinerii 

care părăsesc 

sistemul de 

protecţie a 

copilului 

ORDIN nr. 2126 

din 5 noiembrie 

2014 - Anexa nr.3 

  Găzduirea 

temporară și 

dezvoltarea 

abilităților de 

viață 

independentă 

în vederea 

integrării în 

comunitate. 

 

Serviciile 

sociale cu 

cazare pe o 

perioadă 

determinată 

organizate ca 

centre 

rezidenţiale 

pentru 

persoanele fără 

adăpost 

ORDIN nr. 2126 

din 5 noiembrie 

2014 - Anexa nr.4 

 

 

 

 

nu există 

 Asigurarea 

serviciilor de 

găzduire 

temporară, 

consiliere, 

orientare și 

integrare 

socio-

profesională, 

în vederea 

prevenirii 

excluziunii 

 



sociale. 

Serviciile 

sociale 

acordate în 

comunitate, 

organizate ca  

adăposturi de 

noapte 

ORDIN nr. 2126 

din 5 noiembrie 

2014 - Anexa nr.5 

 

 

 

nu există 

inițiat proiect 

de hotarâre 

Consiliul 

local 

 

Transformarea

Centrul Social 

de Urgență al 

Asociației  

Filantropia 

Ortodoxă în 

Adăpost de 

noapte  

Asigurarea 

serviciilor de 

cazare pe 

timpul nopții, 

informare și 

consiliere. 

 

 

octombrie -

noiembrie 

2015 

Serviciile de 

asistență 

comunitară 

ORDIN nr. 2126 

din 5 noiembrie 

2014 – Anexa nr.7 

 

 

 

 

 

 

nu există 

 Creşterea 

gradului de 

accesibilitate 

la serviciile 

sociale şi de 

asistenţă 

medicală 

comunitară. 

Soluţionarea 

problemelor 

medico-

sociale ale 

individului, în 

vederea 

menţinerii 

acestuia în 

propriul 

mediu de 

viaţă. 

 

Echipă mobilă 

de intervenție 

stradală 

ORDIN nr. 2126 

din 5 noiembrie 

2014 – Anexa nr.7 

 

nu există 

   

Servicii de 

ambulanță 

socială 

ORDIN nr. 2126 

din 5 noiembrie 

2014 – Anexa nr.7 

 

 

 

 

 

nu există 

 Asigurarea 

serviciilor 

medicale si 

sprijin de 

specialitate 

prin 

intermediul 

echipajelor 

mobile 

anumitor 

categ.sociale. 

 

Cantina 

socială 

ORDIN nr. 2126 

din 5 noiembrie 

2014 - Anexa nr.9 

nu există, 

doar pentru 

alocația 

zilnică de 

hrană 

Cantina de 

Ajutor Social- 

Direcția de 

Asistență 

Socială 

Menținerea și 

dezvoltarea 

serviciilor de 

pregătire și 

distribuire a 

hranei pentru 

persoanele 

permanent 



aflate în 

situații 

economico-

sociale sau  

medicale 

deosebite 

Serviciile 

sociale 

acordate în 

sistem integrat 

cu alte servicii 

de interes 

general, 

destinate 

persoanelor 

adulte 

ORDIN nr. 2126 

din 5 noiembrie 

2014 - Anexa nr.10 

 

 

 

 

 

nu există 

-Serviciul de 

Integrare 

Socio-

Profesională 

Atelier Insert 

Decor-

Asociația  

AGORA 

Asigurarea 

serviciilor de 

consiliere 

socio-

profesională  

la sediul 

atelierului, 

activități de 

practică în 

domeniul 

artizanat, 

croitorie, 

decorațiuni, 

cursuri de 

calificare. 

 

SERVICII  SOCIALE DIN DOMENIUL 

VIOLENȚEI ÎN FAMILIE 

   

Centrul pentru 

adăpostirea 

victimelor 

violenţei în 

familie 

ORDIN nr. 1343 

din 29 iunie 2015 

 Anexa 1 

nu există Centrul pentru 

adăpostirea 

victimelor 

violenţei în 

familie- 

Direcția de 

Asistență 

Socială 

Informarea și 

consilierea 

victimelor 

violenței în 

familie asupra 

drepturilor pe 

care le au 

asigurarea 

cazării în 

cadrul 

Adăpostului 

pentru o 

perioadă 

determinată de 

timp în limita 

locurilor 

disponibile. 

Permanent 

Centrul de 

asistenţă 

destinat 

agresorilor 

ORDIN nr. 1343 

din 29 iunie 2015 

Anexa 3 

nu există nu există   

SERVICII PENTRU PERSOANE 

VÂRSTNICE 

   

Serviciile 

sociale cu 

cazare 

ORDIN nr. 2126 

din 5 noiembrie 

2014 pentru 

Anexa 3  din 

HG 23/2010 

privind  

1. Căminul de 

persoane 

Vârstnice- 

Prevenirea 

marginalizării 

sociale şi 

.Permanent 

 

 



organizate ca 

centre 

rezidențiale 

destinate 

persoanelor 

vârstnice 

 

aprobarea 

Standardelor 

minime de calitate 

pentru acreditarea 

serviciilor sociale 

destinate 

persoanelor 

vârstnice, 

persoanbelor fără 

adăpost, tinerilor 

care au părăsit 

sistemul de 

protecție a copilului 

și a altor categorii 

de persoane adulte 

aflate în dificultate, 

precum și pentru 

servicii acordate în 

comunitate, 

serviciilor acordate 

în sistem integrat și 

cantinelor sociale- 

Anexa nr.1 

standardul de 

cost pentru 

serviciile 

rezidențiale 

destinate 

persoanelor 

vârstnice 

 

Consiliul Local 

Alba Iulia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Așezământul 

pentru 

persoane 

vârstnice 

Sf.Andrei 

Bărăbanț- 

Asociația Sf. 

Andrei 

 

 

 

 

 

 

sprijin pentru 

reintegrarea 

socială, 

îmbunătăţirea 

calităţii vieţii 

persoanelor 

vârstnice prin 

petrecerea în 

mod activ şi 

plăcut a 

timpului liber. 

Asigurarea 

serviciilor 

de:găzduire şi 

de hrană, 

îngrijiri 

medicale, 

recuperare şi 

readaptare, 

activităţi de 

ergoterapie şi 

de petrecere a 

timpului liber, 

asist.socială şi 

psihologică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.În funcție de 

nevoie 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciile 

sociale cu 

cazare, 

organizate ca 

locuințe 

protejate 

pentru 

persoanele 

vârstnice 

ORDIN nr. 2126 

din 5 noiembrie 

2014 - Anexa nr.2 

nu există   Menţinerea, 

refacerea şi 

dezvoltarea 

capacităţilor 

individuale ale 

persoanelor 

vârstnice, 

pentru 

depăşirea unei 

situaţii de 

nevoie, în 

cazul în care 

persoana sau 

familia este 

incapabilă să 

o soluţioneze 

singură.  

 

Serviciile de 

îngrijiri la 

domiciliu 

pentru 

persoane 

vârstnice 

ORDIN nr. 2126 

din 5 noiembrie 

2014 - Anexa nr.8 

nu există - Serviciul 

socio-medical 

de îngrijire la 

domiciliu a 

persoanelor 

vârstnice Alba 

Asigurarea 

serviciilor de 

îngrijire 

personală, de 

supraveghere 

şi de 

Februarie 

2016 



Iulia -Asociația 

Filantropia 

Ortodoxă  

menţinere a 

sănătăţii, 

persoanelor 

vârstnice 

lipsite de 

sprijin 

familial, 

asigurarea 

hranei la 

domiciliu.  

   Centrul de 

îngrijire 

medicală și 

asistență 

socială la 

domiciliu- 

Asociația 

Caritas Alba 

Iulia 

 

 

 

 

Asigurarea 

serviciilor de 

îngrijire 

personală, de 

supraveghere 

şi de 

menţinere a 

sănătăţii, 

persoanelor 

vârstnice 

lipsite de 

sprijin 

familial, 

asigurarea 

îngrijirii 

medicale la 

domiciliu. 

 Februarie 

2016 

Centru de zi   

pentru 

persoane 

vârstnice 

ORDIN nr. 2126 

din 5 noiembrie 

2014 - Anexa nr.6 

nu există Centru de zi   

pentru 

persoane 

vârstnice -  

Direcția de 

Asistență 

Socială  

Prevenirea 

marginalizării 

sociale şi 

sprijinirea 

pentru 

reintegrarea 

socială, 

îmbunătăţirea 

calităţii vieţii 

persoanelor 

vârstnice prin 

petrecerea în 

mod activ şi 

plăcut a 

timpului liber. 

Permanent 

 

 

  Întocmit,  

 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ din subordinea Consiliului Local Alba Iulia 


