
  
 

  

 

Nr. __________/2021. 

 

Către, 

Uniunea Națională a Consiliilor Județene 

Stimate Domnule Director General Sorin Munteanu! 

 

 

În continuarea corespondenței avute privind subfinanțarea serviciilor de protecție a copilului și 

a persoanelor cu dizabilități dorim să vă supunem atenției propunerile noastre care vizează 

sistemul de finanțare ale activităților desfășurate de Direcțiile Generale de Asistență Socială și 

Protecție a Copilului județene, și care dacă vor fi luate în considerare vor putea contribui la 

rezolvarea problemelor cronice de finanțare care revin în fiecare an în acest sector. 

După cum se vede din răspunsul transmis către UNCJR din partea Autorității Naționale pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, de la bugetul de stat se asigură în 

momentul de față cel mult 90% din standardul de cost care reprezintă suma minimă aferentă 

cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculată pentru un beneficiar/tipuri 

de servicii sociale. Acest lucru presupune că sunt luate în considerare la fundamentarea 

alocărilor doar acele servicii pentru care există un standard de cost. După cum se știe Direcțiile 

oferă pe lângă acestea, a largă paletă de alte servicii esențiale în sistemul social, unele stipulate 

expres în legislație și ca obligații, altele create pentru a răspunde nevoilor identificate ale 

persoanelor aflate în rsic de excluziune socială. Ca să amintim doar câteva dintre acestea: 

- Serviciile adopții și postadopții (aceste servicii oferă copiilor ajunși în sistemul de 

protecție specială șansa unei vieți normale, dar și familiilor o împlinire a vieții de 

familie). 

- Serviciile de managment de caz copii și adulți (acestea repezentând principala unealta a 

Direcțiilor în asigurarea respectării drepturilor copiilor și a persoanelor cu dizabilități 

prin evaluarea sesizărilor și propunerea măsurilor necesare. 

- Serviciile de evaluare complexă a copiilor și adulților cu handicap, și serviciile de 

evidență și acordare a drepturilor acestora (acestea oferind servicii la nivel național 

pentru peste 850.000 de beneficiari. 

- Centrele multifuncționale de tranzit pentru tinerii care ies din sistemul de protecție 

specială etc. 
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În plus celelalte servicii existente în cadrul aparatului propriu al Direcțiilor care nu sunt 

finanțate nici ele, servesc de fapt serviciile sociale fără a fi luate în considerare la calculul 

standardelor de cost ( serviciile de resurse umane, achiziții, contabilitate etc.) 

Astfel în loc de o finanțare de 90% a costurilor cu asistență socială a județelor se ajunge la un 

procent de cel mult 70% asigurată din alocările din bugetul central, împovărând foarte mult 

bugetele Consiliilor Județene, reducând fondurile necesare pentru investiții în infrastructură, 

spitale etc.      

Vă atragem atenția totodată că standardele de cost stabilite prin HG 426/2020 nu acoperă 

nevoile reale de finanțare pentru majoritatea serviciilor sociale licențiate având în vedere 

nivelul ridicat al cerințelor existente în standardele minime de calitate, dar și a evoluțiilor din 

ultimul an (pandemia de coronavirus și creșterea prețurilor le energie etc.) cele mai acute 

probleme fiind la casele de tip familial. 

Prin urmare propunem o nouă actualizare a standardelor de cost dar și asigurarea finanțării 

activităților direcției care nu au standard de cost și care au fost exemplificate mai sus, prin 

asigurarea unei sume calculate pe criteriul numărului de locuitori din județe, printr-o 

schimbare legislativă la a cărei propunere ne oferim să contribuim.  

 

Cu stimă, 

 

Borboly Csaba 

Președinte 

 

Miercurea Ciuc, 27.09.2021 
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