
 

 

PROIECTE IMPLEMENTATE - DGASPC HUNEDOARA 

 

 

Programul Numele proiectului 

Perioada 
de 

implement
are 

Beneficiari 

 

Servicii   dezvoltate 

 

Phare 1999 
Children First 1 

 RO 9905.02 

Reţeaua centrelor de îngrijire si 
recuperare de zi pentru copilului 

cu handicap din judeţul 
Hunedoara  

 

24.10.2001 
- 

31.03.2004 

30 de copii cu 
handicap din Valea 

Jiului 
30 copii cu handicap 

din Hunedoara 

Amenajarea a doua centre de zi 
pentru copilul cu deficiente din 

Vulcan si Hunedoara 

Phare 1999 
Children First 1 

 RO 9905.02 
 

Reţeaua Centrelor de plasament 
de tip familial  pentru copilul cu 
handicap din zona Hunedoara -

Deva 
 

24.10.2001 
 

31.03.2004 

24 de copii cu 
dizabilitati 

Amenajarea a doua case de tip 
familial in Hunedoara 

 
Phare 1999 

Children First 1 
 RO 9905.02 

 
 

Reţeaua Centrelor de plasament 
de tip familial  pentru copilul cu 

handicap din Valea Jiului 
 

24.10.2001 
 

31.03.2004 

24 de copii cu 
dizabilitati 

Amenajarea a doua case de tip 
familial in Vulcan 

Phare 2001 
Coeziune economica si 

sociala – Schema de 
investitii in servicii 

sociale 
RO 0108.03.03 

Centrul de asistenta speciala 
pentru copil si familie „Şanse 

Egale” 

29.11.2003 
29.05.2005 

30 copii cu handicap 

Servicii specializate de 
recuperare pentru copiii cu 

handicap/dizabilitati si servicii de 
consiliere pentru familiile 

acestora, din municipiul Deva si 
proximitatea sa geografica 

Phare 2001 
Children First 2 

RO 0104.01 

Închiderea Centrului de plasament 
Uricani 

29.07.2003 
– 

29.07.2005 
 

105 copii din CP 
Uricani 

1. Crearea unei reţele de 10 
apartamente familiale în Valea 

Jiului 
2. Crearea Centrului de zi  

“Sufleţel“ – Petroşani  
3. Crearea Centrului de primire in 

regim de urgenţă Petroşani (2 
apartamente) 



Programul Numele proiectului 

Perioada 
de 

implement
are 

Beneficiari 

 

Servicii   dezvoltate 

 

Phare 2002 
Children First 3 
RO – 2002/000-

586.01.01 

Închiderea Centrului de plasament 
Deva 

30.09.2004 
– 

30.06.2006 
 

102 copii din CP 
Deva 

1. Crearea unei reţele de 8 
apartamente familiale distribuite 
în localităţile Hunedoara, Deva 

Simeria, Călan, Ilia 
2. Crearea Centrului de zi  

Phare/2003/005-
551.01.04.01 

Schema de Granturi 
pentru Reforma 
Institutionala in 

sectorul protectiei 
persoanelor cu 

dizabilitati 

Restructurarea Centrului de 
Îngrijire si Asistenta Petrila 

29.11.2005 
– 

29.03.2007 

16 persoane adulte 
cu handicap din CIA 

Petrila 

1. Crearea unei reţele de locuinţe 
protejate (3 case in Orastie si 1 
casa in Petrila) destinate unui 

număr de 16 persoane cu 
handicap din CIA Petrila 

2. Diminuarea capacităţii CIA 
Petrila, de la 72 locuri la max. 50 

locuri  

 
BDCE 

Complex de Servicii Comunitare 
Lupeni 

2001-2004 
(2,5 ani) 

Copii aflați în situație 
de risc și părinții 

acestora 

1.Centrul de zi 
2. Centrul de consiliere 

3. Centrul Maternal 

 
BIRD 

 

Adăpost de noapte si zi pentru 
copiii străzii Petroşani 

2001-2003 
Copii ai strazii din 

Valea Jiului 
Crearea unui adapost de noapte 

si zi 

BDCE 
 
 

Complex de Servicii 
Comunitare(Hunedoara zi) 

2001-2003 
Copii aflați în situație 

de risc și părinții 
acestora 

1. Centrul de consiliere 
2. Centrul de zi 

Autoritatea Naţională 
pentru Persoane cu 
Handicap, Consiliul 

Judeţean Hunedoara, 
Consiliul Local Brad 

Centrul de Îngrijire si Asistenta 
Brad 

2001 – 
2006 

Persoane adulte cu 
handicap 

Crearea unui centru de ingrijire si 
asistenta care sa asigure Servicii 
de găzduire, îngrijire personala, 
recuperare, asistenta medicala 

curenta si de specialitate 

Ministerul Integrării 
Europene – 

Subprogramul 
Investiţii in Servicii 

Sociale, a II a licitaţie – 
2004 

Centrul de integrare sociala si 
profesionala a copiilor si tinerilor 

cu dizabilitati Bretea Streiului 

01.01.2005 
– 

31.12.2005 
36 copii cu dizabilitati 

Crearea unui centru care sa 
ofere sprijin copiilor si tinerilor cu 

dizabiltati in vederea integrării 
sociale si profesionale prin 

servicii de gazduire, asistenta si 
consiliere pentru copil/tanar si 

familie 
     



Programul Numele proiectului 

Perioada 
de 

implement
are 

Beneficiari 

 

Servicii   dezvoltate 

 
Fondul Global si Banca 
Mondiala „Combaterea 
HIV/SIDA: un raspuns 

cuprinzator, 
coordonat, 

multisectorial in 
Romania” 

 

Complex de servicii: casa 
familiala, servicii de zi si consiliere 
pentru copiii seropozitivi din Valea 

Jiului 

03.02.2004 
– 

03.02.2005 

12 locuri, 7 copii 
seropozitivi – casa 

familiala 
 

1.Casa familiala Hansel si Gretel 
2.1 Centru de zi pentru copii 
seropozitivi 

P.I.N. 4 
Dezvoltarea serviciilor 

sociale specializate 
pentru persoanele 

adulte cu handicap: 
centre de servicii de 

recuperare 
neuromotorie – de tip 

ambulatoriu 

Centrul de recuperare 
neuromotorie – de tip ambulatoriu 

Paclisa 
2006-2007 

Persoane adulte cu 
handicap locomotor 

din centrele 
rezidentiale si din 

familie 

Servicii de recuperare si 
reabilitare pentru persoanele cu 

handicap neuromotor 

P.I.N. 4 
Dezvoltarea serviciilor 

sociale specializate 
pentru persoanele 

adulte cu handicap: 
centre de servicii de 

recuperare 
neuromotorie – de tip 

ambulatoriu 

Centrul de recuperare 
neuromotorie – de tip ambulatoriu 

Geoagiu 
2006-2007 

Persoane adulte cu 
handicap locomotor 

din centrele 
rezidentiale si din 

familie 
 
 

Servicii de recuperare si 
reabilitare pentru persoanele cu 

handicap neuromotor 

P.I.N. 4 
Dezvoltarea serviciilor 

sociale specializate 
pentru persoanele 

adulte cu handicap: 
centre de servicii de 

recuperare 
neuromotorie – de tip 

ambulatoriu 

 
Centrul de recuperare 

neuromotorie – de tip ambulatoriu 
Branisca 

 
2006-2007 

 
Persoane adulte cu 
handicap locomotor 

din centrele 
rezidentiale si din 

familie 

 
Servicii de recuperare si 

reabilitare pentru persoanele cu 
handicap neuromotor 



Programul Numele proiectului 

Perioada 
de 

implement
are 

Beneficiari 

 

Servicii   dezvoltate 

 
P.I.N. 1 

Infiintarea de centre de 
plasament de tip 
familial (casute si 

apartamente) pentru 
copiii din institutiile cu 
o capacitate mai mare 
de 100 de locuri, care 

nu au fost 
restructurate pe 

module de tip familial 

Case de tip familial in municipiul 
Orastie 

2006-2007 
30 de copii ce provin 

din Centrul de 
Plasament Orastie 

3 case familiale care sa ofere 
servicii de ingrijire si protectie 
individualizata intr-un mediu 

familial, adaptat nevoilor copilului 
separat de familia sa 

P.I.N. 1 
Infiintarea de centre de 

plasament de tip 
familial - casute si 

apartamente pentru 
copiii din institutiile cu 
o capacitate mai mare 

de 100 de locuri 

Inchiderea Centrului de plasament 
pentru copilul deficient si 

comportament deviant Sacel 
2006-2007 99 copii din CP Sacel 

Construirea si amenajarea a 3-4 
case familiale in Hunedoara 

PHARE 2004-2006 
Coeziune Economica 

si Sociala Phare 
2006/018-147.04.02 

Echipa mobila de interventie 
rapida in cazuri de abuz, neglijare 

si exploatare a copilului 
2009 

Copiii de pe raza 
judetului Hunedoara 

Crearea unei Echipe mobile care 
are misiunea sa primeasca 

apelurile cu privire la situatiile de 
abuz, neglijare si exploatare a 

copilului, sa asigure asistenta si 
consiliere in aceste situatii si sa 

intervina prompt in cazurile 
urgente. 

PHARE 2004-2006 
Coeziune Economica 

si Sociala Phare 
2006/018-147.04.02 

Centrul de orientare, 
supraveghere şi sprijinire a 

reintegrării sociale a copilului – 
Cuore  

2009 

Copiii care au 
săvârşit o faptă 

penală şi nu răspund 
penal 

Crearea Centrului -Serviciului 
social specializat destinat 

copilului care a săvârşit o faptă 
penală dar nu răspunde penal, 

organizat ca centru de orientare, 
supraveghere şi sprijinire a 

reintegrării sociale a copilului 
     



Programul Numele proiectului 

Perioada 
de 

implement
are 

Beneficiari 

 

Servicii   dezvoltate 

 
PHARE 2004 – 2006  

Coeziune Economică 
şi Socială 

SERVICII SOCIALE 
PHARE/2004/016-

772.04.02 

Campanie de informare  „Activ 
pentru Comunitate” privind 

protecţia şi promovarea drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale 

omului – identificarea nevoilor de 
sprijin familial 

2007 - 
2008 

Presedintii 
asociatiilor de 

proprietari din Deva 
şi Hunedoara  

18 sesiuni de informare în Deva 
si Hunedoara – 555 preşedinţi 

participanţi 

 
PHARE 2004 – 2006  

Coeziune Economică 
şi Socială 

SERVICII SOCIALE 
PHARE/2004/016-

772.04.02   

Campanie de informare “Toţi copiii 
au drepturi egale”. 

2007-2008 
Copii din scoli - 
clasele a VII-a 

Activitati de informare cu privire 
la drepturile copiilor 

Fondul Global de 
Lupta HIV/SIDA 

Campanie de prevenire a 
transmiterii HIV in randul copiilor 

si tinerilor romi 

21.01.2008
-

20.01.2009 
06.2009-
06.2010 

 

Copii si tinerii romi cu 
varsta intre 15-29 ani 
din Geaogiu, Brad, 

Orastie, Hunedoara, 
V Jiului, Hateg 

Campanie de informare- 
I 2008-2009-431 beneficiari 
II 2009-2010-176 beneficiari 

Total 607 beneficiari 
 
 
 
 

POSDRU 2007 - 2013 
DMI 6.2. 

Centrul de Management al carierei 
pentru persoanele cu dizabilitati 

din judetul Hunedoara 

Martie 
2013 – mai 

2014 

210 persoane cu 
dizabilitati din judetul 

Hunedoara 

Infiinţarea Centrului de 
Management al Carierei pentru 

persoanele cu dizabilităţi din 
judeţul Hunedoara; Realizarea a 
3 analize privind nevoile specifice 
ale grupurilor ţintă; Program de 

instruire a personalului din 
sistemul de stat de asistenţă 

socială şi protecţia copilului din 
judeţul Hunedoara în domeniul 

managementul carierei; Program 
de calificare/recalificare a 

persoanelor cu dizabilităţi din 
judeţul Hunedoara;  



Programul Numele proiectului 

Perioada 
de 

implement
are 
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Servicii   dezvoltate 

 

POSDRU 2007 - 2013 
DMI 6.2. 

Faureste-ti viitorul - Formarea 
profesionala a romilor din judetul 

Hunedoara 

Martie 
2013 – mai 

2014 

210 persoane de 
etnie roma din judetul 

Hunedoara 

Studii privind nevoile specifice de 
formare si integrare socio-

profesionala a persoanelor de 
etnie roma din judetul 

Hunedoara; Infiintarea si 
functionarea Centrului Mobil de 

Incluziune Sociala pentru 
persoanele de etnia roma; 

Program de calificare/realificare a 
grupului tinta format din persoane 

de etnia roma din judetul 
Hunedoara;  

 


