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2018 - 2020
Serviciile sociale reprezintă ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru
a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi
depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea
autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale,
pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii. Serviciile sociale
pot fi furnizate în sistem integrat, prin asocierea lor cu serviciile medicale, educaţionale,
de locuinţe şi de ocupare în muncă.
Serviciile sociale pot fi servicii sociale cu caracter primar şi servicii sociale specializate,
respectiv servicii sociale cu cazare (în centre rezidenţiale publice sau private) şi servicii
sociale nerezidenţiale (centre de zi, îngrijire la domiciliu, în comunitate, etc).
Furnizorii de servicii sociale pot fi persoane fizice sau juridice, publice ori private.
În judeţul Mureş, conform datelor publicate în Registrul electronic unic al serviciilor sociale
la data de 04 august 2017 pe site-ul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale sunt înregistraţi
89 furnizori de servicii sociale acreditaţi în baza Legii nr.197/2012 şi 131 servicii sociale
licenţiate.
Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) este instituția publică
cu personalitate juridică înființată la 01.01.2005 în subordinea Consiliului Județean Mureş
prin Hotărârea nr.56/16.12.2004, prin comasarea serviciului public de asistență socială și a
serviciului public specializat pentru protecția copilului de la nivelul județului, prin
preluarea, în mod corespunzător, a atribuțiilor și funcțiilor acestora.
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Conform atribuţiilor principale stipulate în H.G. nr.1434/2004, DGASPC Mureş realizează la
nivel județean, măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei,
persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror
persoane aflate în nevoie.
Conform datelor statistice, în cursul anului 2016 Directia a oferit servicii unui numar total
de 29.075 beneficiari direcţi, din care 5.551 în sistemul de protecţie a drepturilor copilului
şi 23.524 persoane adulte.
În conformitate cu prevederile art.112,113 şi 118 din Legea nr.292/2011 se întocmeşte
prezentul Plan de acţiuni privind serviciile sociale judeţul Mureş care conţine informaţii
privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale
propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor de la furnizorii privați,
programul de subvenționare, bugetul estimat și sursele de finanțare. Acesta a fost întocmit
după consultarea furnizorilor publici și privați licenţiaţi din judeţ. Astfel:
-

prin adresa cu nr.28125/ 30.06.2017, DGASPC Mureş a solicitat tuturor primăriilor din
judeţ să ne comunice care sunt nevoile actuale de servicii sociale identificate pe
raza lor administrativ teritorială precum şi cele previzionate pentru perioada 20182020, detaliate pe tipuri de servicii şi categorii de beneficiari, conform H.G.
867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale. Un număr de 63 de
primării din totalul celor 102 primării existente în judeţ ne-au transmis informaţiile
solicitate.

-

prin adresa cu nr.28126/ 30.06.2017, DGASPC Mureş a solicitat furnizorilor privaţi
licenţiaţi din judeţ să ne comunice care sunt serviciile sociale oferite precum şi
nevoile de servicii sociale identificate şi cele previzionate pentru perioada 20182020, detaliate pe tipuri de servicii şi categorii de beneficiari, conform H.G.
867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale. Un număr de 23
organizaţii nonguvernamentale din totalul celor 51 cărora le-a fost transmisă adresa
ne-au comunicat informaţiile solicitate.

În aceste condiţii, Planul nu se pretinde a fi unul exhaustiv, acesta conţinând doar
informaţiile deţinute la ora actuală de DGASPC Mureş din diverse surse de informare
(statistici oficiale, raportări trimestriale depuse de furnizori privaţi, autorităţi publice
locale) şi date care sunt previzonate pentru anii 2018-2020, în baza datelor statistice din
perioada 2014-2017.
Prin implementarea prezentului plan se va asigura creşterea calităţii vieţii copilului şi a
adultului aflat în situaţie de risc de excludere socială în judeţul Mureş, urmărindu-se ca
toate serviciile pentru aceste categorii, din oricare din domeniile de interes pentru acesta,
să respecte standardele minime prevăzute prin reglementări legale, care să fie verificate în
mod periodic într-un sistem competent, coerent si unitar. Totodată, acesta subliniază
importanţa tuturor instituţiilor care, prin activitatea lor, au legătură cu copiii şi adulţii
aflaţi în situaţie de risc, de excludere socială, şi care trebuie să conştientizeze faptul că
sunt deopotrivă responsabile pentru protejarea intereselor şi a drepturilor acestor persoane.
Nu în ultimul rând, acesta va sta la baza demersurilor ulterioare de achiziţie/ contractare a
serviciilor sociale de la furnizori privaţi de servicii, conform nevoilor astfel identificate:
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PLAN DE CONTRACTARE PE ANII 2018-2019-2020
Tip de
serviciu
social
necesar a fi
contractat

Categorie
beneficiari

Nr.
benef
iciari
/an

Cost
per
benefi
ciar/a
n

Valoare estimată
2018

2019

Total
2020

Servicii
rezidenţiale
tip CTF

copii
cu/pt 112
care se va
institui
măsură
de
protecţie
specială

25.955

2.906.906

2.906.960

2.906.960

8.720.880

Servicii
rezidenţiale

copii
cu 6
dizabilităţi
cu/pt care se
va
institui
măsură
de
protecţie
specială

33.955

203.730

203.730

203.730

611.190

Servicii
asistent
maternal
profesionst

copii
cu/pt 10
care se va
institui
măsură
de
protecţie
specială

21.456

176.836

176.836

176.836

530.508

Servicii
de
dezvoltare a
deprinderilor
de
viaţă

copii şi tineri 60
cu/pt care se
va
institui
măsură
de
protecţie
specială

2600

156.000

156.000

156.000

468.000

persoane
30
adulte
cu
dizabilităţi

37.870
,40

1.136.112

1.136.112

1.136.112

3.408.336

165.700

165.700

165.700

497.100

4.745.338

4.745.338

4.745.338

14.236.014

independentă

Servicii
rezidenţiale

X
6
copii
12.025
X
4
copii

Servicii
victime
ale 10 /zi 16.570
rezidenţiale
violenţei
lunar
de îngrijire şi domestice
asistenţă
TOTAL
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Nr
crt.

Obiective
operaţionale

Număr şi
categorii de
beneficiari

Furnizor
de
servicii

Servicii sociale
existente

Servicii sociale
propuse
pentru a fi
înfiinţate

Programul
de
contractare
a serviciilor
sociale
2018-2020

Bugetul estimat pt contractare/an
-lei-

2018

2019

Surse
de
finanţar
e

2020

I. Categoria de beneficiari: COPII SI FAMILII AFLATE ÎN SITUAŢII DE RISC
1

Asigurarea
protecţiei
temporare a
copiilor care
au /necesită
măsură de
protecţie

521 copii
(491 copii
separaţi
temporar sau
definitiv de
părinţii săi + 30
intări/an)

DGASPC
Mureş

Centre rezidenţiale
organizate în case de
tip familial (CTF):
35 CTF publice din
structura DGASPC
Mureş: 253 beneficiari

ONG

-

Servicii
rezidenţiale
de tip CTF
pentru 112
beneficiari

2.906.960

2.906.960

2.906
.960

Buget de
stat prin
CJM

(82 CTF OPA
+ 30 intrări)

26 CTF private:238
beneficiari
Fundația Kiwi Casa
Bucuriei,Fundaţia
Global Care România,
Asociaţia de Caritate
"Betania,
Asociaţia"Pro Christo
et Ecclesia",
Fundaţia"Lazarenum",
Fundaţia"Dove”filiala Mureş,Fundaţia
Culturală"Czegei
4

Wass",Asociaţia
"Sfânta Elisabeta",
Fundaţia
"Andrei PRO VITA"
Asociaţia "Forumul
Ecumenic"
Fundaţia "LOC"
Fundaţia "PRO
SOVATA"
Asociaţia
Filantropia Ortodoxă
Alba Iulia (filiala
Daneş)
Asociaţia
Filantropia Ortodoxă
Alba Iulia (filiala
Reghin)
Fundaţia „SF.
FRANCISC” Deva,
Asociaţia
“CROWN Child
Placement”
132 copii cu
dizabilităţi
separaţi
temporar sau
definitiv de
părinţii săi

DGASPC
Mureş

5 centre rezidenţiale
publice pentru copii
cu deficienţe
neuropsihiatrice,
DGASPC Mureş: 126
beneficiari

0

Servicii de
tip
rezidenţial
pentru 6
copii cu
dizabilităţi

ONG

-

-

-

203.730

203.730

203.7
30

Buget de
stat prin
CJM

5

2 copii cu
handicap grav
cu dependenţă
de îngrijiri
medicale
specializate cu
vârsta cuprinsă
între 0-3 ani

DGASPC
+Spitalul
Judeţean

ONG

-

-

12 copii care au
săvârşit fapte
penale şi nu
răspund penal

DGASPC

0

1 centru de
orientare,
supravaghere şi
sprijinire a
reintegrării
sociale a
copilului care a
sâvârşit fapte
penale şi nu
răspunde penal
- public

ONG

-

-

-

DGASPC

Centrul de primire în
regim de urgenţă cu o
capacitate de 24
locuri – 22 copii
plasaţi în regim de
urgenţă – DGASPC
Mureş

0

0

456 copii aflaţi
în situaţie de
risc (abuzaţi,
neglijaţi,
expoataţi) –
sesizate la
telefonul

1 serviciu rezidenţial
de îngrijire şi
asistenţă medicosocială SPERANŢA

Buget de
stat prin
CJM

Târgu-Mureş
-

-

Buget
judeţean
,fonduri
nerambu
rsabile

-

Buget de
stat prin
CJM

6

copilului/sem.I
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Asigurarea
prevenirii
separării
copilului de
părinţii săi

ONG

-

645 copii aflaţi
în plasament la
rude/familii/pe
rsoane

DGASPC

Serviciul familial,
pentru copilul aflat în
plasament la rude
până la gradul IV
inclusiv –442 copii/ la
alte persoane – 203
copii, din structura
DGASPC Mureş

427 copii aflaţi
în plasament la
asistent
maternal
profesionist +
25 intrări/an,
din judeţul
Mureş

DGASPC

Serviciul asistenţă
maternală
profesionistă: 426
copii aflaţi la 232
asistenţi maternali
profesionişti angajaţi
la DGASPC. Posturi
vacante AMP:59

0

10 locuri de
copii in AMP

ONG

Fundaţia Kiwi:1

Fundatia
Kiwi:30

-

DGASPC

Serviciul de
recuperare de zi
pentru copilul cu
dizabilităţi din
comunitate cu 85
locuri – 48 beneficiari

789 copii cu
dizabilităţi cu
certificate de
încadrare în
grad de
handicap

-

-

Buget de
stat

176.836

176.836

176.8
36

Buget de
stat prin
CJM

Buget
judetean
si Buget
propriu
Buget de
stat prin
CJM

7

valabile la sem
I 2017 şi cu
plan de
recuperare din
judeţul Mureş

Sighişoara
Servicii de recuperare
şi reabilitare la
domiciliul copilului
prin Echipa Mobilă de
Recuperare a
Copilului cu
Dizabilităţi– 24 copii
APL

-

-

ONG

Albeşti - Fundaţie :24

-

Buget
fundaţie

Fundaţia pt Familia
Creştină Sighişoara:14
Asociaţia Rază de
Soare Iernut : 20
Fundaţia Transilvană
Alpha Centrul de zi
Perseverenta : 56
950 Copii aflaţi
în situaţii de
risc de separare
/Copii străzii/
Familii cu
copii/

CENTRE DE ZI
APL

Centru de zi pentru
pregătirea şi
sprijinirea integrării
şi reintegrării
copilului în familie
Târgu-Mureş :120
Rozmarin

Târgu-Mureş
Centru de zi de
coordonare şi
informare pt
copii străzii:

Fonduri
nerambu
rsabile,
buget
local

Albeşti:20
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TârguMureş:150
Centru de zi pentru
consiliere şi sprijin
pentru părinţi şi copii
Măgherani:40

Albeşti:20

Fonduri
nerambu
rsabile,
buget
loca

Târgu-Mureş:73
ONG

Centru de zi
Fundaţia Buckner :
140

Buget
fundaţie

Fundaţia Veritas : 110
Asociaţia Pro Christo
Et Eclessias :30
Caritas Alba Iulia :174
Fundaţia
Metroministriess
Sighişoara : 40
Fundaţia Sfanta
Elisabeta :15
Fundaţia Rhema : 28
Centru de zi pentru
consiliere şi sprijin
pentru părinţi şi copii
Fundaţia Talentum:50
9

Dayspring
Sighişoara:80
Salvaţi Copiii:50
220 Copii în
familie

CREŞE
APL

Band :15, Ludus :40,
Reghin :110,

Buget
local

Sighisoara :30
Sovata :25
3

Asigurarea
protecţiei
cuplurilor
mamăcopil/copii

10 cupluri
mamă copil/copii
aflaţi în situaţii
de risc (10
mame + 16
copii) din
judeţul Mureş

4.

Asigurarea
de servicii
sociale de
dezvoltare a
deprinderilor
de viață
independentă
pentru copiii
și tinerii aflați
în sistemul de
protecție
specială.

617 copii şi
tineri cu
măsură de
protecţie
separaţi
temporar sau
definitiv de
părinţii săi

Centru
maternal:”Materna”
cu o capacitate de 9
cupluri mamăcopil/copii, din
structura DGASPC
Mureş

DGASPC

Activităţi de
dezvoltare a
deprinderilor de viaţă
independentă în 49
servicii rezidenţiale –
557 beneficiari din
cadrul DGASPC Mureş

ONG

1 furnizor privat de
servicii pentru

Buget de
stat prin
CJM

60 copii şi
tineri cu
măsură de
protecţie

156.000

156.000

156.000

Buget de
stat prin
CJM

Buget
local,
fonduri

10

dezvoltarea
deprinderilor de viață
independentă

fundaţie

Fundaţia Talentum

II. CATEGORIA DE BENEFICIARI: PERSOANE ADULTE
II:A. Tineri care urmează să părăsească sistemul de protecţie
1.

Pregatirea
adolescentul
ui pt
parasirea
sistemului de
protectie şi
integrarea sa
în societate

73 Tineri cu
măsură de
protecţie care
au implinit
vârsta de 18 ani
şi urmează să
părăsească
sistemul de
protecţie

DGASPC

2 Centre de tranzit:10
tineri

-

-

Buget de
stat prin
CJM

II.B. Victimele violenţei în familie şi agresori
1.

Informare
consiliere şi
evaluare a
victimelor
violentei
domestice

295 victime/an
ale violenţei
domestice care
solicita
informare şi
consiliere

DGASPC

Activităţi de
informare prin
Compartimentul
violenţă în familie din
cadrul DGASPC Mureş:
40 sesizări/an

Buget de
stat prin
DGASPC
Mureş

11

APL

-

ONG

2 Centre de prevenire
si combatere a
violentei private :240
victime/an

-

-

Buget
consiliu
local,
buget
fundaţie

Fundaţia Institutul Est
European de Sănătate
a Reproducerii
Fundaţia Veritas
Sighişoara
2.

Asigurarea
îngrijirii şi
asistenţei
victimelor
violenţei
domestice

167 victime /an
ale violenţei
domestice care
beneficiază de
servicii
rezidenţiale :

DGASPC

10 locuri de
beneficiari
/zi lunar în
Centru de
primire în
regim de
urgenţă,
indiferent
de numărul
de
beneficiari
care ocupă
un loc pe
parcursul
unei luni
calendaristi
ce.

165.700

165.700

165.700

Buget de
stat prin
CJM

12

APL

-

-

ONG

Adăpost – Centru de
primire în regim de
urgenţă, capacitate
10 locuri

Adăpost –
Centru de
primire în
regim de
urgenţă,
capacitate
totală 16 locuri

Fundaţia Institutul Est
European de Sănătate
a Reproducerii

-

-

Buget
local,
buget
fundaţie

Fundaţia
Institutul Est
European de
Sănătate a
Reproducerii
4.

Asigurarea
asistenţei
agresorilor

10 agresori/an
care au
solicitat servicii
de consiliere

ONG

Centru de
asistenţă
destinat
agresorilor:10

Buget
local,
Buget
Județean,

Donaţii

Fundaţia
Institutul Est
European de
Sănătate a
Reproducerii

II.C. Persoane adulte cu dizabilităţi
1.

Asigurare
servicii
sociale în

1160 persoane
adulte cu
dizabilităţi care

Servicii rezidenţiale
DGASPC

5 Centre de îngrijire şi

Centru

1.136.112

1.136.112

1.136.112

Bugetul

13

unităţi de tip
rezidenţial

au solicitat
admiterea întrun centru
rezidenţial din
care:1102 intrun centru
public(1072 in
centrele
DGASPC + 30 pe
lista de
aşteptare) si 58
intr-un centru
privat

asistenţă: Sighişoara,
Lunca Mureșului,
Căpușu de Câmpie,
Glodeni, Reghin,

rezidenţial
pentru 30
beneficiari

de stat
prin CJ
Mureş

5 centre de
recuperare şi
reabilitare
neuropsihiatrică la
Brâncoveneşti,
Călugăreni, Luduş,
Ceuaşu de Câmpie,
Reghin
1 centru de integrare
prin terapie
ocupaţionala Căpuşu
de Câmpie
1 locuinţă
protejată,Căpuşu de
Câmpie
ONG

Centru de Îngrijire şi
Asistenţă pentru
bolnavi HIV/Sida
Fundaţia Rhema:10
Centru de
recuperare şi
reabilitare

Centru de
pregatire pt. o
viaţă
independentă
Fundaţia
Rhema :10

Fundaţia Reheum
14

Care:14
Locuinţă Protejată
Parohia Evanghelică
Sighişoara: 8
Fundaţia Rhema : 6
Fundaţia Maini
Dibace: 10
2.

Asigurare
servicii
sociale în
comunitate

Persoane
adulte cu
dizabiltăţi din
familie

Servicii nerezidenţiale
APL :240

Centru de servicii
comunitare şi
formare Iernut,
Târgu-Mureş:10
Centru de zi:
Stânceni
Îngrijire la
domiciliu/îngrijitor
persoane/servicii
specializate:
Sovata

Buget
local

Îngrijire la
domiciliu/îngri
jitor
persoane/servi
cii
specializate:
Band :20

Coroisinmărtin
Brâncoveneşti:40
Eremitu:30
Zagăr:50
Târgu-Mureş:90
15

ONG:746

Centru de servicii
comunitare şi
formare
HIFA: 100
Centru de zi:
Centrul Creştin MZ:95
Veritas :20
HIFA:35
Raza de Soare
Iernut :10,

Îngrijire la
domiciliu/îngri
jitor
persoane/servi
cii
specializate:

-

Buget
local,
buget
fundație

Servicii sociale
acordate în
comunitate in
judetul Mures
Caritas Alba
Iulia:180

Fundaţia
Cezara Codruta
Marica:15,
Asociaţia Mâini
Dibace :47
Fundaţia Transilvana
Alpha : 26
Asociatia Catharsis
Tarnaveni :8
Centru de servicii de
recuperare
neuromotorie de tip
ambulatoriu :
Fundaţia Rheum
Care :40
16

Îngrijire la
domiciliu/îngrijitor
persoane/servicii
specializate:
Caritas Alba
Iulia:32+30
HIFA: 54

II.D. Persoane vârstnice
1.

Informare şi
asistenţă/con
siliere

2114 Persoane
vârstnice, cu
vârsta peste 65
ani, cu diferite
grade de
dependenţă

CENTRE/SERVICII DE ZI

DGASPC

Compartimentul
pentru persoane
vârstnice 200

-

APL

Târnaveni :100

Centru de zi
de asistenţă şi
Recuperare:
Târnăveni :25

-

Buget de
stat prin
CJ
Buget
local,
Fonduri
nerambu
rsabile

Centru de zi
de socializare
17

Adămuş 360,
Chibed 30
ONG

Fundaţia Centrul
Creştin Medical de Zi
Sighişoara:90
Veritas Sighişoara: 90

Asociaţia
Caritas Blaj :25

Buget
local

Fundaţia
Diakonia:30

Buget
propriu

Rheum Care: 20
Pro Christo:25
Caritas Alba Iulia
Maica Tereza:155
Amicus:20

2.

Creşterea
gradului de
integrare şi
participare a
persoanelor
vârstnice

Persoane
vârstnice, cu
vârsta peste 65
ani, cu diferite
grade de
dependenţă

Îngrijire la domiciliu
APL:
1013

Chiher:75,

Adămuş:40

Găneşti:30,
Eremitu:30

TârguMureş:500

Acăţari:10,Ghindari
Luduş:25,Mădăraş:45
Măgherani:40,
Nadeş:40

Chibed:74

58.800

Buget
local
Subvenții
Buget
propriu,
Finanțare

nerambu
rsabilă

Pănet:80, Reghin:130
Saschiz:35
Sighişoara:30,
18

Sânpaul:30
Solovăstru:23
Târnăveni:110+50,
Veţca:100,
Vânători: 30
Sovata, Brâncovenești
Veţca:100
ONG:
2066

Rază de Soare
Acăţari:

Buget
local

Caritas Alba
Iulia(Regiunea
Tarnava Mica,Tarnava
Mare si Tg
Mures):1090

Subvenții
Buget
fundație

Asociaţia Marimed
Chiher :75
Fundaţia Diakonia
(Localități deservite:
mun. Târgu-Mureș, oraș
Sărmașu și satele
aferente, com. Ernei,
Pănet, Sântana de
Mureș, Păsăreni,
Mădăraș și satele
aferente, Glodeni, sat
Ghinești): 656
19

Asociaţia
Microregiunea
Târnava Mică
Asociaţia Îngrijire
Acasă Sighisoara
Pro Christo :130
Caritas Blaj:50
Fundaţia
Unitarcoop:65

3.

Îngrijire şi
asistenţă în
unităţi de tip
rezidenţiale

495 persoane
vârstnice, cu
vârsta peste 65
ani, cu diferite
grade de
dependenţă
care au
solicitat
admiterea întrun centru
rezidenţial

Centre rezidenţiale
DGASPC

1 Cămin pentru
persoane vârstnice
Ideciu de Jos :59

APL

Deda:40 CMS

Buget de
stat prin
CJM

Crăciuneşti:30

Fonduri
nerambu
rsabile,
buget
local

Miercurea Nirajului
:27
Papiu: 24
Reghin :8 CITO
Sighişoara: LP
Cozma:24
ONG

Asociaţia Amicus –
Câmpeniţa:110
Cămin pentru

-

-

-

Subvenții
, buget
fundație
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persoane Vârstnice
Valea Izvoarelor:100
Cămin pentru
persoane Vârstnice
Casa Bunicilor
Cristeşti:20
Cămin pentru
persoane Vârstnice
Solovăstru:23
Organizaţia Caritas
Valea Izvoarelor:18
Casa Laura Senior
Center Reghin:42
II.E Servicii sociale pentru persoane aflate în situații de nevoie
Asigurarea de
servicii
sociale
persoanelor
adulte aflate
în situații de

292 Persoane
fără adăpost

APL

Adăpost de noapte
Primăria Reghin -12

Primăria TgMureş: 150

Primăria Tg-Mureş:130

ONG

vulnerabilitate

Adăpost de noapte

Fonduri
neramb
ursabile
, buget
local
Fonduri
fundație

Asociaţia Centru
creştin de noapte – 16
Centrul creştin MZ 16
55 Victimele
dezastrelor

APL

Centru de zi
pentru victime

Fonduri
neramb

21

naturale

ale dezastrelor
naturale Cuci :55

ursabile

II.F Servicii sociale pentru persoane cu diferite adicţii (droguri, alcool, alte substanţe toxice)/ persoane dependente
Asigurarea de
servicii
sociale
persoanelor
adulte aflate
în situaţii de
vulnerabilitate

Persoane cu
diferite adicţii
(droguri,
alcool, alte
substanţe
toxice)/persoan
e dependente

APL :275

Centru
rezidenţial de
tip comunitate
terapeutică
Pănet -25

Fonduri
nerambu
rsabile,
buget
local

Centru
rezidenţial de
îngrijire şi
asistenţă
persoane
dependente
Primăria TgMureş 200
Centru
rezidenţial
recuperare/rea
bilitare pentru
persoane
dependente,
altele decât
vârstnici şi
persoane cu
dizabilităţi
Primăria TgMureş 50
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ONG :185

Centru rezidenţial de
tip comunitate
terapeutica
Fundatia Bonus
Pastor:85

Centru de zi
pentru
prevenire,
evaluare şi
consiliere
antidrog
Fundaţia
Bonus
Pastor:100

Verificat: Director General Adj., Deak Elida Maria

____________

Întocmit:
Inspector de specialitate, Căliman Crina DGASPC Mureş

____________

Şef Serviciu, Miklea Hajnal-Katalin DGASPC Mureş

____________

Director General Adj. Hîrşan Carmen DGASPC Mureş

____________

Sef Serviciu, Constantin Doru DGASPC Mureş

____________

Buget
Local,
Buget
Judetean
,Buget
de
stat,fond
uri
nerambu
rsabile si
fonduri
proprii
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