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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

METODOLOGIE DE COLABORARE ÎNTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SIBIU ȘI SPAS-URILE LOCALE 

 
Asociația SOS Satele Copiilor România în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sibiu continuă implementarea proiectului ”Județul Sibiu mai prietenos pentru copii 

– autorități locale mai bine echipate, intervenții mai eficiente”, prin derularea activității de 

”Elaborare/adaptare și testare a unei metodologii de colaborare între Serviciile Publice de Asistență 

Socială din cadrul primăriilor din județ și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sibiu (DGASPC Sibiu)”. Metodologia va fi elaborată pornind de la concluziile și recomandările 

Diagnozei sociale realizate la nivelul județului în cadrul proiectului, precum și de la prevederile Hotărârii 

nr. 69/2015 care aprobă Metodologia de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al 

documentelor elaborate de către acestea.  

Această metodologie va cuprinde responsabilități și modalități de lucru care vor contribui la optimizarea 

comunicării între cele doua niveluri - local și județean, ceea ce va duce la creșterea calității serviciilor de 

asistență socială acordate beneficiarilor atât la nivel local cât și la nivel județean. Un prim pas în acest 

proces de elaborare a metodologiei a fost făcut prin implicarea reprezentanților Serviciilor Publice de 

Asistență Socială din cadrul primăriilor din județ, care au avut prilejul de a contribui cu propuneri și 

soluții privind aspectele ce impun colaborarea, în cadrul a trei întâlniri de lucru organizate de Asociația 

SOS Satele Copiilor România împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sibiu, la Mediaș (13 iunie), Sibiu (14 iunie) și Agnita (16 iunie).  

Concluziile și recomandările acestor întâlniri de lucru vor fi integrate în Metodologia elaborată, care după 

finalizare, va fi testată timp de 2 luni în 5 localități din județ, din care cel puțin 3 vor fi cu un procent mai 

mare de 5% de populație de etnie romă. Testarea metodologiei presupune colaborarea strânsă între 

autoritățile locale și DGASPC Sibiu printr-o comunicare permanentă și prin organizarea de vizite 

periodice de monitorizare. Concluziile obținute în urma testării vor fi discutate în cadrul unei noi întâlniri 

de lucru în urma căreia va fi revizuită metodologia. La finalul acestei activități vom avea o metodologie 

de lucru care va asigura o relației de bună colaborare între DGASPC Sibiu și autoritățile administrației 

publice locale de la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu. 

Proiectul „Județul Sibiu mai prietenos pentru copii – autorități locale mai bine echipate, intervenții 

mai eficiente”, ID proiect PEH022, este implementat de Asociația SOS Satele Copiilor România, ONG 

cu experiență de peste 20 ani în județul Sibiu, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Sibiu, instituția responsabilă de problematica drepturilor copilului la nivel 

județean.  Proiectul este finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat 

de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, având valoarea 

totală de 851.000 lei. 

 

Persoană de contact:  Adriana Orlea – responsabil comunicare, e-mail: Adina.Orlea@sos-

satelecopiilor.ro. 
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