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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară: 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii 

Obiectiv specific: 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 

din comunităţile marginalizate din zona rurală şioraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin 

implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

Cod Proiect: POCU/827/5/2/ 139541 

Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de 

sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” 
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PREZENTARE GENERALĂ 

 

CENTRUL DE ZI COLINELE TUTOVEI este un centru de zi  de socializare şi petrecere a timpului 
liber, care funcţionează ca serviciu social al Asociația Grup de Acțiune Locală Colinele Tutovei, 
începând cu ianuarie 2021 . 

Asociația Grup de Acțiune Locală Colinele Tutovei, este furnizor privat de servicii sociale, 
acreditat în condiţiile legii, având personalitate juridică proprie. 

Centrul de zi Colinele Tutovei are sediul Săucești, str. Orhideelor, nr. 1, jud. Bacău.  
Spaţiu destinat serviciului social se aflat într-un imobil închiriat, în baza Contractului nr.3 din 
27.04.2021 și a Actului Adițional nr. 1, pe o perioadă de 30 luni (01.05.2021-27.10.2023). 
Suprafaţa totală aferentă clădirii/spaţiului (în m2)  221,83 mp.  
Spațiul este administrat astfel: 

• Centrul de zi Colinele Tutovei - 81,51 mp 

• Asociația Grup de Acțiune Locală Colinele Tutovei – 85,18 mp. 

• Proprietar – 55,14 mp. 
Centrul de zi Colinele Tutovei deține în baza contractului următoarele spații: 

• Parter - Hol+casa scării/cotă indiviză -6,53 mp, Baie- 7,5 mp, Hol – 4,71 mp, sală 
multifuncțională – 34,40 mp - Aria utilă parter 53,14 mp. 

• Etaj - Hol+casa scării – 10,06 mp/cotă indiviză 4,13 mp, Aria utilă etaj 4,13 mp.  

• Mansardă Grup sanitar/cotă indiviză – 1,56 mp, Hol+casa scării/cotă indiciză  –  5,93 mp, 
Birou pentru Centru de zi Colinele Tutovei – 16,75mp, Aria utilă mansardă 24,24 mp.  

Potenţialii beneficiari ai serviciului sunt persoane vârstnice sau care se găsesc într-o situaţie 
de vulnerabilitate, din teritoriul comunelor partenere în Asociația Grup de Acțiune Locală 
Colinele Tutovei (Sunt considerate persoane vârstnice, în sensul prezentei legi, persoanele care 
au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege 17/2000) . 

Fiind un centru de zi, are ca scop principal socializare şi petrecere a timpului liber pentru 
beneficiarii asistați. 

Prin misiunea sa, Centrul de zi Colinele Tutovei își propune diminuarea riscului de 
marginalizare socială pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 
comunităţile partenere în Asociația Grup de Acțiune Locală Colinele Tutovei, prin organizarea de 
activități diverse de petrecere a timpului liber, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, 
prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii 
calităţii vieţii, prin dobândirea de noi abilități, dezvoltarea abilităților, creșterea stimei de sine și 
a încrederii în forțele proprii, menținerea contactelor sociale și înțelegerea lumii la un nivel mult 
mai semnificativ. 

Pentru a realiza propria misiune, se urmăreşte asigurarea serviciul social Centrul de zi 
Colinele Tutovei, cod serviciu social 8810CZ-V-II, la un nivel corespunzător cu respectarea 
prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de 
Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, a Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 
217/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, etc., precum şi a altor acte 
normative secundare, aplicabile domeniului. 
Serviciile principale oferite sunt: 
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• Consiliere; 

• Activități ergoterapeutice și de petrecere a timpului liber; 

• Reintegrare comunitară; 

• Servicii de suport. 
Activităţile principale oferite sunt: 

• activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei; 

• promovarea participării sociale; 

• dezvoltarea capacităţilor individuale, de grup sau colective pentru asigurarea 
nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi 
incluziune social. 

Principiile care stau la baza funcţionării serviciilor oferite sunt: 
a) funcţionarea în regim de intervenţie normal; 
b) intervenţia integrată; 
c) flexibilitatea organizării serviciului în locul unde este necesară intervenţia; 
d) posibilitatea prestării serviciilor fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcţie de tipul 
de intervenţie, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidenţă sau în 
liste de prezenţă; 
e) promovarea unei imagini pozitive în comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile 
sau aflate în situaţii de dificultate; 
f) promovarea comportamentului civic şi asumarea responsabilităţii sociale de către toţi 
actorii sociali, în vederea prevenirii situaţiilor de risc; 
g) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
h) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 
demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la 
persoanele beneficiare; 
i) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
j) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare, şi asigurarea 
confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
k) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 
capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 
cu care se pot confrunta la un moment dat; 
l) promovarea relaţiilor de colaborare cu serviciul public de asistenţă socială, precum şi cu 
toţi actorii sociali. 
 

I. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR / SERVICIILOR OFERITE 

1.1 Activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei; 
Informare  pentru beneficiari și publicul larg – activitate desfășurată în fiecare săptămână, în 
zilele de marți și joi, între orele 10:00-12:00. Scop: înformare cu privire la tipurile de servicii 
asigurate în cadrul centrului.  
 

1.2 Promovarea participării sociale; 
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Voluntariat în folosul mediului în Gradina botanica Paul Țarălungă - activitate dedicată naturii, 
îndemn de educație adresată oamenilor, expresia unității și simbol ce ne aduce împreună. Într-o 
zi însorită de primăvară, membrii GT au plantat 50 de pansele, 75 de gladeole, 16 dalii, pentru cei 
care vor vizita în acest an Gradina botanica Paul Țarălungă. Au fost distribuite cărți poștală tip 
calendar  și Ghidul de orientare comuna Prăjești (scurtă prezentare a personalităților nascute pe 
raza comunei) către membrii GT și către  muzeul "Paul Țarălungă".  Scop: rezolvarea unor 
probleme de mediu și creșterea gradului de educație de mediu. 

 
1.3 Dezvoltarea capacităţilor individuale, de grup sau colective pentru asigurarea 

nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi 
incluziune social. 

1.3.1 Activități de dezvoltare personală:  

• Stima de sine - Exercițiul s-a bazat pe discuții libere referitoare la percepția pe care o are 
fiecare dintre noi despre calitățile și defectele personale. În acest sens s-a completat o 
Fișă de evaluare individuală, care cuprinde date personale, evaluarea socială și activitățile 
centrului la care vrea să participe. Pe baza acestor informații experții implicați în proiect 
au putut obține unele concluzii utile pentru completarea Planului individual de 
intervenție. 

• Încrederea în sine - În cadrul activității s-au realizat o serie de exerciții privind crșterea 
stimei de sine, componentă a stimei de sine, sursa erorilor și problemelor care 
înfluiențează stima de sine. La finalul activității a fost completată Fișa de evaluare a 
gradului de satisfacție al participantului și Chestionarul pentru măsurarea sentimentului 
global al valorii personale și auto-acceptării. 

• Motivație. Curaj - În cadrul activității  s-au abordat o serie de situații concrete cu 
exemplificări care să răspundă la următoarele întrebări ”Ce s-ar fi întâmplat daca aveam 
curajul sa iau altă decizie?” ”Ce am simtit când am dat greș?” ”Curajul de a face ceva a 
fost bun pentru situația aceasta sau trebuia sa reacționez altfel?” Până unde este curaj și 
până unde mergem cu acest curaj?” ” Decizia a fost luată motivat, deși a deranjat 
membrii familiei sau a fost luată doar ținând seama de emoții? Exercițiul s-a bazat pe 
discuții libere.  

 
1.3.2 Activitate de educație nonformală și informală:  

• Cafeneaua literară – Scop: cultivarea plăcerii de a citi și conștientizarea importanței pe 
care o are lectura în construirea și desăvârșirea personală. Evenimentul s-a derulat într-o 
atmosferă caldă și relaxantă, fiind marcat prin activități specifice de literatură. 
Participanții au avut ocazia dezvoltării abilităților de socializare, organizatorii punând la 
dispoziția acestora cafea, suc și jocuri de societate. Totodată, prin această activitate s-a 
urmărit promovarea unei atitudini pozitive în rândul beneficiarilor, bazată pe 
descoperirea de sine prin lectură și în detrimentul neajunsurilor. Astfel beneficiarii au 
fost îndrumați să lectureze, pentru că cititul înseamnă libertate, conștientizare a 
potențialului personal și contribuie la dezvoltarea spiritului critic necesar în dezvoltarea 
durabilă a comunității. Pentru a oferi un aspect practic activității și pentru a contribui la 
crearea cadrului necesar dezvoltăriii personale, experții din proiect au dăruit cărți din 
literatura universală. Un alt obiectiv al activității a fost cel de a învăța să respectăm 
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cartea pe parcursul lecturării, motiv pentru care a fost desfășurată activitatea prin care 
participanții au avut ocazia de a-și însuși cunostințele necesare protejării cărților.  

 
1.3.3 Activitate de informare, tradiție și implicare civică: 

• Serbarea mărțișorului românesc - Din 2017 acest tip de evenimente sunt incluse în lista 
patrimoniului imaterial al UNESCO. Activitatea s-a bazat pe discuții libere legate de cele 
două zile importante din luna Martie (1Martie, 8 Martie), dar a avut și o componentă 
lucrativă unde participanții au realizat mărțișoare cusute pe pânză. Scopul organizării 
acestei acțiuni a fost dedicată transmiterii cunoștințelor, practicilor tradiționale asociate, 
confecționării mărțișorului. Echipa de implementare a proiectului a oferit mărțișoare 
beneficiarilor Centrului de zi Colinele Tutovei. Actul cultural de confecționare a 
mărțișorului a fost și un prilej de bucurie și de comunicare. La finalul activității a fost 
completată Fișa de evaluare a gradului de satisfacție al participantului. Pe baza acestor 
informații experții implicați în proiect au putut obține unele concluzii utile pentru 
organizarea evenimentelor viitoare. 

 
1.3.4 Activitate de petrecerea timpului liber și socializare: 

• Excursie tematică în comuna Parincea – Scop: promovarea turismului în cadrul Centrului 
de zi Colinele Tutovei, excursie tematică în comuna Parincea, cu popas la Mănăstirea „Sf. 
Ierarh Nicolae” Parincea, jud. Bacau. Activitatea a fost concepută ca o activitate cu 
caracter recreativ, educativ, de ridicare a nivelului de instruire, de cultură și civilizație. 
Totodată, am facilitat membrilor Centrului de zi Colinele Tutovei și familiilor lor, accesul 
la valorile culturale ale comunei Parincea, jud. Bacău, am facilitat schimbul de idei și 
informații, stimulând lărgirea orizontului cultura de cunoaștere a populației locale. 
Evenimentul s-a derulat într-o atmosferă caldă și relaxantă, fiind marcat prin activități 
specifice petrecerii timpului liber, au fost distribuite materiale informative privind istoria 
locului concepute și editate în cadrul proiectului. 

 
2 Personalul Centrului de zi Colinele Tutovei  

Personalul angajat în cadrul centrului  este selectat atent astfel încât să corespundă nevoilor 
beneficiarilor. 
Fiecare angajat a fost instruit cu privire la atrubuțiile in cadrul centrului, la atentia ce trebuie 
acordata fiecarui beneficiar, atributii ce se regasesc in Regulamentul de Organizare si 
Funcționare si in fisa fiecaruia. 
La data de 30.06.2022 in cadrul centrului sunt 6 specialiști, cu contract individual de muncă 

Personal de conducere:        

• Coordonator serviciu social- 242104 (Responsabil proces) 
Personal de specialitate şi asistenţă:   

• Asistentul social (263501)  

• Expert facilitare comunitară-242102 (specialist imbunatatire procese) 
Personalul specialitate şi auxiliar 

• Animator social-242102 (specialist imbunatatire procese) 

• Organizator activitati- 333906 (Asistent relatii publice si comunicare) 
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• Responsabil grup tintă (potenţialii beneficiari)- 333906 (Asistent relatii publice si 
comunicare) 

Personalul cu funcţii administrative  

• Contabil – 331302 
 

3 ASPECTE ECONOMICO-FINANCIARE 

În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, furnizorul de servicii sociale are în vedere 
asigurarea resurselor necesare acordării serviciului cel puţin la nivelul standardelor minime de 
calitate aplicabile. Finanţarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condiţiile legii, din 
următoarele surse: 

• Proiect: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de 
sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei”, Cod Proiect: POCU/827/5/2/ 139541 - 
este un proiect social, care are la bază un parteneriat privat format din S.C. DATA SERV 
ACCOUNTING S.R.L.(lider de parteneriat), Asociația Grup de Acțiune Locală Colinele  
Tutovei (Partener 1) și Asociatia Arte 21 - Povestile Lumii (Partener 2). 

 

• Alte contribuţii din partea persoanelor juridice din ţară (comunele partenere din proiect); 
 

4  IMAGINI DIN CADRUL CENTRULUI       

                          

    Serbarea mărțișorului românesc                                              Excursie tematică în comuna Parincea 

Coordonator serviciu social, 


