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Misiunea D.G.A.S.P.C. Arad  este reprezentată de aplicarea la nivel judeţean a 

politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 

singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în 

nevoie şi are responsabilitatea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale specializate, în funcţie 

de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei, 

urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă  familial şi comunitar. 
 

 

Analiza S.W.O.T. 

PU
N
C
T
E
 T

A
R
I 

- Experienţa de care dispune instituţia în  

domeniul promovării şi creării unor modele 

de bună practică în furnizarea de servicii 

sociale atât pentru copii cât şi pentru 

persoane adulte care se c 

onfruntă cu o situaţie de dificultate. 
 

-Disponibilitatea instituţiilor publice şi 

private cu atribuţii în domeniul furnizării 

serviciilor sociale de a dezvolta 

parteneriate şi a transpune programele 

naţionale din domeniu în activităţi locale şi 

regionale. 
 

-Diversitatea calificării personalului 

instituţiei. 

 

-Existenţa cadrului legislativ 

comprehensiv, modern şi în concordanţă 

cu standardele europene în domeniul 

protecţiei sociale a copilului şi 

persoanelor adulte aflate în dificultate. 
 

-Conştientizarea de către publicul larg şi 

de către factorii de decizie ai 

autorităţilor administrative privind 

necesitatea îmbunătăţirii sistemului de 

protecţie a copilului şi persoanelor adulte 

aflate în dificultate. 

O
PO

R
T
U
N
IT

Ă
Ţ
I 

PU
N
C
T
E
 S

LA
B
E
 

-Fluctuaţia personalului – generată de 

slaba motivaţie financiară a personalului 

de specialitate, cu experienţă, poate 

determina orientarea acestuia spre 

sectorul neguvernamental şi alte sectoare 

de activitate. 
 

-Imposibilitatea de a oferi, în mod 

echilibrat, servicii sociale pe toată raza 

judeţului Arad, în special în mediul rural. 
 

-Deficienţe în a oferi o paletă mai largă 

de servicii şi de a le face mai accesibile 

din punct de vedere al distanţei fizice,   

persoanelor cu handicap din judeţ, în 

special din mediul rural. 

 

 

-Insuficienta resurselor financiare la 

nivelul bugetelor locale şi la nivelul 

bugetului judeţean. 

 

-Incapacitatea financiară a O.N.G.-urilor 

de a contracta servicii sociale. 

 

-Implicarea insuficientă a comunităţilor 

locale, a serviciilor şi instituţiilor cu 

atribuţii în domeniul protecţiei sociale 

C
O
N
S
T
R
Â
N
G
E
R
I 
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OBIECTIVE, INDICATORI PLANIFICAȚI ȘI GRADUL DE ATINGERE AL ACESTORA  
Obiective Responsabili Indicator de performanţă Gradul de atingere al 

indicatorilor propuși 

Monitorizarea și reevaluarea periodică a 

progreselor înregistrate, deciziilor și 

intervențiilor specializate 

Serviciul management de caz 

pentru copii 

1516 copii beneficiază de intervenție 

specializată 

62 tineri integrați socio-profesional 

100% 

 

100% 

Planificarea serviciilor și intervențiilor 

concretizată prin elaborarea planului 

individual de protecție pentru toți copiii 

pentru care s-a instituit măsură de 

protecție specială 

Serviciul management de caz 

pentru copii 

1300 planuri individuale de protecție 

1300 copii aflati în sistemul DGASPC Arad 

beneficiari de implementarea 

managementului de caz 

56,15% 

 

116,61% 

Asigurarea unui cadru familial la un AMP 

pentru satisfacerea nevoilor copiilor 0-2 

părăsiţi în unităţi sanitare   

Serviciul de evaluare și 

monitorizare asistenți 

maternali profesioniști 

45 de copii cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani 

plasați la asistenți maternali profesioniști 

100% 

Creşterea calităţii îngrijirii copiilor aflaţi la 

AMP prin îmbunătăţirea activităţii AMP 

Serviciul de evaluare și 

monitorizare asistenți 

maternali profesioniști  

76 de AMP participanţi la grupuri de suport  

97 de angajaţi din SEMAM participanţi la 

instruiri din totalul de 107 

92%  

110%  

Creşterea numărului de copii adoptaţi în 

condiţiile legii 

Serviciul Adopții, 

Compartiment post adopții 

40 de copii pentru care s-a deschis 

procedura de adopție 

 

 

80%  

Serviciul Adopții, 

Compartiment post adopții 

25 de copii pentru care adopția a fost 

încuviințată 

88%  

Serviciul Adopții, 

Compartiment post adopții 

25 de copii sunt încredințați în vederea 

adopției 

120%  
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Educarea copiilor şi a părinţilor în spiritul 

valorilor familiale, al responsabilităţilor 

parentale şi a noii viziuni referitoare la 

protecţia drepturilor copilului în familie 

Serviciul Adopții, 

Compartiment post adopții 

55 rapoarte post adopție 94%  

Conștientizarea comunităților locale privind 

importanța menținerii relațiilor dintre copii 

și părinți  

Serviciul Prevenirea 

marginalizării sociale 

10 comunități locale 140% 

Prevenirea institutionalizarii copiilor ai 

căror părinţi sunt plecaţi la muncă în 

străinătate 

Serviciul Prevenirea 

marginalizării sociale 

100 copii informați 

20% din persoanele care au în grijă copii ai 

căror părinți sunt plecați la muncă în 

străinătate informate cu privire la riscurile 

implicate și modalități de gestionare a 

comportamentului copiilor 

100 părinți informați cu privire la riscurile 

implicate și modalități de gestionare a 

comportamentului copiilor (pentru copiii care 

au un singur părinte plecat la muncă în 

străinătate) 

286% 

 

24,37% 

 

 

 

 

 

126% 

Creșterea gradului de informare în ceea ce 

privește planificarea familială și educație 

contraceptivă 

Serviciul Prevenirea 

marginalizării sociale 

100 persoane cu risc de sarcină nedorită 

informate și consiliate  

131% 

Prevenirea infectării cu  HIV/SIDA şi alte 

infecţii cu transmitere sexuală (ITS) 

Serviciul Prevenirea 

marginalizării sociale 

100 persoane cu risc ridicat de infecție cu 

HIV/SIDA, inclusiv personae care practică 

sexul comercial 

184% 

Educarea copiilor şi a părinţilor în spiritul 

valorilor familiale, a responsabilităţilor 

parentale şi a noii viziuni referitoare la 

protecţia copilului în familie 

Serviciul Mobil de 

recuperare, reabilitare și 

consiliere a copilului cu 

dizabilități 

50 copii cu dizabilități beneficiari ai 

serviciilor de consiliere și recuperare la 

domiculiu 

200 familii beneficiari ai demonstraţiilor 

practice de recuperare 

106% 

 

 

298% 

Prevenirea separării copilului  cu handicap 

de familia sa prin servicii de prevenţie şi 

orientare către centre de zi şi recuperare 

Serviciul Mobil de 

recuperare, reabilitare și 

consiliere a copilului cu 

70 / lună  copii, in program de zi şi 

recuperare 

25 / lună de  copii în program de recuperare 

100% 

 

100% 
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dizabilități 

Asigurarea serviciilor de îngrijire pe 

perioadă determinată pentru copii care s-a 

instituit măsura de protecţie specială a 

plasamentului 

Serviciul Mobil de 

recuperare, reabilitare și 

consiliere a copilului cu 

dizabilități 

60 copii ocrotiți în regim rezidențial 105% 

Reintegrarea unui numar de 20 de copii in 

familia naturala 

 

Serviciul Monitorizare 

servicii sociale pentru copii și 

adulți 

20 copii reintegrați în familia naturală 

 

 

125% 

Cresterea calitatii serviciilor oferite 

tinerilor in cadrul serviciului 

 

Serviciul Monitorizare 

servicii sociale pentru copii și 

adulți 

200 de copii vor participa la viata sociala a 

comunitatii 

 

250% 

Psihodiagnostic şi evaluare psihologica Biroul de Evaluare și 

consiliere psihologică 

27 copii/tineri cu măsură de protecție în 

sistem rezidențial evaluați psihologic 

61 copii cu măsură de protecție la asistent 

maternal profesionist 

100% 

 

 

100% 

Intervenție, asistență și consultanță 

psihologică 

Biroul de Evaluare și 

consiliere psihologică 

44 de tineri cu măsură de protecție în sistem 

rezidențial consiliați 

38 beneficiari consiliați familial  

100% 

 

100% 

Prevenirea abandonului și sprijinirea 

copiilor care se confruntă cu o situație de 

criză prin acordarea de servicii specializate 

Serviciul Intervenție în regim 

de urgență 

90 copii care se confruntă cu o situație de 

criză asistați în servicii rezidențiale 

97,77% 

Promovarea dreptului copilului de a crește 

în familie sau în mediul substitutiv al 

familiei în urma intervenției de specialitate 

Serviciul Intervenție în regim 

de urgență 

Serviciul Prevenirea 

marginalizării sociale 

Cel puțin 50% din copiii părăsiți în unitățile 

sanitare vor fi reintegrați în familie 

100% 

Asigurarea dreptului copiilor cu handicap 

de a beneficia de facilitățile prevăzute de 

legislația în vigoare 

Compartimentul Secretariatul 

Comisiei pentru protecția 

copilului 

1479 hotărâri de eliberare a certificatelor 

de încadrare în grad de handicap și orientare 

școlară 

104,6% 
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Asigurarea dreptului copiilor de a beneficia 

de măsură de protecție specială într-un 

mediu familial care să permită dezvoltarea 

fizică, mentală, morală și socială 

Compartimentul Secretariatul 

Comisiei pentru protecția 

copilului 

35 atestate de asistent maternal 

profesionist eliberate 

71,42% 

Planificarea serviciilor si interventiilor 

concretizata prin elaborarea Planului 

individual de intervenţie, pentru fiecare 

beneficiar al serviciilor de tip rezidenţial 

pentru persoanele adulte cu handicap 

Serviciul management de caz 

pentru persoane adulte 

228 persoanelor adulte cu handicap asistate 

în serviciile rezidenţiale ale instituţiei 

 

100.43% 

Asigurarea serviciilor de îngrijire şi 

recuperare pentru persoanele cu handicap 

ocrotite în sistem rezidențial   

Serviciul Mobil de 

recuperare, reabilitare și 

consiliere a copiilor cu 

dizabilități 

Serviciul Monitorizare 

servicii sociale copii și adulți 

Serviciul Prevenirea 

marginalizării sociale 

10 persoane adulte cu handicap asistate în 

sistem rezidențial participante la cursuri de 

calificare profesională 

15 persoane adulte cu handicap asistate în 

sistem rezidențial participante la cursuri de 

calificare profesională 

5 persoane adulte cu handicap asistate în 

sistem rezidențial participante la cursuri de 

calificare profesională 

130% 

 

113,33% 

 

160% 

 

Îmbunătăţirea relaţiilor persoanelor adulte 

cu handicap asistate în servicii de tip 

rezidenţial cu membrii familiei 

Serviciul management de caz 

pentru persoane adulte 

70 persoane adulte cu handicap ocrotite în 

sistem rezidențial mențin legătura cu familia 

102% 

Monitorizarea si reevaluarea periodica a 

progreselor inregistrate, deciziilor si 

interventiilor specializate în perioada de 

implementare a Planului individual de 

intervenţie 

 

Serviciul management de caz 

pentru persoane adulte 

3 persoane adulte integrate  familial/socio-

profesional 

100% 
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DOMENIUL - SERVICII DE PREVENIRE DESTINATE 

COPIILOR AFLAŢI ÎN RISC DE SEPARARE DE PĂRINŢI 

 
Serviciile de prevenire, destinate copiilor aflaţi în risc de separare de părinţi, oferite 

în cursul anului 2011, s-au concretizat în: 

 

 Serviciile de planificare familială şi educaţie contraceptivă  -  se asigură femeii aflate 

în incapacitate de a-şi asuma responsabilităţile parentale. Serviciile au constat în: consiliere 

de specialitate,  oferirea de mijloace de contracepţie şi asistenţă corespunzătoare, servicii 

medicale de specialitate obstetrică – ginecologie. Acestea sunt oferite cu scopul de a preveni 

separarea copilului de familia sa şi pentru a promova dreptul său la viată şi la o stare de 

sănătate cât mai bună. 

 Prevenirea infectării cu HIV / SIDA şi alte infecţii cu transmitere sexuală (ITS) – 

se realizează prin intermediul unui serviciu mobil de educaţie şi consiliere, pentru prevenirea 

infectării cu HIV/SIDA şi alte infecţii cu transmitere sexuală (ITS). Beneficiarii acestor 

servicii sunt: persoane din comunităţile sărace cu majoritate etnică romă, persoane fără 

adăpost, persoane care practică sexul comercial, nu sunt plătitoare de asigurări de sănătate 

neavând acces la servicii medicale de specialitate, nu au educaţia necesară pentru evitarea 

infecţiilor cu HIV/SIDA sau a altor infecţii cu transmitere sexuală (ITS), având acces redus 

la informaţie şi consiliere. Serviciile oferite au constat în: informare, consiliere, educaţie 

pentru prevenirea infectării şi acompaniere pentru centrele de testare, la cererea clientului. 

 Prevenirea separării de familia sa a copilului părăsit în unităţile sanitare – sprijină şi 

asistă părinţii şi potenţialii părinţi pentru a face faţă dificultăţilor psihosociale care 

afectează relaţiile familiale, pentru  dezvoltarea competenţelor parentale, pentru prevenirea 

separării copilului de familia sa şi sprijină copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea 

acestora. 
 

Servicii oferite în cursul anului 2011

75 de cazuri - Servicii

pentru prevenirea

separării de familia sa a

copilului părăsit în

unităţi sanitare

161 de cazuri -

Planificare familiala si

educatie contraceptiva

375 de cazuri -

Prevenirea infectării cu

HIV/SIDA şi alte infecţii

cu transmitere sexuală
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DOMENIUL - SERVICII DE PREVENIRE DESTINATE COPIILOR AFLAŢI 

ÎN RISC DE ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOATARE 

 

Serviciile sunt oferite pentru a prevenii, a combate şi pentru a minimaliza 

consecinţele violenţei domestice, abuzului şi neglijării vizându-se reducerea acestor 

fenomene şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale copilului şi ale familiei.  

Beneficiarii acestor servicii sunt: copiii şi persoanele adulte aflate în dificultate şi 

victime ale violenţei domestice, familiile aflate în situatii de risc de abuz, neglijare şi 

abandon al copilului, copii, persoane adulte victime ale violenţei domestice a căror integritate 

fizică şi morală sunt periclitate în familie, care prezintă risc de abandon, neglijare, abuz şi 

exploatare, copii şi persoane în situaţii de criză.  

Serviciile de specialitate oferite constau în: consiliere juridică, socială, psihologică 

pentru copilul abuzat, neglijat şi persoană victimă a violenţei domestice; evaluarea 

psihologică a copilului aflat în situaţie de abuz; evaluarea psihologică a persoanei victimă a 

violenţei domestice; evaluarea gradului de risc din mediul de provenienţă al copilului abuzat, 

neglijat şi persoană victimă a violenţei domestice; analiza reţelei sociale din care provine 

copilul şi colaborarea cu instituţiile care prin competenţele specifice au atribuţii în 

soluţionarea situaţiei descrise; evaluarea relaţiilor copil-părinte şi copil-persoană cu rol 

tutoral; consiliere individuală şi de grup; demers suportiv în funcţie de caracteristicile de 

vârstă, mentale ale clientului sau caracteristicile situaţiei de criză semnalate; consiliere 

familială şi parentală acordată părinţilor copilului sau reprezentanţilor legali; monitorizarea 

cazului după reintegrarea în familie sau luarea unei măsuri de protecţie specială pentru 

minor.  

 Rezultate: 
 Numărul  cazurilor de copii aflaţi în risc de abuz, neglijare şi exploatare, a scazut de la 308 

cazuri instrumentate în cursul anului 2010, la 282 de cazuri în anul 2011. 

 Foarte important de sesizat este faptul că dintre cei 282 de copii aflaţi în situaţie de criză, prin 

intervenţia de specialitate respectiv medicală, psihologică, socială şi juridică, doar pentru 21 de copii  

a fost necesară instituirea unei masuri de protecţie, în anul 2010 numărul copiilor fiind de 29. 

Sintetic, activitatea de prevenire destinată copiilor aflaţi în risc de abuz, neglijare, exploatare este 

prezentată în cele ce urmează: 
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 În cursul anului 2011 au fost asistate prin serviciile de specialitate alături de copii şi 14 

persoane adulte, victime ale violenţei domestice.  
 

În decursul anului 2011 au fost realizate 71 de intervenţii ale Echipei mobile. De 

asemenea, au fost înregistrate 526 de sesizări la Telefonul de urgenţă 983 (pentru care s-au 

întocmit 221 de fişe de convorbiri) pentru 233 de copii şi 10 adulţi. Sesizările au fost 

realizate privind următoarele problematici: 

 relaţii interpersoanale (familie) – 42 de sesizări,  

 abuzul fizic al copiilor – 38 de sesizări, 

 neglijare - 86 de sesizări, 

 abuz sexual – 9 sesizari, 

 abuz emoţional – 11 sesizari, 

 exploatare prin munca –10 sesizari, 

 lipsuri materiale –25 sesizari. 
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 În cursul anului 2011, au fost oferite servicii de specialitate, în cazul situaţiilor de abuz 

fizic, emoţional, sexual, neglijare şi de exploatare a copilului şi au fost luate măsuri pentru 

minimalizarea consecinţelor acestor fenomene asupra dezvoltării personalităţii minorilor, 

vizându-se reducerea  acestor fenomene şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale acestora. 

 

    În 47 de cazuri, copiii abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi au fost asistaţi în regim 

rezidenţial până la finalizarea investigaţiilor efectuate, a anchetelor realizate de către 

organele de poliţie sau până la instrumentarea cazurilor în instanţă.  
 

 

 

 

 
 

Evoluţia numărului de 
beneficiari ocrotiţi în regim 

rezidenţial 

Copii existenţi în luna 
ianuarie 

Intrări Ieşiri Copii existenţi 
în luna 

decembrie 

Total cazuri 
instrumentate 

Centrul de primire minori 13 34 31 16 47 



RRAAPPOORRTT  DDEE  AACCTTIIVVIITTAATTEE  22001111  

DDiirreeccțțiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennțțăă  SSoocciiaallăă  șșii  PPrrootteeccțțiiaa  CCooppiilluulluuii  AArraadd  

                                                           
________________________________________________________________________________________________________

__________ Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; documentul nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizare 

10  

 

DOMENIUL - SERVICII DE PREVENIRE A ABANDONULUI 

DESTINATE COPIILOR CU DIZABILITĂŢI 
 

 

Pentru a preveni  separarea copilului cu dizabilităţi de familie sa, au fost oferite 

servicii constând în: servicii de recuperare (consultaţii medicale, fizioterapie, kinetoterapie, 

masaj, logopedie, ergoterapie, meloterapie) şi servicii de îngrijire de zi care includ servicii de 

formare a deprinderilor de viaţă independentă, educative, recreative, de socializare, servicii 

de consiliere şi sprijin pentru părinţi. 
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 În cadrul propriilor lor familii, 53 de copii, au beneficiat de servicii de recuperare la 

domiciliu, ca urmare a înființării, în cursul anului 2011, a unei echipe mobile de recuperare, 

prin intermediul unui proiect finanțat din fondurile nerambursabile ale Mecanismului 

Financiar al Spațiului Economic European. 

 

 În cadrul centrelor destinate copiilor cu handicap, au beneficiat de servicii: 

 de recuperare (consultaţii medicale, fizioterapie, kinetoterapie, masaj, 

logopedie, ergoterapie, meloterapie şi educaţie, formare de deprinderi, 

socializare şi de asistenţă socială): 174 de copii cu dizabilitati (comparativ 

cu 228 de copii cu dizabilităţi, asistaţi în anul anterior) 

 de zi: 44 de copii cu dizabilităţi (comparativ cu 45 de copii asistaţi în anul 

anterior). 
 

 Pentru niciun copil care a beneficiat de servicii de zi şi recuperare nu a fost instituită 

măsura de protecţie specială a plasamentului.    
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 596 de familii au beneficiat de demonstraţii practice de recuperare a copiilor lor, în 

cadrul centrelor de zi şi recuperare. 

 

PROGRAME EDUCATIV-PREVENTIVE 
 

În cursul anului 2011, în colaborare cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale au 

fost organizate programe de sensibilizare şi informare a comunităţilor privind problematica 

copilului şi a familiei. Pentru derularea acestor activităţi au fost elaborate şi distribuite 

materiale promoţionale şi de informare (pentru familii, profesionişti şi alţi membri ai 

comunităţii). 

 

 Cu ocazia derularii unor astfel de programe, au fost prezentate, următoarele teme:  

 

 drepturile şi obligaţiile copiilor conform Legii 272/2004; 

 numărul Telefonului de urgenţă 0257/983;  

 delincvenţa juvenilă-fapte comise frecvent de minori/răspundere penală;  

 noţiuni de prevenire a victimizării în rândul minorilor;  

 abuzuri-tipuri de abuz-telefonul copilului;  

 cauze şi consecinţe ale violenţie în şcoală;  

 prevenirea pornografiei infantile pe internet în cadrul Campaniei “TU CUI DAI 

ACCEPT”; 

 prevenirea violenţei în şcoală în cadrul campaniei ”STOP VIOLENŢEI”;  

 comunicarea problemelor către persoanele  adulte (părinţi, profesori, autorităţi); 

 - contracepţia şi metodele contraceptive; 

 - boli cu transmitere sexuală; 

 - prevenirea infectarii cu virusul HIV. 
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DOMENIUL - SERVICII OFERITE COPIILOR CARE 

SĂVÂRŞESC FAPTE PENALE ŞI NU RĂSPUND PENAL 

 
 Pentru monitorizarea fenomenului delincvenţei juvenile şi reducerea numărului de  

minori care comit pentru prima dată o infracţiune şi a minorilor care repetă comiterea de 

fapte penale prevăzute de legea penală  sunt oferite servicii specializate, constand în servicii 

de: evaluare, consiliere, educare, informare şi îngrijire, în scopul conştientizării importanţei 

însuşirii şi respectării normelor de conduită acceptate la nivelul societăţii, legilor ţării, a 

alternativelor de petrecere a timpului liber, ca alternativă la săvârşirea faptelor penale sau 

perpetuarea unui comportament care se afla în conflict cu legea. În cadrul procesului de 

asistenţă al copiilor care au săvârţit fapte penale şi nu răspund penal, menţionăm 

următoarele rezultate: 

 

 42 de copii au fost asistaţi de către specialiştii instituţiei, în faţa organelor de cercetare 

penală, fiind asigurată respectarea drepturilor copilului, pe parcursul a 71 şedinţe de 

audiere, copiii fiind de asemenea consiliaţi şi informaţi cu privire la drepturile şi obligaţiile 

pe care le au precum şi posibilele consecinţe care decurg în urma săvârşirii faptelor 

prevăzute de legea penală. 

 

 În cursul anului 2011 au mai fost oferite servicii de consiliere şi sprijin unui număr de 12 

copii pentru care s-a stabilit măsura de supraveghere specializată în familie. Măsura 

supravegherii specializate constă în menţinerea copilului în familia sa, sub condiţia 

respectării de către acesta a unor obligaţii, cum ar fi: frecventarea cursurilor şcolare; 

utilizarea unor servicii de îngrijire de zi; urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau 

psihoterapie; precum şi interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea legături cu 

anumite persoane.  
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DOMENIUL - SERVICII OFERITE VICTIMELOR  

TRAFICULUI DE PERSOANE 

 
 

Pentru copii din alte judeţe şi alte state, care nu indeplinesc conditiile necesare 

trecerii libere a frontierei, fară să îndeplinească prevederile legale naţionale sau ale Uniunii 

Europene, sunt oferite servicii de specialitate constand în cazare temporară, consiliere 

socială, psihologică şi juridică. Fără posibilitatea acordării acestor servicii, până la 

clarificarea situaţiilor fiecărui caz în parte, aceştia ar fi reţinuţi în birourile poliţiei de 

frontieră, ale poliţiei judeţului sau în sediul altor instituţii care nu au ca obiect de activitate 

oferirea serviciilor de găzduire a acestor categorii vulnerabile de copii. 

 

    În ceea ce priveşte serviciile oferite persoanelor victime ale traficului de persoane, 

instituţia noastră monitorizează acest fenomen, oferind servicii de specialitate, după cum 

urmează:  

 

 

Servicii Anul 2010 Anul 2011 

Victime ale traficului de persoane 19 11 

Suspiciune victime trafic de persoane 2 10 

Copii, cetăţeni români, întorşi de la frontieră, care nu 

întruneau condiţiile legale de părăsire a ţării 

136 242 

Copii, cetăţeni străini, întorşi de la frontiera de stat a 

României, care nu întruneau condiţiile legale de intrare pe 

teritoriul Uniunii Europene 

7 2 

Repatrieri de pe teritoriul altui stat 2 16 

Total 166 281 
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DOMENIUL - SERVICII DESTINATE ADOLESCENŢILOR ŞI 

TINERILOR CU DIFICULTĂŢI DE ADAPTARE ŞI INTEGRARE 

SOCIALĂ ŞI FAMILIALĂ 

 

 
Ca urmare a solicitărilor primite pentru a oferi sprijin în soluţionarea dificultăţilor cu 

care se confruntă familiile adolescenţilor şi tinerilor cu tulburări de comportament, din anul 

2009 s-au oferit servicii specializate constând în: consiliere psihologică, socială şi 

educaţională servicii de recuperare psiho-socială, sprijinire în îndeplinirea sarcinilor şcolare 

şi de formare a deprinderilor de viaţă independenţă.  

 

 

 În cursul anului 2011 au fost înregistrate 25 de cazuri noi sesizate, un număr relativ 

constatant comparativ cu anul 2010 când au fost introduse 19 cazuri noi în evidenţă.  
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 Numărul total de tineri care au primit asistenţă în cursul anului 2011, respectiv cazurile 

noi intrate şi cazurile care se aflau deja în evidenţa serviciului specializat, a fost 109. 
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DOMENIUL - SERVICII OFERITE COPIILOR AI CĂROR 

PĂRINŢI SUNT PLECAŢI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE 
 

 Mulţi părinţi sunt convinşi de faptul că, oferind copilului totul în plan material, este 

suficient pentru a-l determina pe acesta să îşi însuşească rolurile specifice vârstei: să 

frecventeze şcoala, să aibă rezultate bune la învăţătură, să fie apreciat în cadrul familiei 

extinse şi în societate. Psihologii au observat însă, că lipsa părinţilor crează, în multe cazuri, 

tulburări de natură afectivă copiilor, pe fondul cărora, deschiderea către compromis şi 

promiscuitate devine tot mai accentuată. Intervine şi lipsa ataşamentului care nu poate fi 

compensată în nici un alt fel.  

 

Lipsa de afectivitate este de cele mai multe ori autocompensată prin cheltuieli 

nejustificate şi prin imaginea afişată, însă banii nu pot compensa lipsa părinţilor şi rolul lor în 

dezvoltarea copilului şi în viaţa de zi cu zi. Absenţa părinţilor sau doar a unuia poate conduce 

şi la probleme şcolare, copilul nu se mai concentrează, se închide în el sau devine neliniştit, 

uneori abandonand şcoala.   

 

Fără o intervenţie de specialitate, atât la nivel calitativ cât şi cantitativ, realizată în 

mod profesionist, premisele de incluziune socială a acestei categorii de grupuri vulnerabile de 

copii scad în mod dramatic. 

 

  În urma desfăşurării activităţilor specifice, conform Ordinului 219/2006, emis de 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, pe parcursul anului, 39 de 

Primarii din cadrul Judetului Arad au transmis datele statistice, fiind luate în evidenţă 286 

de cazuri de copii care au părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 
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DOMENIUL - SERVICII DE INGRIJIRE ALTERNATIVĂ 
 

 

Serviciile de îngrijire alternativă sunt destinate: copilului sau tânărului aflat în 

plasament, copilului aflat în tutelă, copilului aflat în procedura de adopţie sau încredinţat în 

vederea adopţiei, copilului aflat în monitorizare post-adopţie, copiilor aflaţi în îngrijire la 

asistenţi maternali profesionişti, precum şi familiilor biologice ale copiilor, familiilor 

potenţial adoptatoare, familiilor de plasament şi asistenţilor maternali profesionişti.  

 

În cele ce urmează, sunt prezentate cazurile instrumentate pe acest segment de 

activitate, în cursul anului 2011 comparativ cu anul 2010: 

 

Măsuri Anul  2010 Anul 2011 

Plasamente la rude de grad  I.V. sau alte familii/persoane 587 582 

Tutele 60 66 

Adopţii încuviinţate 26 22 
Familii atestate pentru adopţie 24 23 

Total 697 693 
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Se constată menţinerea constantă a numărului de beneficiar de masuri alternative în anul 

2011 comparativ cu anul 2010. 

 

 

 

 

 

Anul 2010 2011 
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În ceea ce priveşte îngrijirea în familie substitutivă, la asistent maternal profesionist, 

putem evidenţia următoarele: 

 

 

 A crescut numarul copiilor pentru care s-a instituit masura de plasament la asistent 

maternal profesionist de la 39 de cazuri înregistrate în anul 2010 la 46 de cazuri 

înregistrate în anul 2011. 

 

 Au fost organizate 6 grupuri de suport pentru 65 de asistenţi maternali profesionişti, al 

căror domiciliu se află în localitatăţile: Sebiş, Almaş, Honţişor, Hălmagiu, Conop, Căpâlnaş, 

Lipova, Seleuş, Ineu, Beliu, Craiva, Aluniş, Frumuşeni, Zădăreni, Şag, Semlac, Arad, 

Vărşand, Chişineu-Criş, Sintea Mare, Socodor, Sântana. 

 

 A scăzut numărul asistenţilor maternali profesionişti de la 1o6 persoane în anul 2010 la 

99 în anul 2011, ca urmare a pensionărilor, demisiilor asistenţilor maternali profesionişti 

înregistrate  şi imposibilităţii realizării de noi angajări, ca urmare a măsurilor de 

austeritate impuse instituţiei, în acelasi timp înregistrandu-se o uşoară scădere a numărului 

copiilor ocrotiti la asistenţi maternali profesionisti de la 205 cazuri instrumentate în anul 

2011, comparativ cu anul 2010 când s-au înregistrat  226 cazuri.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DOMENIUL - SERVICII DE OCROTIRE ÎN REGIM 

REZIDENŢIAL PENTRU COPIII AFLAŢI ÎN DIFICULTATE 

La data de: 
01.01.2010 

La data de: 
31.12.2010 

La data de: 
01.01.2011 

La data de: 
31.12.2011 

Asistenţi maternali 

profesionişti 

117 106 106 99 

Beneficiari existenţi 187 159 159 165 

Intrări  39 46 

Ieşiri 67 40 
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Copiilor şi tinerilor aflaţi în dificultate şi lipsiţi temporar sau definitiv de îngrijirea 

părinţilor, pe o perioadă determinată de timp, le sunt oferite servicii adecvate nevoilor lor, 

constand in: găzduire, îngrijire, educaţie, consiliere, recuperare şi reabilitare, pregătire în 

vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale, servicii de recuperare 

pentru copiii cu handicap (consultaţii medicale, fizioterapie, kinetoterapie, masaj, logopedie, 

ergoterapie, meloterapie), precum şi servicii de formare a deprinderilor de viaţă 

independentă, recreative şi de socializare. 

 

Situaţia copiilor protejaţi în regim rezidenţial în cursul anului 2011 este ilustrată în cele 

ce urmează: 

 

 
 Au fost instrumentate, în cursul anului 2011, un număr de 394 de cazuri care 

au necesitat protecţie de tip rezidenţial. 

 
 Pentru a sprijinii tinerii în procesul de integrare socio-profesională, la finalizarea 

perioadei de găzduire în sistemul rezidenţial de protecţie, au fost asistaţi 10 tineri în a 

identifica un loc de muncă şi în a se angaja. 

 

 S-a înregistrat o uşoară scădere a numărului de copii ocrotiţi în regim rezidenţial de la 

414 în anul 2010, la 394 de copii ocrotiţi în anul 2011. 

 

Locaţia Copii 

existenţi în 

luna ianuarie 

2011 

Intrări Ieşiri Copii 

existenţi 

în luna 

decembrie 

2011 

Total cazuri 

instrumenta

te în cursul 

anului 2011 

Total 

cazuri 

instrumenta

te în cursul 

anului 2010 

CTF Sântana 136 6 5 137 142 155 

CSS Ineu 73 13 2 84 86 88 

CTF Lipova 139 17 10 146 156 171 

Complex de servicii sociale 

Sebiş 

10 0 0 10 10 0 

Numărul total de copii 

ocrotiţi în regim rezidenţial 

358 36 17 377 394 414 
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Pentru a sprijinii formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor de familie, precum şi 

pentru a prevenii separarea copilului de familia sa, au fost oferite servicii de asistare în 

regim rezidenţial, cuplurilor mamă-copil, în cadrul unui centru maternal. Astfel, statistic, 

situatia se prezinta astfel: 

           2010 
Beneficiari Cazuri 

existente 

în luna 

ianuarie 

Intrări Ieşiri Cazuri 

existente 

în luna 

decembrie 

Total cazuri 

instrumentate 

în cursul anului 

2011 

 Total cazuri 

instrumentate 

în cursul 

anului 2010 

Cupluri 

asistate 

Copii 13 13 20 6 26  34 

Mame 7 8 12 3 15  22 

Cupluri 

monitorizate 

Copii  10 15 24 1 25  30 

Mame 8 9 16 1 17  19 

          2011 
 Alături de mamele cu copii asistate în regim rezidenţial, au mai fost oferite servicii de 

specialitate, unui număr de 8 mame, servicii constând în informare, îndrumare şi consiliere, 

finalitatea acestor demersuri soldându-se cu solutionarea situatiilor de dificultate si 

neasistarea mamelor în cadrul centrului maternal, acest lucru nemaifiind necesar. 

 A scăzut numărul mamelor asistate în cadrul centrului maternal, în anul 2011 comparativ 

cu anul anterior, concomitent observându-se o creştere a numărului de mame cu mai mulţi 

copii, care au necesitat sprijin de specialitate. 

 

Situaţia copiilor cu dizabilităţi ocrotiţi în servicii rezidenţiale, pentru activitatea anului 

2011, se prezintă astfel: 

                                                     2011 

 
 

Locaţia 

Copii 

existenţi în 

luna 

ianuarie 

Intrări Ieşiri Copii 

existenţi în 

luna 

decembrie 

Total cazuri 

instrumentate 

în cursul anului 

2011 

 Total cazuri 

instrumentate 

în cursul anului 

2010 

CRRCD 26 6 2 30 32  34 

CPV 30 1 3 28 31  31 

Total 56 12 9 56 63  65 

                    2010 
 

  Se constată o menţinere constantă a numărului copiilor cu dizabilităţi ocrotiţi în regim 

rezidenţial în anul 2011, respectiv 63 de copii, comparativ cu anul 2010 când au beneficiat 

de ocrotire 65 de copii.  



RRAAPPOORRTT  DDEE  AACCTTIIVVIITTAATTEE  22001111  

DDiirreeccțțiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennțțăă  SSoocciiaallăă  șșii  PPrrootteeccțțiiaa  CCooppiilluulluuii  AArraadd  

                                                           
________________________________________________________________________________________________________

__________ Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; documentul nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizare 

20  

 

   Au menţinut legătura cu familia, un număr de 14 copii din cei 63 de copii cu dizabilităţi  

ocrotiţi în regim rezidenţial.  
 

 Pentru a asigura coordonarea tuturor activităţilor de asistenţă socială şi protecţie 

specială desfăşurate  în interesul superior al copilului, a fost înfiinţat un serviciu 

specializat de management de caz, la începutul anului 2011, având drept scop elaborarea şi 

implementarea planului individualizat de protecţie, instrumentând un număr de 1516 cazuri. 
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DOMENIUL - SERVICII DE EVALUARE SI CONSILIERE 

PSIHOLOGICĂ ŞI PSIHOEDUCAŢIONALĂ 
 

 Beneficiarii serviciilor de evaluare şi de consiliere sunt: copiii şi tinerii care beneficiază 

de o măsură de protecţie specială; familia, familia extinsă sau familia substitutivă a copiilor şi 

tinerilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială; copiii   şi tinerii care au săvârşit 

o faptă penală şi nu răspund penal respectiv, familiile acestora; cuplurile în care unul dintre 

parteneri are vârsta mai mica de 18 ani ani şi solicită obţinerea avizului de căsătorie; cuplul 

mamă – copil care beneficiaza de o măsură de protecţie specială în cadrul Centrului Maternal 

Arad; familiile care se confruntă cu o situaţie de criză (divorţ, abandon şcolar, dependenţe). 

 

In cursul anului 2011 s-au oferit urmatoarele servicii: 

 

Psihodiagnostic şi evaluare psihologică: 

 71 de copii au fost evaluaţi psihologic pentru instituirea măsurii de plasament; 

 52 de familii au fost evaluate psihologic în cadrul procesului de instituire a măsurii de 

plasament; 

 27 de copii cu măsură de plasament în sistem residenţial au fost evaluaţi psihologic; 

 61 de copii cu măsură de plasament la asistent maternal profesionist au fost evaluate 

psihologic; 

 10 cazuri au fost evaluate la cererea instanţei judecătoreşti. 

 

Consultanţă psihologică: 

 82 de copii au fost consiliaţi psihologic pentru instituirea măsurii de plasament; 

 52 de familii de plasament au fost consiliate psihologic în vederea instituirii măsurii 

de plasament; 

 de copii şi tineri cu măsură de protecţie specială în sistem residenţial au fost 

consiliaţi psiho-educaţional; 

 familii au fost consiliate psiho-educaţional; 

 38 de beneficiari au fost consiliaţi familial; 

 26 de cupluri au fost consiliate premarital. 

 

Pentru a veni în sprijinul tinerilor care urmeaza să părăsească sistemul de protecţie, au 

fost derulate 10 programe de intervenţie specifică pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 

independentă, 10 tineri fiind consiliaţi vocaţional. 
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DOMENIUL - SERVICII OFERITE COPIILOR CARE SE 

CONFRUNTĂ CU O SITUAŢIE DE CRIZĂ 
 

 

 

Pentru copiii care se confruntă cu o situaţie de criză, sunt oferite servicii destinate 

creării premiselor favorabile pentru reinserţie socială, familială şi şcolară şi se 

concretizează în: găzduire şi îngrijire de bază, asistenţă medicală (la nevoie), acompaniere 

pluridisciplinară, acompaniere prin educaţie şi consiliere, corespunzătoare dezvoltării 

psihosomatice a beneficiarului.  

 

Serviciile oferite urmăresc: reducerea numărului de copii care locuiesc în mediul 

stradal; scăderea numărului de copii care prezintă absenteism, abandon şcolar sau a copiilor 

neşcolarizaţi; descurajarea actelor antisociale juvenile şi ameliorarea tulburărilor de 

comportament înregistrate în rândul copiilor care trăiesc în mediul stradal; schimbarea 

mentalităţii societăţii, respectiv sensibilizarea opiniei publice cu privire la copii care trăiesc 

în stradă în vederea reinserţiei sociale a acestora; promovarea dreptului copilului de a fi 

îngrijit într-o familie; oferirea şansei copiilor străzii de a creşte într-o familie şi de a-şi 

însuşi acest mod de viaţă; păstrarea relaţiilor copilului cu familia sa. 

 

   Pentru acestă categorie de beneficiari, serviciile sunt oferite în cadrul unui unităţi 

deschise de tip rezidenţial, unde un copil poate fi asistat de mai multe ori în cursul unui an, 

motiv pentru care fluctuaţia numărului de  beneficiari este mare, astfel în cursul anului 

2011 s-au înregistrat 125 de solicitări de asistare, la începutul anului fiind prezenţi 21 de 

copii care au mai beneficiat de servicii şi în cursul anului 2010, astfel numărul de cazuri 

instrumentate în cursul anului fiind 146. 

 

   Dintre aceştia, 45 au fost reintegraţi în familia naturală sau extinsă, 15 au plecat la 

solicitare şi 15 au fost transferaţi către centre aflate în subordinea instituţiei sau către 

instituţii similare din alte judete. 

 

 Au mai fost oferite servicii de zi pentru 16 copii  care se confruntă cu situații de criză. 
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DOMENIUL - SERVICII DE EVALUARE COMPLEXĂ DESTINATE 

COPIILOR 

 
Serviciile de evaluare si de incadrare în grad a copiilor cu handicap s-au concretizat 

în urmatoarele rezultate: 

 

 au fost încadraţi în grad 1387 de copii, numar ramas constant în raport cu anul 

2010 cand au fost incadrati în grad 1326 de copii;  

 s-au efectuat 306 orientări şcolare si profesionale;  

 au fost realizate 638 de testări psihologice. 

 

Situaţia celor 1387 de cazuri încadrate în grad de handicap este următoarea: 

 - grav cu asistent personal: 596 

 - accentuat: 133 

 - mediu: 655 

 - uşor: 3 

In functie de tipologia handicapului, situatia comparativa pentru anul 2011 si anul 

anterior acestuia, se prezinta astfel: 

 

 Handicap 

motor 

Handicap 

psihic 

Handicap 

senzorial 

Handicap 

asociat 

Altele 

2010 89 426 107 442 259 

2011 90 422 93 468 316 

Pe parcursul anului 2011 au fost efectuate în total 306 orientari scolare din care 

151 au obtinut si certificat de incadrare intr-o categorie de persoana cu handicap, iar unui 

numar de 155 au fost doar orientati scolar. 

Numărul de orientări şcolare/profesionale a copiilor cu dizabilităţi este 306, din 

care 160 sunt cazuri noi, din care 245 sunt orientati în invatamantul special, 54 în 

invatamantul de masa cu structuri de sprijin si 7 în invatamantul de masa. 
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DOMENIUL - APROBAREA, EMITEREA ŞI ELIBERAREA 

AUTORIZAŢIEI DE CĂSĂTORIE A MINORILOR CARE AU 

ÎMPLINIT 16 ANI - ACTIVITATEA COMISIEI 

 
În cursul anului 2011 au fost analizate 28 de dosare (în anul 2010 au fost 30 de cazuri) 

în vederea autorizării căsătoriei, depuse de cupluri în care unul dintre parteneri era minor cu 

vârsta peste 16 ani. Cuplurile au beneficiat de consiliere socială şi psihologică cu privire la 

implicaţiile căsătoriei la această vârstă, a fost întocmit un raport prezentat ulterior Comisiei 

pentru Aprobarea, Emiterea şi Eliberarea Autorizaţiei de Căsătorie a minorilor care au 

împlinit 16 ani. Autorizaţia a fost acordată pentru toate cuplurile.  

 

 

ACTIVITAȚI EDUCATIVE, DE RECREERE ȘI DE SOCIALIZARE  

 
Din acțiunile educative, de recreere și socializare, desfășurate pe parcursul anului 

cu copiii beneficiari ai serviciilor de tip rezidențial, spicuim: 

 Campanii de ecologizare ; 

 Acțiuni cu caracter sportiv ;  

 Acțiuni religios-educative ; 

 Tabără organizată la Costinesti; 

 Tabere organizate la Moneasa ; 

 Excursii; 

 Activitati cu caracter preventiv-informativ cu privire la efectele negative ale 

consumului de alcool, droguri, tutun si prevenirea comportamentelor 

neadecvate în rândul tinerilor desfășurate în colaborare cu  Inspectoratul de 

Poliție Județean  Arad ; 

 Acțiuni umanitare; 

 Vizite la Garnizoana Jandarmeriei; 

 1 Iunie “Desene pe asfalt”-Faleza Mureşului; 

 Tabără la Arieşeni în colaborare cu Biblioteca Judeţeană Arad; 

 Spectacole de circ; 

 Vizionarea unui spectacol de marionete la Teatrul de Păpuşi; 

 Pregătirea pentru Sfintele sărbători de Paşte; participarea la slujba religioasă; 

 Participare la spectacolele organizate de Primaria Arad; 

 Ieşiri în Parcul Copiilor la activităţile voluntarilor Fundației Pro Prietenia; 

 Vizite la Atrium Center cu masă oferită la fast food de către sponsori; 

 Participarea la Zilele Voluntariatului organizate de Pro Prietenia la Atrium 

Center; 

 Vizite la deschiderea Mall Galeria Center; 
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 Vizionarea unui film de animaţie 3D la Atrium Center; 

 Participarea la colectarea deşeurilor în pădurea Ceala în cadrul „Let“s do it 

Romania“; 

 Seara vizionării de filme de „Halloween“; 

 1Decembrie masă festivă şi ieşire în faţa Primăriei pentru parada militară; 

 Vizitarea oraşului împodobit de iarnă şi a spectacolelor organizate la Primărie; 

 Cadouri şi colinde de Moş Nicolae; 

 Confecţionarea de podoabe pentru pomul de Crăciun şi pentru împodobirea 

centrului; 

 Participarea la colinde şi program de Crăciun la Galeria Center 17 dec; 

 Vizitatori şi serbare de Sfintele sărbători ale Crăciunului 20dec; 

 Vizita la Biblioteca Judeţeană pentru spectacol de colinde 21dec; 

 Vizita primită de la Inspectoratul de Jandarmerie Arad 22dec; 

 Primirea de vizitatori şi program de colinde şi poezii de Crăciun; 

 La colindat cu “Pluguşorul”; 

 Petrecere de Anul Nou 2012.  
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DOMENIUL - SERVICII REZIDENŢIALE PENTRU PERSOANELE 

ADULTE CU HANDICAP 
 

În cadrul serviciilor rezidenţiale destinate persoanelor adulte, sunt asigurate cumulativ,  

servicii de găzduire pe o perioadă determinată, servicii  pentru dezvoltarea deprinderilor de 

viaţă independentă şi a competenţelor profesionale, respectiv, consiliere socio-profesională 

şi psihologică, orientare profesională, informare, educaţie civică şi educaţie pentru 

promovarea şi menţinerea sănătăţii.  

Prezentarea comparativă a situaţiei beneficiarilor asistați în centrele rezidenţiale  în 
cursul anilor 2010 şi 2011, reiese din cele ce urmează: 

Centru 2010 

Nr. beneficiari 

2011 

Nr. beneficiari 

CIA Pecica 57 42 

CRRN Petriş 42 40 

CRRN Cuveşdia 39 43 

LP Ceahlău 11 10 

LP Mierla 13 11 

CITO Tabacovici 21 25 

CIA Hălmagiu 1 38 35 

CSS -CR pentru persoane 

cu handicap Paulis 

7 8 

CIA Gurahonț 2 - 16 

Total beneficiari 228 230 

 

1 Serviciile Centrului de îngrijire și asistență Hălmagiu au fost contractate începând cu 

data de 22.06.2011, conform contractului nr. 19967.  

2 Centrul de îngrijire și asistență Gurahonț a fost înființat în data de 26.08.2011, 

conform hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 233. CIA Gurahont  oferă servicii de 

găzduire, acompaniere, asistenţă de specialitate, educaţie şi consiliere persoanelor  aflate în 

dificultate, cu scopul de a permite formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor familiale, 

precum şi sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor.  

 Din situația prezentată anterior reiese că numărul beneficiarilor în anul 2011 s-a 

păstract constant comparativ cu anul 2010. Din cei 229 de beneficiari: 

- 21 au fost asistaţi în Locuinţe protejate; 

- 83 au fost asistați în Centre de recuperare și reabilitare neuropsihică;  
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- 25 au fost asistați în Centrul de integrare prin terapie ocupațională;  

- 93 au fost asistați în Centre de îngrijire și asistență; 

- 8 au fost asistați în Cadrul unui complex de servicii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pe parcursul anului au fost adresate instituției noastre 7 solicitări de asistare în 

centrele pentru adulţi.  

 Dintre beneficiarii adulţi ai instituţiei, pe parcursul anului 2011, au existat 18 

cazuri închise, din care: 

- 4 reintegrări în familia naturală; 

- 2 integrări socio-profesionale (LP Mierlei şi CITO Tabacovici); 

- 4 transferuri către alte centre; 

- 8 decese. 
 

 Din totalul numărului de beneficiari, 72 persoane adulte asistate pe parcursul 

anului 2011 mentin legătura cu familia: 

 

 LP Ceahlău - 5 

 LP Mierlei  - 6 

 CITO Tabacovici - 15 

 CRRN Cuveşdia - 5 

 CRRN Petriş – 10 

 CIA Pecica – 24 

 Păuliș - 1 

 Gurahonț -  6 
 

 Pe parcursul anului 2011, în vederea implementării planului individualizat de 

intervenţie, managerul de caz a făcut parte din echipa multidisciplinară pentru 
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fiecare beneficiar. Acesta a oferit servicii de consiliere beneficiarilor, a participat la 

întâlnirile echipei precum şi la activităţi de grup în vederea dezvoltării abilităţilor de 

socializare şi a dezvoltării deprinderilor de viaţă independentă. Au fost realizate: 

- 54 consilieri individuale; 

- 93 întâlniri de lucru a echipei multidisciplinare. 
 

 Activităţi de grup desfășurate cu beneficiarii în vederea dezvoltării abilităţilor de 

socializare şi a dezvoltării deprinderilor de viaţă independentă: 

 beneficiarii locuintelor protejate Mierla şi Ceahlau si a centrului de 

terapie ocupationala C.I.T.O. Tabacovici au participat la o actiune in 

colaborare cu teatrul Arad ce a făcut parte din programul national 

intitulat,,Vagabondages”, actiunea pentru prevenirea comportamentului 

delincventional; 

 beneficiarii adulti din cadrul centrelor C.I.T.O. Tabacovici ,L.P.Ceahlau, LP 

Mierla - actiune de ecologizarea  si reciclare a materialelor adunate  in 

Parcul Natural Lunca Muresului; 

 în cadrul centrului C.I.T.O. Tabacovici s-a desfăşurat activitatea de 

prevenire a consumului de alcool si tutun si a etnobotanicelor, din cadrul 

proiectului comun al D.G.A.S.P.C.Arad cu IJP Arad, intitulat ,,Vacanta 

mare” ; 

 beneficiarii adulti din cadrul centrelor C.I.T.O. Tabacovici, L.P.Ceahlau, LP 

Mierla actiunea ,,Let s do it” de ecologizare a zonelor naturale – unde 

beneficiarii instituţiei au participat impreuna cu tineri din cadrul unor 

asociatii de promovare a spiritului civic si a protejari mediului 

inconjurator si, elevi din cadrul scolilor din orasul Arad la ecologizare 

padurii din comuna Vladimirescu ; 

  activităţi de socializare – participare la slujbe religioase cu ocazia 

diferitelor sărbători religioase; 

 participare la bursa locurilor de muncă. 
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DOMENIUL - SERVICII DE EVALUARE COMPLEXĂ DESTINATE 

PERSOANELOR ADULTE 

  

Numărul total al persoanelor cu încadrare în grad de handicap,  la 31.12.2011, este 

de 11742, din care 5277 reprezintă numărul persoanelor cu handicap cu certificat 

permanent.  

Pe parcursul anului 2011 s-au înregistrat 7659 de cereri de evaluare complexă în 

vederea încadrării în grad de handicap. S-au evaluat și s-au înnaintat spre secretariatul 

Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap un numar de 7866 cazuri, 1691 

reprezintă cazuri noi și 6175 reevaluări. Diferența de 207 cazuri reprezintă cereri 

înregistrate în anul 2010 și care au fost evaluate în cursul lunii ianuarie 2011.  

 

 Evoluţia numărului de persoane evaluate în anii 2008-2009-2010-2011: 

8384

8056

8325

7866

7600

7800

8000

8200

8400

2008 2009 2010 2011

Evoluția numărului persoanelor cu handicap evaluate

 
 
Din situația prezentată anterior reiese faptul că numărul persoanelor care au 

solicitat încadrarea în grad de handicap a scăzut în acest an față de anii anteriori (5,51% 

față de 2010). 

 
 Repartizarea persoanelor evaluate în funcție de gradul de handicap 

Grav 

 cu 

Asistent 

Grav  

cu 

Insotitor 

Grav 

 fara 

Asistent 

Accentuat Mediu Usor Boala nu Handicap 

(Respingeri) 

1192 454 201 4518 860 78 563 

Total/grade=7303+563 (respingeri)=7866 
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1192

454

201

4518

860 78 Grav cu AP

Grav cu însoțitor

Grav fără AP

Accentuat

Mediu

Ușor

 
 

 Repartizarea persoanelor evaluate în funcție de tipul de handicap 

Total:7866 

 

 Repartizarea persoanelor evaluate în funcție de statutul social  

Fara venit Pensie urmas Pensie de 

invaliditate 

Pensie limita 

varsta 

Salariati 

2523 356 1734 2910 343 

Total:7866 

2523

356

1734

2910

343
Fără venit

Pensie urmaș

Pensie de invaliditate

Pensie limită vârstă

Salariați

 

 

 Repartizarea persoanelor evaluate în funcție de gen - total: 7866 

Fizic 

1 

Somatic 

2 

Auditiv 

3 

Vizual 

4 

Mental 

5 

Psihic 

6 

Asociat 

7 

Hiv/Sida 

8 

Boli Rare 

9 

Surdocecitate 

10 

1859 1851 84 1612 916 1041 463 5 35 0 



RRAAPPOORRTT  DDEE  AACCTTIIVVIITTAATTEE  22001111  

DDiirreeccțțiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennțțăă  SSoocciiaallăă  șșii  PPrrootteeccțțiiaa  CCooppiilluulluuii  AArraadd  

                                                           
________________________________________________________________________________________________________

__________ Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; documentul nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizare 

32  

4432

3434
Femei

Bărbați

 
 

 Numărul persoanelor cu handicap grav și numărul asistenților personali pe 

anul 2011 comparativ cu anii 2009 și 2010: 

5214 5044

4788

1821 1652 1596
0

2000

4000

6000

2009 2010 2011

Asistenti personali

Pers cu hand grav

 
 

Din graficul de mai sus reiese faptul că în anul 2011 față de anul 2010 

numărul persoanelor cu handicap grav a scăzut cu 5,07%, numărul asistenților 

personali a scăzut cu 3,38% și față de anul 2009 numărul persoanelor cu handicap 

grav a scăzut cu 8,17%, iar numărul asistenților personali a scăzut cu 12,35%. 
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DOMENIUL – EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ PRESTAȚII SOCIALE OFERITE 

PERSOANELOR CU HANDICAP 

 

Dinamica persoanelor cu handicap beneficiare de drepturi conform Legii 448/2006 în 

anul 2011 faţă de 2010: 
 

Explicaţii 31-12-2010 31-12-2011 Creştere 

% 

Persoane cu handicap GRAV, din care: 

- copii 

-adulti 

5,044 

499 

4.545 

5.239 

497 

4.742 

3,86 

Persoane cu handicap ACCENTUAT, din care: 

- copii 

-adulti 

5.677  

135 

5542 

5.826  

122 

5.704 

2,62 

Persoane cu handicap  MEDIU, din care: 

- copii 

-adulti 

1.459 

542 

917 

1.442 

632 

810 

-1,16 

Persoane cu handicap USOR, din care: 

- copii 

-adulti 

164 

0 

164 

104 

1 

103 

-36,58 

Copii cu handicap HIV / SIDA beneficiari de alocaţie 

de hrana 

8 8 - 

 

Total persoane cu handicap beneficiare 

 

 

12.247 

 

12.611 

 

2,97 

Indemnizaţii de însoţitor pentru pers. cu handicap 

vizual 

 

1.218 

 

1.262 

 

3,61  

 

4720
5413

798
164

4545
5542

917
164

4742 5704
810

103
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4000

6000

Grav Mediu
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2009

 

Din situația prezentată anterior reiese că numărul de persoane cu handicap 

grav și accentuat care au beneficiat de prestații sociale a crescut ușor în 2011 
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față de 2010, în timp ce numărul persoanelor cu handicap mediu și ușor, care au 

beneficiat de prestații sociale, a scăzut în 2011 față de 2010. 

Situaţia comparativă a evoluţiei bugetului aprobat pentru DGASPC Arad în 

vederea achitării drepturilor persoanelor cu handicap este redată în tabelul nr. 2: 
 

Evoluţia comparativă a bugetului alocat în anul 2011 faţă de 2010: 
Buget alocat de: 

 

2010 2011 Crestere 

% 

AJPS                    - art. 58  

 

40.117.000 39.665.000  

DGPH (ANPH), din care: 

- transport interurban  - art. 24 

- dobanzi credite          - art. 27 

977.000 

914.000 

63.000 

1.231.000 

1.171.000 

60.000 

 

 

TOTAL 

 

41.094.000 

 

40.896.000 

 

-0.48 

 Din bugetul alocat până la data de 15.12.2011, în temeiul prevederilor Legii 

nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

au fost efectuate urmatoarele cheltuieli: 
  

Indicator Plati 2010 Plati 2011 Crestere 

BUGET AJPS 40.061.883 39.624.899 -1.09% 

din care:    

Indemnizatii pers.hand.GRAV 10.937.542 10.761.645  

Indemnizatii pers.hand.ACCENTUAT 10.780.387 10.609.428  

Buget complem.pers.hand.GRAV 5.463.366 5.374.088  

Buget complem.pers.hand.ACCENTUAT 4.524.190 4.440.439  

Buget complem.pers.hand.MEDIU 472.537 504.240  

Alocatie hrana copii HIV/SIDA 25.795 27.412  

Indemniz.insotitor nevazatori 7.421.849 7.568.413  

Taxe postale 436.217 339.234  

BUGET ANPH, din care: 929.277 893.027 -3.90% 

TRANSPORT INTERURBAN 868.222 839.471  

- transport CFR 314.169 337.934  

- transport auto 554.053 501.537  

DOBANZI CREDITE 61.055 53.556  

 

TOTAL PLATI: 

 

40.991.160 

 

40.517.926 

 

-1.15 % 

 Scăderea ponderii cheltuielilor pe total cu -1.15 % în anul 2011 față de anul 

2010 se explică parțial prin uşoara modificare a numărului de beneficiari în sensul 

schimbării de grad prin coborarea în grade accentuat sau mediu, precum și 

situatiilor de „pierdere” a valabilității datorită nedepunerii certificatelor de către 

beneficiari. 
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ALTE REZULTATE 

RELEVANTE ALE 

ACTIVITĂŢII 
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D.G.A.S.P.C. ARAD  
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ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ARAD 

 
În anul 2011, în urma dezbaterilor şi audierilor din şedinţele Comisiei pentru 

Protecţia Copilului Arad au fost discutate în total un număr de 1872 de cazuri, din care: 

 

 cazuri noi: 34 
 - plasamente la familii/persoane, rude gr: IV: - 21 

 - plasamente D.G.A.S.P.C.:    - 10 

- la A.M.P.     - 4 

- la C.P. - 6 

 - plasamente O.P.A.:     - 3 

 

Cazuri noi 2010 2011 
Plasamente la familii/persoane, rude gr. IV 18 21 

Plasamente D.G.A.S.P.C. 8 10 

Plasamente O.P.A. 5 3 

Supraveghere specializată 14 - 

 

0
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10

15

20

25

plasamente familii/persoane plasamente DGASPC plasamente  OPA supraveghere specializată 

anul 2010

anul 2011

 
 reevaluări: 135 

 - menţinere plasament D.G.A.S.P.C.:  - 78 

 - menţinere plasament O.P.A.   - 14 

 - menţinere plasament familii/persoane  - 43 

 

 

Reevaluări 2010 2011 
Menţinere plasament D.G.A.S.P.C. 21 78 

Menţinere plasament O.P.A. 8 14 
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Menţinere plasament familii/persoane 31 43 

Menţinere supraveghere specializată 2 - 
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- revocare plasament familial prin reintegrare în familia naturală     - 6 

- revocare plasament familial prin efectul legii              - 29 

- revocare plasament D.G.A.S.P.C. prin reintegrare în familia naturală      - 11 

- revocare plasament D.G.A.S.P.C. prin efectul legii      - 3 

- revocare plasament O.P.A. prin efectul legii:                                     - 8 

- eliberare atestate A.M.P.                                - 26 

- solicitare avize favorabile de la alte C.P.C.                 - 6 

- eliberare aviz favorabil către alte C.P.C.– uri                 - 2 

- eliberare certificate de încadrare în grad de handicap                - 1243 

- eliberare certificate de orientare şcolară/profesională     - 157 

- eliberare certificate de încadrare în grad de handicap şi orientare şcolară   

                                 - 146 

- respingere încadrare în grad de handicap:       - 1 

- eliberare adeverinţe de şcolarizare pentru copilul cu handicap               - 20 

 

 2010 2011 

revocare plasament familial prin reintegrare în familia naturală 9 6 

revocare plasament familial prin efectul legii 48 29 

revocare plasament D.G.A.S.P.C. prin reintegrare în familia 

naturală 

17 11 

revocare plasament D.G.A.S.P.C. prin efectul legii 22 3 

revocare supraveghere specializată 9  

revocare plasament O.P.A. prin reintegrare în familia naturală 6  
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revocare plasament O.P.A. prin efectul legii 8 8 
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 2010 2011 
eliberare atestate A.M.P. 32 26 

eliberare avize favorabile pentru alte C.P.C. - 2 

solicitare avize favorabile de la alte C.P.C. 1 6 

eliberare certificate de încadrare în grad de handicap 1322 1243 

eliberare certificate de orientare şcolară/profesională 158 157 

eliberare certificate de încadrare în grad de handicap şi 

orientare şcolară 

- 146 

respingere încadrare în grad de handicap 3 1 

eliberare adeverinţe de şcolarizare pentru copilul cu handicap - 20 
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 După întocmirea hotărârilor, atestatelor, avizelor sau solicitărilor de 

aviz, acestea s-au transmis, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire, părinţilor, copilului mai mare de 10 ani, persoanelor sau familiilor 
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interesate, asistentului maternal profesionist, serviciilor de tip rezidenţial 

sau familial, organismelor private acreditate, agenţiilor judeţene pentru 

prestaţii sociale, C.P.C.- urilor din alte judeţe, comunităţilor locale, un 

număr de 7074 plicuri reprezentând corespondenţa C.P.C. şi D.G.A.S.P.C. 

Arad. 

 

 2010 2011 

Corespondenţa C.P.C. şi D.G.A.S.P.C. Arad 2264 7074 
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ELABORAREA, IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA DE 
PROIECTE CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ  

 

Activitatea instituţiei din domeniul dezvoltării şi implementării de proiecte este 

reflectată în fişele anexate prezentului raport, pentru proiectele la care instituţia este 

aplicant principal sau partener, aflate în diferite stadii în perioada raportată: în 

evaluare, în implementare şi finalizate. 

 Sprijinirea implementării proiectului ”Parteneriate active pentru dezvoltarea 

economiei sociale”, proiect co-finanțat prin POSDRU axa 6, DMI 6.1. prin participarea 

adouă persoane, în perioada 23-24 noiembrie, la o conferință privind oportunitățile 

economiei sociale la invitaţia Fundației Dezvoltarea Popoarelor Arad. Evenimentul a 

fost organizat în cadrul Pentru acest eveniment s-a realizat o prezentare power point 

a activității desfășurate de instituția noastră în domeniul economiei sociale. Scopul 

evenimentului a vizat conştientizarea participantilor cu privire la oportunitatile 

oferite de initiativele de economie sociala si promovarea parteneriatelor prin 

impartasirea unor modele nationale si internationale de structuri de economie sociala. 

În cadrul evenimentului s-au prezentat modele de organizatii si institutii nationale -  

Organizatia NESST, Asociatia Johannes Falk (Arad),  Fundatia Pentru Voi 

(Timisoara), DGASPC Arad, Fundatia Alpha Transilvana  (Tg. Mures), Serviciul 

Educatie si Asistenta psihosociala Penitenciar  Arad, Administratia Sociala 

Comunitara Oradea, Centrul Regional Pentru Ocuparea Fortei De Munca Si Protectie 

Sociala (Petrosani). Au fost prezentate activitati adresate mai multor categorii de 

persoane care apartin unor grupuri defavorizate: persoane cu dizabilitati, persoane 

fara adapost, persoane aflate in detentie. Ziua a doua a reunit trei prezentari de 

modele de economie sociala europene.  

 Proiectul „Rolul Dialogului Social în Promovarea Incluziunii Sociale Active” 

implementat de către Asociaţia Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare 

în parteneriat cu Platforma Europeană pentru Iniţiative Etice şi Solidare IRIS, 

Institutul Intercultural Timişoara, Serviciul APEL şi Asociaţia Reper 21. 

- Încheierea acordului de parteneriat şi numirea ca reprezentant al instituţiei 

- Participare la selecţia coordonatorului local 

- Participare la formare ca facilitator local 

- Participarea la întâlnirile grupurilor omogene de cetăţeni: 3 întâlniri. 

 Sprijinirea implementării proiectului S-a realizat un amplu interviu în cadrul 

proiectului „Creşterea gradului de implementare a legislaţiei din domeniul serviciilor 

sociale la nivel local în contextul procesului de descentralizare” proiect al MMSSF la 

solicitarea cărora s-a răspuns pozitiv şi în ceea ce priveşte desemnarea unei persoane 

de la nivel local responsabilă cu organizarea activităţilor locale din cadrul proiectului; 
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 Sprijinirea implementării proiectului „O piaţă incluzivă a muncii”, proiect al 

MMSSF  ce vizează dezvoltarea durabilă a mediului rural prin creşterea oportunităţilor 

de angajare a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. Proiectul este finanţat din 

Fondul Social European, în parteneriat cu Instituto de Farmacion Integral S.L.U. 

(Spania) şi cu S.C.B.P.I.Management Consulting România S.R.L. Sintetic. 3persoane din 

cadrul instituţiei  au paricipat la focus grup, instituţia desemnând şi un responsabil 

pentru facilitarea activităţilor al nivel local. 

Activităţile proiectului urmăresc:  

 realizarea unui studiu privind piaţa muncii, sărăcia şi excluziunea socială în 

mediul rural,  

 defăşurarea unui program destinat creşterii competenţelor profesionale ale 

unui număr de 500 de tineri şomeri din 7 judeţe pilot, prin asigurarea de 

formare, calificare sau recalificare 

 organizarea de sesiuni de formare a autorităţilor locale cu privire la accesarea 

de fonduri nerambursabile 

 campanii de informare şi conştientizare referitoare atât la oportunităţile 

oferite de mediul rural cât şi la modalităţile de a combate eficient excluziunea 

prin măsuri active de ocupare a forţei de muncă. 

 Sprijinirea implementării proiectul „Participarea grupurilor vulnerabile în 
economia socială” prin întocmirea unei situaţii cu mediatorii sanitari, lucrătorii sociali 

şi asistenţii comunitari din judeţul Arad. Această situaţie a fost solicitată de către 

Agenţia Naţională pentru Romi 

 Implicarea şi sprijinul acordat de către D.G.A.S.P.C. Arad în proiectul „Femei 
pentru femei” – Program naţional de calificare şi acreditare a femeilor în 
ocupaţia de baby-sitter, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin  

Programul Operaţional Sectorial Dezvolatarea Resurselor Umane 2007-2013- 

Investeşte în oameni, implementat de MMSSF cu Romanian Angel Apeal ; 

 Au fost invitate consiliile locale din judeţul Arad să participe la lansarea 

proiectului „Femei pentru femei” – Program naţional de calificare şi 
acreditare a femeilor în ocupaţia de baby-sitter. De asemenea, au fost 

contactate autorităţile locale pentru a li se prezenta proiectul; 

 

Identificarea de noi oportunităţi de colaborare, atât pe plan intern, cât şi 

internaţional, respectiv analizarea unor propuneri de proiecte, traducerea 

acestora atunci când a fost cazul: 

Analizarea propunerii de proiect INTERREG IV C, proiect care are ca temă 

„creşterea economică favorabilă incluziunii”, traducerea din limba engleză a 
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documentaţiei, elaborarea acesteia, respectiv traducerea documentaţiei şi 

transmiterea către Biroul UNCJR Bruxelles; 

Investigarea posibilităţii unui parteneriat în cadrul Programului de Cooperare 

Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013 HU-RO CBP cu partenerul 

maghiar „Egeszsegugyi Alapellatasi” din Ungaria, Bekescsaba, în acest sens 

realizându-se: 

o Participarea la prezentarea generală a celei de-a patra Solicitări de 

propuneri HURO/1001 din cadrul Programului de Cooperare 

Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013 HU-RO CBP 

o Numirea echipei de elaborare a proiectului 

o Traducerea documentaţiei de elaborare a proiectului 

o O vizită de lucru pentru stabilirea activităţilro şi bugetului proiectului; 

 Investigarea posibilităţii de colaborare cu parterul maghiar „Bekes Megzei 

Szocialis, Gyermekvedelmi, Rehabilitacios es Modszertani Kozpont”  în cadrul cererii 

de propuneri de proiecte strategice – Axa prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale; 

Domeniul Major de Intervenţie 6.4., Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă incluzivă 

a muncii”; 

 Analizarea proiectului din cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea 

Competitivităţii Economice, Axa Prioritară 3 – Tehnologia informaţiilor şi 

comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, 3.2. Dezvoltarea şi creşterea 

eficienţei serviciilor publice electronice moderne, Op. 3.2.1. Susţinerea implementării 

de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este 

necesar; 

 Analizarea apelului ASSOCLIC 2-2011  lansat de către Asociaţia „Ateliere fără 

frontiere”, prin care această asociaţie donează 500 de pack-uri informatice complete, 

gratuite si de calitate.  

Proiectul ASSOCLIC are ca obiective: 

 identificarea în România a structurilor şi actorilor care folosesc 

informatica drept unealtă de educaţie şi integrare 

socială; 

 selecţionarea şi dotarea celor mai bune proiecte cu material informatic 

recondiţionat şi dotat cu programe adaptate. 

Ca urmare a demersului noastru, două organizaţii nonguvernamentale, respectiv 

Asociaţia Dezvoltarea resurselor pentru toţi Arad şi Asociaţia Misionară Creştină 

Betleem au fost declarate câştigătoare şi au primit fiecare în parte câte 5 pack-

uri informatice.  

 Analizarea şi traducerea documentaţiei proiectului PROGRESS – Experimentare 
socială – Fonduri nerambursabile pentru experimentare socială;  
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 S-a realizat un parteneriat cu PFA "Antoci Constantin Gheorghe Dan" în vederea 

derulării proiectului «În lumea basmului» propus spre finanţare  către Administraţia 

Fondului Cultural Naţional (AFCN). 

 

Promovarea parteneriatului public-privat destinat creşterii 

calităţii vieţii beneficiarilor prin continuarea procesului de 

contractare a serviciilor sociale 

 
II..  RReezzuullttaattee  oobbţţiinnuuttee::  

 

 Parteneriatul public-privat a introdus o nouă paradigmă în asigurarea 

bunăstării sociale, fiind un mijloc pentru atingerea unor scopuri multiple, cum ar fi: 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite, respectiv sporirea şanselor de 

eficacitate a politicilor sociale alese şi implementate, eficientizarea serviciilor şi 

reducerea efortului financiar public.  

 Contractarea serviciilor sociale reprezintă o formulă de succes în 

aplicarea principiilor parteneriatului public-privat în domeniul social şi reflectă o 

schimbare a abordării organizaţiilor publice, de la o perspectivă ierarhică la o 

perspectivă competitivă.  

 Prin contractarea de servicii sociale se are în vedere transferul dreptului şi 

obligaţiei de administrare a serviciilor sociale, precum şi responsabilităţii privind 

acordarea serviciilor sociale către furnizori privaţi acreditaţi care acţionează pe 

riscul şi răspunderea lor, în interesul beneficiarilor, în vederea creşterii calităţii 

serviciilor. 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad a 

participat  la proiectul pilot privind contractarea de servicii în domeniul 

protecţiei copilului, proiect iniţiat de către Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii 

de Şanse prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului,  pe 

baza Memorandumului numărul 8143/17.07.2006 de aprobare a proiectului.  

Procedura de atribuire a contractului de servicii sociale, conform art. 94 din 

Ordonanţa nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 

contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, este dialogul competitiv.  

 

 Ca urmare a rezultatelor obţinute, respectiv creşterea calităţii serviciilor 

oferite beneficiarilor, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad a 

continuat procesul de contractare.  Este important de subliniat că obiectivele 

proiectului au fost atinse în procent de 100%, şi anume:  

 10% din totalul copiilor au fost integraţi în familie;  
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 toţi copiii urmează programe educaţionale în unităţi din comunitate;  

 a crescut cu 10% nivelul de recuperare;  

 toţi beneficiarii sunt implicaţi în activităţi recreative şi de formare a 

deprinderilor de viaţă independentă. 

 În 2011, s-a finalizat procesul de contractare a  serviciilor rezidenţiale 

pentru copiii cu dizabilităţi severe, Fundaţia RCE „Speranţa copiilor” Arad fiind 

declarată  câştigătoare pentru a doua oară. Procesul s-a încheiat în luna februarie, 

prin contractul nr. 4530/15.02.2011.  

În urma întâlnirilor cu Fundaţia RCE  „Speranţa copiilor” s-a putut constata 

că, în ciuda unor dificultăţi întâmpinate, această formă de colaborare cu ONG-

urile aduce beneficii notabile, din care se desprinde cel mai important, anume 

creşterea calităţii serviciilor  oferite beneficiarilor.   

 Serviciile propuse contractării s-au extins şi în sfera serviciilor de 

protecţie a persoanelor adulte cu handicap, astfel încât s-a demarat procesul de 

contractare a serviciilor sociale pentru 30 de persoane adulte cu handicap. 

Serviciile contractate au fost următoarele: 

 găzduire; 

 alimentaţie; 

 igienă; 

 îngrijirea de bază a adultului; 

 asigurarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte; 

 recreere şi socializare; 

 dezvoltarea gradului de autonomie personală şi asistenţă medicală. 

 

Obiectivele  proiectului „Contractarea serviciilor de protecţie a 30 adulţi cu 

handicap AR- CIA-H-30”  stabilite prin documentaţia de atribuire a contractului  

sunt următoarele:  

 Creşterea calităţii îngrijirii de bază pentru cel puţin 30  adulţi cu handicap,  

anual; 

 Dezvoltarea gradului de autonomie personală cu cel puţin 10%  pentru 30  

adulţi cu handicap  anual, prin servicii de recuperare; 

 Socializarea şi facilitarea incluziunii sociale  pentru 30 de adulţi cu 

handicap, 

 Prin promovarea unei participări active la toate nivelurile şi în toate sferele 

vieţii cotidiene; 

 Restabilirea legăturilor cu familia, acolo unde este posibil. 

 

 Procesul contractării serviciilor de protecţie pentru 30 de persoane adulte cu 

handicap a demarat în luna aprilie a anului 2011 şi s-a finalizat,  prin semnarea 

contractului  19.967/22.06.2011, cu Fundaţia Misiunea Creştină Română „Casa 

Speranţei”.  
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 În urma experienţei acumulate, am putut constata că există câteva obstacole 

ce ar putea fi întâmpinate în procesul de contractare a serviciilor sociale.  

 

Perspectiva  D.G.A.S.P.C. Perspectiva  organizaţiilor  nonguvernamenale 

 Numărul scăzut de organizaţii 

nonguvernamentale care au 

capacitatea financiară necesară 

susţinerii unui proces de contractare 

a unor servicii sociale; 

 Exixtenţa unei baze legislative 

diferite, o neconcordanţă care aduce 

restricţii. 

 Dificultăţi în înţelegerea procedurilor de 

lucru; 

 Reticenţă în aplicarea legii pe achiziţii 

publice, datorită faptului că achiziţionarea 

de produse şi servicii de pe piaţa liberă 

aduce economie la capitolul cheltuielilor 

materiale; 

 Existenţa unor diferenţe legislative 

existente în salarizarea personalului; 

 Dificultăţi în a previziona în mod corect şi 

real modificările privind salarizarea şi 

rata inflaţiei. 

 
În ciuda celor punctate mai sus, considerăm că beneficiile pe care le aduce 

parteneriatul public-privat sunt cele care ne încurajează să extindem acest 

proces, continând  contractarea şi altor servicii sociale. Continuarea procesului 

este motivată de următoarele aspecte: 

 

 Colaborarea îndelungată cu organizaţiile nonguvernamentale; 

 Menţinerea calităţii, în contextul finanţării deficitare a sistemului public 

de asistenţă socială; 

 Nevoia de a reduce cheltuielile administrative. 

Ca urmare, s-a elaborat  documentaţia necesară pentru contractarea următoarelor 

servicii, urmând ca în 2012 să se demareze procedurile de dialog competitiv 

pentru: 

 

 Casele de tip familial din cadrul Compartimentului Lipova, respectiv Casa 

Floarea Soarelui, Casa Beer, Casa Calendula, Casa Curcubeul, Casa Clopoţelul 

Albastru, Casa Gladiola, Casa Flamingo, Casa Kilzer, Casa Narcisa, casa Nufărul, 

Casa Prietenia, Casa R. Blum, Casa David; 

 Complexul de servicii Sebiş, respectiv a casei de tip familial şi a centrului de 

consiliere pentru adulţi şi copii; 

 Locuinţa protejată „Mierla”; 
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 Locuinţa protejată „Ceahlău”; 

 Centrul de Plasament Oituz. 

 

Pe termen lung, parteneriatul public-privat în domeniul social dezvoltă o piaţă 
competitivă de servicii sociale, unde există concurenţă între organizaţiile publice 
şi private, permiţând astfel concentrarea   efortului public pe elaborări de politici 
şi strategii generale de management al serviciilor sociale, lăsând implementarea în 
seama organizaţiilor private.” 
 

AAA ccc ttt iii vvv iii ttt ăăă ţţţ iii    rrr eee lll eee vvv aaa nnn ttt eee :::    

   
 Înaintarea documentaţiei necesare pentru obţinerea avizului de înfiinţare şi 

funcţionare pentru Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Casa noastră 

Hălmagiu”; Solicitare în vederea transformării Locuinţei protejate „Casa 

noastră Hălmagiu” în Centru de îngrijire şi asistenţă, cu cele două componente, 

respectiv Centrul de îngrijire şi asistenţă Hălmagiu 1 şi Centrul de îngrijire şi 

asistenţă Hălmagiu 2; 

 Redactarea de propuneri de îmbunătăţire, respectiv de completare a 

reglementărilor cuprinse în Legea nr. 272/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; Transmiterea 

de propuneri şi sugestii de îmbunătăţire a standardelor de calitate; 

 Elaborarea Raportului statistic judeţean privind activitatea de asistenţă 
socială, înaintarea acestuia Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale şi 

prezentarea acestuia Comisiei Judeţene pentru Incluziune Socială ; 

 Elaborarea Planului de acţiune privind incluziunea socială, prezentarea 

acestuia Comisiei Judeţene pentru Incluziune Socială şi înaintarea acestora 

către Agenţia Judeţene pentru Prestaţii Sociale Arad;  

 Solicitare privind extinderea reţelei de servicii sociale, prin înfiinţarea unui 

Centru de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap (CRRPH) 

Variaşul Mic; în acest sens s-au realizat următoarele: 

 s-a elaborat tema de proiectare privind înfiinţarea Centrului de 

recuperare şi reabilitare situat în judeţul Arad, localitatea Iratoşu, sat 

Variaşul Mic, nr. 1;  

 s-a transmis către Compartimentul achiziții publice și contractare servicii 

sociale tema de proiectare, prin care s-a solicitat demararea procedurii de 

achiziţii publice în vederea depunerii în faza iniţială a studiului de 

fezabilitate, respectiv condiţionarea achiziţiei proiect tehnic dacă se 

obţine finanţarea. 

 Participarea la evaluarea stadiului de dezvoltare a Sistemului Naţional de 

Servicii Sociale, contribuind astfel la realizarea „Anuarului Dezvoltării 

Serviciillor Sociale 2011” prin completarea unui Chestionar de evaluare a 

stadiului dezvoltării sistemului naţional de servicii sociale din România conform  
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„Formularului pentru colectarea de date statistice referitoare la activitatea 

furnizorilor de servicii sociale din România” distribuite de către MMSSF prin 

Institutul IRECSON ; Anuarul Dezvoltării Sociale 2011 este un studiu iniţiat 

de MMFPS prin Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială, realizat la nivel 

naţional care analizează capacitatea judeţelor de a crea şi menţine un sistem 

de servicii sociale care să răspundă nevoilor persoanelor vulnerabile. 

 Analizarea posibilităţii de preluare şi reorganizare a Unităţii de asistenţă 

medico-socială din Gurahonţ; Realizarea documentaţiei către Consiliul 

Judeţean Arad pentru reorganizarea Unităţii de assitenţă socio-medicală 

Gurahonţ în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Gurahonţ – Referat şi proiect de 

hotărâre.; 

 Participarea la simpozionul „Viitorul lor e responsabilitatea noastră!” organizat 

de către Comisia de Muncă şi Protecţie Socială a judeţului Arad. Acest 

simpozion a abordat Proiectul de lege privind copiii ai căror părinţi sunt plecaţi 

la muncă în străinătate şi Strategia Guvernului României de incluziune a 

cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor. 
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PROCESE INSTRUMENTATE  ÎN INSTANŢELE DE 

JUDECATĂ 

 
În cursul anului 2011, s-au instrumentat cazurile pe care le prezentăm în ceea ce 

urmează: 

 

I. PROCESE. 

-Procese de instituire plasament          -161 

-Procese de încetare plasament            - 8 

-Procese de încetare plasament cu reintegrare familială       - 38 

-Procese de menţinere plasament           - 39 

TOTAL PROCESE PLASAMENT=      246 
-Procese de Ordonanţă Preşedinţială pt. instituirea plasamentului în regim de urgenţă   -10 

- Procese de încetare plasament regim de urgenţă cu reintegrare familială    - 1 

-Procese de menţinerea plasamentului în regim de urgenţă       - 19 

-Procese înlocuire plasament în regim de urgenţă cu plasamentul      - 63  

-Procese de încetare a plasamentului în regim de urgenţă       - 1 

TOTAL PROCESE PLASAMENT REGIM URGENŢĂ=94 

-Procese de instituire tutelă           - 3 

-Procese de încetare a tutelei                                          - 1 

-Procese înlocuire plasament cu tutela          - 1 

TOTAL PROCESE TUTELĂ=       5 

-Procese de redarea exerciţiului drepturilor părinteşti         - 1 

-Procese din decădere totală din drepturile părinteşti       - 1 

TOTAL PROCESE PRIVIND EXERCIŢIUL DREPTURILOR PĂRINTEŞTI     =2 

-Procese de majorare alocaţie plasament         - 1 

TOTAL=_____________________________________________1 

-Procese de îndreptare eroare materială          - 18 

TOTAL=          18 

Cereri de poprire sau executare silită         - 12 

TOTAL=________________________________________      _12 

-Procese/Cereri investire cu formulă executorie        - 13 

TOTAL=            13 

-Memorii penale                    - 8 

-Procese penale             - 2 

TOTAL CAUZE PENALE=       10 

-Procese de cerere în pretenţii conform Legii nr. 448/2006        - 4 

-Procese de cerere în pretenţii conform Codului Civil        - 9 

-Procese în contencios administrativ          - 3 

TOTAL=          16 
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-Recursuri               -5 

TOTAL CĂI EXTRAORDINARE DE ATAC=    5 

-Întâmpinări              - 29 

-Răspuns la întâmpinare            - 1 

TOTAL=          30 

Total procese  452 din care:     

 ADMISE  447 

 RESPINSE    5 

 

TOTAL PROCESE = 452 

                                   TOTAL PROCESE 

 

II. PROCEDURI DE LUCRU ÎN CADRUL PROCESELOR/ACTELOR JURIDICE 

ALE SERVICIULUI : 

II.1. 
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-Note de şedinţă              - 13 

-Punct de vedere conform OUG nr. 34/2006         -  2 

-Cerere de chemare la interogatoriu          -  1 

-Răspuns la interogatoriu           -  1 

-Precizare de cerere             -  5 

-Completare şi modificare de cerere          -  5 

-Cerere de renunţare la judecată           - 6 

-Cerere eliberare/definitivare hotărâri judecătoreşti       -  26 

-Cerere eliberare/definitivare hotărâri judecătoreşti (sentinţe, decizii civile/penale/cont.),  

la  instanţele judecătoreşti de pe raza teritorială a judeţului Arad                   - 401  

-Împuterniciri              - 2 

-Cerere eliberare minută sentinţă           - 1 

- Cerere deschidere procedură adopţie internă         - 2 

- Cerere eliberare extrase CF            - 16 

TOTAL=         481                        

II.2 -Răspuns la petiţii             - 7 

TOTAL RĂSPUNSURI=      7 

II.3. 

-Adrese                      - 75 

TOTAL ADRESE=       75 

II.4. 

- Consiliere juridică           - 160 

- Angajamente de plată           - 20 

- Contracte privind plata dobânzii la credite acordate persoanelor cu handicap   - 6 

- Contracte transport interurban pentru persoanele cu handicap     - 10 

- Acte adiţionale la contracte la credite acordate persoanelor cu handicap   - 13 

- Referate            - 6 

- Convenţii, contracte, protocoale, parteneriate şi acte adiţionale      - 13 

- Notificări             - 1 

- Contracte achiziţii publice – avize pt.legalitate                                                               - 121   

TOTAL=________________________________________350  

II.5 

Documente arhivate-dosare          -289 

TOTAL=           289 
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Total  proceduri de lucru în cadrul proceselor/actelor juridice ale serviciului :1202 

     

III. AVIZARE PENTRU LEGALITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE  

                  

 - Avizare pentru legalitate a dispoziţiilor privind comisii inventariere,  acordarea de 

servicii sociale, încetare acordare servicii sociale, pentru beneficiari copii şi adulţi                   

             - 2499 

- Avizare pt. legalitate dispoziţii resurse umane, privind angajarea, stabilirea drepturilor 

salariale, suspendarea şi încet. raporturilor de serviciu al angajaţilor DGASPC Arad                         

             - 1353 
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- Dispoziţii privind -Contracte  individuale de muncă          -     90 

- Avizarea pt.  legalitate a deciziilor privind stabilirea drepturilor pers. cu hand.     - 7041  

        

-Decizii privind sistarea drepturilor persoanelor cu handicap decedate   - 837 

- Adeverinţe acordare drepturi moştenitorilor persoanelor cu handicap decedate  - 1674 

            

                

TOTAL ACTE ADMINISTRATIVE= 13.494 

 
 

            TOTAL  I+ II+III  = 15148 procese/acte juridice/avize de legalitate   

 

Anul 2011 a fost un an cu un volum de muncă foarte mare pentru Serviciul juridic 

contencios, toate cazurile şi dosarele au fost soluţionate cu respectarea termenelor, s-au 

îndeplinit obiectivele conform strategiei propuse. 
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ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILĂ A INSTITUŢIEI 

 
Activitatea financiar – contabilă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Arad este organizată în cadrul Serviciului Contabilitate – Salarizare si 

Compartimentul  Finante - Buget, condusă de directorul general adjunct economic. 

În cadrul serviciului se desfasoară trei activităţi distincte şi anume: activitatea 

financiară, activitatea contabilă şi salarizarea. 

În anul 2011 Serviciul Contabilitate – Salarizare , având în componenţă 7 inspectori , 3 

referenţi şi un casier , a îndeplinit obiectivele specifice ce decurg din obiectivele generale 

ale Direcţiei, colaborând cu toate  serviciile şi centrele din cadrul acesteia. 

Principalele activităţi: 

Organizarea şi conducerea evidenţei contabile la nivelul DGASPC Arad. 

Întocmirea notelor contabile privind înregistrarea în contabilitate , evidenţa corectă, 

clară şi la zi  precum şi înregistrarea cronologică a tuturor operaţiunilor derulate prin 

conturile deschise la Trezoreria Statului aferente cheltuielilor de personal, cheltuieli cu 

bunuri şi servicii, drepturile persoanelor cu handicap, cheltuieli cu asistenţă socială , 

cheltuieli de capital. 

Întocmirea lunară a statelor de plată privind drepturile materiale acordate copiilor 

aflaţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti acordate conf Legii 326/2003. 

Evidenţa tuturor documentelor contabile aferente întregii activităţi derulate la 

nivelul DGASPC Arad conform legii contabilităţii şi normelor specifice. 

Întocmirea balanţei de verificare sintetice şi analitice , a dărilor de seama contabile 

sau situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale, precum şi situaţia contului de 

execuţie bugetară şi anexele aferente acestora. 

Centralizează propunerile de buget de la unităţile din subordine şi întocmeşte bugetul 

de venituri şi cheltuieli la nivel de instituţie 

Fundamentarea, evidenţă şi utilizarea fondurilor necesare bunei funcţionări a 

Direcţiei. 

Execuţia bugetară în ceea ce priveşte utilizarea creditelor în limita şi cu destinaţia 

aprobată prin buget , precum şi solicitarea de rectificare a bugetului de către CJA cu sumele 

primite ca donaţii şi sponsorizări conform normelor în vigoare . 

Întocmirea costului mediu lunar/beneficiar copil şi adult persoană cu handicap 

Întocmirea tuturor situaţiilor financiare solicitate de conducerea unităţii sau de 

ordonatorul principal de credite. 

Înregistrarea propunerilor de angajare a unor cheltuieli, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii, asistenţă socială şi cheltuieli de 

capital, cu respectarea prevederilor OMF nr.1792/2002 referitoare la cele patru faze ale 

execuţiei bugetare, Angajarea, Lichidarea , Ordonanţarea şi Plata, urmărind încadrarea 

plăţilor în bugetul aprobat pe titluri, articole şi alineate  
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În anul 2010 cât şi în anul 2011 s-a urmărit recuperarea cheltuielilor şi s-au luat 

măsuri pentru recuperarea cheltuielilor efectuate cu adultii/copiii din alte judeţe 

institutionalizaţi în centrele din subordinea DGASPC Arad. 

Întocmirea statelor de plată lunare privind drepturile salariale pentru personalul din 

cadrul DGASPC Arad şi a declaraţiei 112 

Întocmirea situaţiei statistice privind fondul de salarii lunar 

Întocmirea şi eliberarea adeverinţelor de salarizare pentru personalul DGASPC Arad , 

adeverinţe necesare pentru: 

- spitalizare sau medicul de familie 

- obţinerea îndemnizaţiei de somaj 

- obţinerea îndemnizaţiei de creştere a copilului  

- obţinerea unui credit bancar 

Reţine şi virează cotizaţia salariaţilor la fiecare sindicat constituit la nivelul instituţiei 

Reţinerea şi virarea popririlor şi CAR 

Întocmirea borderoului cu concedii medicale pentru Casa de sănătate Arad 

Întocmirea anuală a fişelor fiscale ale personalului DGASPC Arad 

Urmăreşte încadrarea în creditele bugetare aprobate ca destinaţii şi limite de 

cheltuieli ce nu pot fi depăşite 

Întocmirea documentelor financiare necesare scrierii programelor cu finanţare 

externă 

Serviciul contabilitate a asigurat în cursul anului 2011  documentele financiare 

necesare scrierii programelor cu finanţare externă şi evidenţa tuturor operaţiunilor derulate 

prin casierie şi conturile deschise la Trezoreria Statului prin care se derulează aceste 

programe , evidenţa contabilă a proiectelor prin înregistrarea în conturi distincte, raportări 

lunare şi trimestriale către finanţator şi ordonatorul de credite, întocmirea bugetelor şi 

urmărirea încadrării  cheltuielilor în bugetele aprobate. 

În cadrul bugetului aprobat la  articolul 56 - Proiecte cu finanţare din fonduri 

externe nerambursabile, în suma de 6233 mii lei în cursul anului 2011 am avut în derulare 

următoarele proiecte: 

                                                                                             

Denumire proiect Plăţi efectuate  

mii lei 

Sanse Egale pe Piata Muncii 63 

ProAct – Masuri active pentru integrarea profesionala a persoanelor 

cu handicap 

106 

Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale regiunile NV, SV Oltenia 

si Vest 

856 

Practipass – Protectia copilului de la teorie la practica 

 

269 

TOTAL POSDRU 1294 

Reabilitare si extindere CIA Pecica 1824 



RRAAPPOORRTT  DDEE  AACCTTIIVVIITTAATTEE  22001111  

DDiirreeccțțiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennțțăă  SSoocciiaallăă  șșii  PPrrootteeccțțiiaa  CCooppiilluulluuii  AArraadd  

                                                           
________________________________________________________________________________________________________

__________ Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; documentul nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizare 

55  

 

TOTAL POR 1824 

  

În anul 2011 cheltuielile de capital aprobate in cadrul bugetului la art 70 au fost in 

suma de 671 mii lei . 

Principalele obiective prevazute in lista de investitii au fost studii de fezabilitate 

pentru depunerea de proiecte cu finantare externa nerambursabila privind extinderea si 

reabilitarea unor imobile din cadrul DGASPC , lucrari de reparatii capitale la cladirile 

centrelor din subordine precum si achizitionarea de bunuri pentru dotarea acestora. 

Pentru anul 2010 bugetul alocat la capitolul 68.02  a fost de 71.325mii lei fiind 

aprobat prin HCJ Arad nr.47/24.02.2010, iar in anul 2011 a fost de 70.526 mii lei aprobat 

initial, si rectificat ulterior  prin H.C.J. Arad nr. 306/29.11.2011, cele două bugete având 

următoarea detaliere: 

                                                                                                                                     

Denumire indicator Buget 2010 

mii lei 

Buget 2011 

mii lei 

Cheltuieli de personal 12.973 11.300 

Cheltuieli bunuri si servicii   8.750 11.086 

Finanţare drepturi persoane cu handicap 43.594 40.896 

Cheltuieli asistenţă socială      340      340 

Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile    5.668   6.233 

Cheltuieli de capital       617 671 

 

Faţă de bugetul aprobat , plăţile efectuate în anul 2011 detaliate pe tipuri de 

cheltuieli se prezintă astfel: 

                                                                                                                                                  

Denumire indicator Credite aprobate 

mii lei 

Plati efectuate  

Cheltuieli de personal 11.300 11.246 

Cheltuieli bunuri si servicii 11.086 10.094 

Finanţare drepturi persoane cu handicap 40.896 40.617 

Cheltuieli asistenţă socială 340 340 

Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 6.233 3.118 

Cheltuieli de capital 671 584 

 

Din analiza contului de execuţie rezultă că DGASPC Arad s-a încadrat în creditele 

aprobate şi nu are depăşiri la nici un articol pentru plăţile efectuate. În trimestrul IV a fost 

aprobată rectificarea bugetară prin diminuarea de sume de la art 10 Cheltuieli de personal şi 

suplimentarea la art 20 Cheltuieli cu bunuri şi servicii. 
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ACTIVITATEA PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE 

 

  
Activitatea de achiziţii publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Arad se organizează şi se desfasoară în cadrul Compartimentului 

Achiziţii Publice, condusă de către directorul general adjunct economic.  

Atât în anul 2010 cât şi în 2011, în luna ianuarie, s-au incheiat acte adiţionale 

(prelungirea contractelor în curs) aferente contractelor din 2010, respectiv 2011, până la 

noile proceduri. 

În decursul anului 2011 s-au demarat proceduri de achiziţie publică la programele: 

o Servicii specializate pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în 

străinătate-mansardare clădire DGASPC; 

o Reabilitare şi extindere la Centrul de îngrijire şi asistenţă Pecica; 

o Dezvoltare de structuri ale economiei sociale în regiunile N-V;S-V; 

Oltenia şi Vest; 

o Proiectul: PROACT – Măsuri active de integrare profesională a persoanelor 

cu handicap; 

o Pe parcursulul anului 2011 s-a  finalizat  procedura de Contractare de 

servicii sociale pentru adulţi la Halmagiu şi Grădina lui Ion . 

În anul 2011, , OUG 34 /2006 a fost modificată, în urma modificării pragurile 

sunt: 

Valoarea >= 15.000 euro fără tva  achiziţii directa 

Valoarea <= 100.000 euro fără tva  cerere de ofertă (produse) 

Valorea <=125000 euro fără tva cerere de ofertă la servicii  

Valoarea <= 4250.000 euro fără tva  cerere de ofertă lucrări 

În cazul în care valoarea depăşeşte aceste praguri avem licitaţie deschisă. 

Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţie publică în anul 2011 a fost depusă o 

contestaţie la obiectivul: consumabile de birou, cerere de ofertă, contestaţia solutionându–

se în favoarea noastră putându-se încheia contract de achiziţie publică la termen. 
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În cursul anului 2011 au avut loc un număr de  121  proceduri: 

 

Nr crt. Denumire procedură Tipuri de proceduri Total  
1 Achiziţii directe Produse  44 

  Servicii  49 

  Lucrări  7 

2 Cerere de ofertă Produse  17 

  Servicii  3 

  Lucrări  - 

3 Licitaţie deschisă Produse  - 

  Servicii  1 

  Lucrări  - 
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Controlul intern privind achizitiile publice conform 946/2005 se face în cadrul 

auditului intern, iar controlul extern al achiziţiilor publice se face de către ANRMAP şi 

Ministerul Finanţelor Publice prin serviciul UCEVAP. 
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ACTIVITATEA PRIVIND VIZIBILITATEA ŞI TRANSPARENŢA SERVICIILOR 

 
Pentru a asigura vizibilitatea şi transparenţa serviciilor oferite, instituţia noastră 

a organizat 4 conferinţe de presă şi a emis 7 de comunicate de presă şi a postat informaţii 

atât în ceea ce priveşte serviciile oferite, cât şi evenimentele realizate pe pagina web a 

instituţiei. Ca urmare a demersurilor întreprinse, au apărut în presă 100 de articole şi s-au 

realizat 80 de reportaje în mass-media. 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Nr. 27 din 30 ianuarie 2002 

(actualizată) privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, au fost soluţionate 

următoarele solicitări: 

 

Anul 2010 2011 

Răspunsuri la solicitări informaţii/petiţi/cereri 82 96 
Angajamente de confidenţialitate (vizită) 206 144 

Acord  audio-video pt. a filma  în centrele din 
cadrul D.G.A.S.P.C Arad 

11 13 

Contracte voluntariat 17 16 
Solicitări informaţii în baza Legii Nr.544/2001 10 4 

 
Activitatea de voluntariat este promovată permanent de către Compartimentul 

comunicare, registratură, relaţii cu publicul şi evaluare iniţială prin explicarea rolului, 

specificului şi a misiunii D.G.A.S.P.C. Arad şi a actelor necesare în vederea desfăşurării 

activităţii de voluntariat.  

La cele 16 contracte de voluntariat nou încheiate se adaugă contractele din anii 

precedenţi care au fost prelungite la cererea voluntarilor. 

 În cursul anului 2011, analiza activităţii de comunicare, registratură, 

relaţii cu publicul şi evaluare iniţială a evidenţiat următoarele date relevante:  

- numere de înregistrare acordate în registrul de corespondenţă: 43.100; 

- numere de înregistrare acordate în registrul de dispoziţii: 2.890; 

- număr ordine de deplasare eliberate: 386; 

- număr de procese-verbale întocmite pentru programul de audienţă: 30, din 

care: 

                  - director general:  19 cu participarea a 30  de persoane; 

                  - director general adjunct asistenţă socială copil-familie:  5 cu 

participarea a 6 persoane; 

                  - anulate 6;  

- număr de procese-verbale întocmite pentru şedinţele Colegiului director: 2 

(pentru analiza organigramei instituţiei, avizarea Regulamentului de organizare şi 
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funcţionare, şi stabilirea limitelor salariilor de încadrare a personalului 

contractual în urma examenului de promovare); 

- număr de procese-verbale întocmite pentru şedinţele organizatorice: 7; 

- număr de procese-verbale întocmite pentru şedinţele Comisiei pentru aprobarea, 

emiterea şi eliberarea autorizaţiei în vederea căsătoriei: 16 (pentru 27 de cupluri 

prezentate, cu eliberarea dispoziţiilor şi atestatelor pentru căsătorie), precizând 

că activitatea comisiei a încetat la data de 25.11.2011 în conformitate cu 

prevederile art. 272 alin. 2 din Codul civil; 

- număr de procese-verbale întocmite pentru şedinţele Comisiei familii 

adoptatoare, persoane apte să adopte: 7 (pentru 23 familii apte să adopte). 

- convenţii/contracte de colaborare 

 total: 81 – din care: 

   - instituţii publice: 17 

   - ONG-uri: 31 

   - şcoli: 29 

   - altele (firme, bănci, etc): 11 

- acte adiţionale 

 total: 11 – din care: 

   - instituţii publice: 8 

   - ONG-uri: 3 

   - altele: 1 

- contracte prestare servicii sociale  

 total: 1 
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ACTIVITATEA DE MANAGEMENT A RESURSELOR UMANE 

 
În cursul anul 2011 au fost îndeplinite obiectivele prevăzute în planul operaţional 

pentru implementarea strategiei judetene în vederea imbunătăţirii capacităţii 

organizaţionale a DGASPC Arad 2008-2013. 

În urma apariţiei Legii 285/2010 – lege cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, personalul a fost reîncadrat conform normelor în 

vigoare. 

S-au desfăşurat 8 concursuri de angajare pentru personalul calificat în domeniul 

socio-uman în cadrul serviciilor de specialitate ale DGASPC Arad, astfel fiind angajate 16 

persoane. 

A fost organizat de asemenea 1 examen de promovare în clasă la care au participat 16 

persoane şi în grad/treapta profesională la care au participat 153 de persoane şi urmează a 

fi încadrate de la 01.01.2012 în gradele/treptele respective, 3 persoane au trecut perioada 

de debut. 

Pentru funcţionarii publici s-a organizat 1 examen de concurs şi 2 examene de 

promovare în grad profesional în urma căruia au promovat în grad superior un număr de 44 

funcţionari publici. Pentru un număr de 23 de persoane au fost întocmite dispoziţii de numire 

în funcţii publice cu modificarea salariului în vederea punerii lor în plată şi comunicarea 

acestora către ANFP. 

În urma evaluărilor performanţelor profesionale a personalului din cadrul DGASPC 

Arad, şefii de serviciu/birou/compartimente au înaintat 314 propuneri de formare 

profesională a personalului şi s-a întocmit planul de formare profesională pentru anul 2011.  

Pentru formarea profesională, din numărul de total de persoane propuse pentru 

cursuri de perfecţionare au participat la: 

 Cursuri cu lector externi un număr de 145 persoane . 

 Cursuri de calificare un număr de 7 persoane în meseria de bucătar, conform 

bugetului alocat. 

                     

Anul Total 

angajaţi 

Funcţionari 

publici 

Personal 

contractual 

Personal 

contractat 

Număr 

persoane 

care au 

participat 

la cursuri 

2010 854,5 150 704,5 33 70 

2011 868,5 150 718,5 50 46 

   

În cursul anului 2011 au fost emise 3 Hotărâri ale Consiliului Judeţean cu privire la 

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii, modificări care constau în:  
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- au fost contractate serviciilie din cadrul CIA Hălmagiu cu un număr de 20 de posturi 

preluate de către organizaţia contractantă; 

- a fost preluat CIA Gurahonţ cu un număr de 15 posturi cu personalul aferent. 

Organigrama DGASPC Arad a cuprins un număr de 868,5 posturi din care: 

 18 funcţii publice de conducere; 

 132 funcţii publice de execuţie; 

 15 funcţii contractuale de conducere; 

 668,5 funcţii contractuale de execuţie din care 50 contractate. 

 

Anul Total Posturi vacante Posturi ocupate 

prin concurs 

2010 854,5 103,5 20 

2011 868,5 110 7 

 

În cursul anului 2011 au avut loc urmatoarele modificări ale contractului de muncă sau 

raport de activitate pentru care s-au întocmit dispoziţiile corespunzătoare: 

  772, 5 dispoziţii de reîncadrare dupa legea nr. 285/2010; 

 18 dispoziţii de reatestare AMP; 

 194 dispoziţii de acordari gradatii; 

 23  dispoziţii de delegare; 

 2 dispoziţii de transfer; 

 64 dispoziţii de suspendări; 

 104 dispoziţii de încetare contract individual de munca prin: demisie, acordul 

părţilor, prin pensionare; 

 8 dispoziţii de mutări prin reorganizare; 

 20 de adeverinte care atesta vechimea din statele de plată anterioare anului 2001, 

necesare pentru a se stabili cuantumul pensiei pentru personalul în cauză. 

 S-au completat un număr de 9 dosare în vederea pensionării şi depunera acestora 

la Casa de pensii Arad. 
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CONTROLUL ŞI AUDITUL ÎN CADRUL INSTITUŢIEI    
 

În anul 2011 activitatea de audit s-a desfăşurat în concordanţă cu prevederile Cartei 

auditului intern şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern. Misiunea 

compartimentului de audit public intern pentru anul 2011 a fost de a furniza în mod 

independent şi obiectiv servicii de asigurare şi consiliere, destinate să adauge valoare şi să 

îmbunătăţească activităţile D.G.A.S.P.C. Arad, ajutând-o să îşi îndeplinească obiectivele, 

printr-o abordare sistemică şi metodică, evaluând şi îmbunătăţind eficienţa şi eficacitatea 

managementului riscului, controlului şi a proceselor de guvernanţă.  

 Obiectivul strategic din anul 2011, conform planului de acţiune, al 

compartimentului de audit public intern a fost „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale prin 

îmbunătăţirea funcţionării mecanismelor interne în vederea creşterii eficacităţii şi 

eficientizării sistemelor de management ale D.G.A.S.P.C. Arad”.  

Prin activităţile de audit public intern derulate pe parcursul anului 2011, activităţile de 

consiliere desfăşurate, precum şi programele de perfecţionare urmate, aceşti indicatori au 

fost atinşi în proporţie de 100%, obiectivele compartimentului fiind realizate.  

Pentru atingerea acestor obiective, compartimentul de audit public intern a întreprins 

următoarele activităţi: 

 1. Verificarea modului de implementare a sistemului de management al calităţii în cadrul 

subunităţilor D.G.A.S.P.C. Arad, prin care s-a urmărit respectarea conformităţii procedurilor 

şi a operaţiunilor efectuate în cadrul acestora cu reglementările legale în vigoare.  

Constatările rezultate în urma acestei activități au fost:  

- în cadrul structurilor auditate atribuirea responsabilităţilor, separarea sarcinilor 

şi delegarea autorităţilor sunt stabilite prin instrucţiuni de lucru aprobate de către 

management, care sunt în concordanţă cu cadrul normativ existent; 

- actualizarea instrucţiunilor de lucru se realizează permanent, odată cu producerea 

de modificări în structura subunităţilor; 

- activităţile din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad se desfăşoară în conformitate cu 

instrucţiunile de lucru elaborate, iar personalul utilizează în mod corespunzător 

formularistica specifică. 

- fişele posturilor sunt corect întocmite şi permanent actualizate, în funcţie de 

modificările survenite în structura D.G.A.S.P.C. Arad cu specificarea, pentru fiecare post, a 

atribuţiilor ce îi revin, în conformitate cu cadrul normativ; 

- persoanele implicate în derularea activităţilor structurilor auditate sunt informate 

despre sarcinile care le revin şi sunt familiarizaţi cu modul de desfăşurare a activităţii prin 

participarea la şedinţele de instruire organizate de şefii ierarhici superiori. 

Au fost elaborate de către auditorul intern 18 rapoarte de audit intern, fără a se 

constata neconformităţi.  

Auditorul a concluzinând că sistemul de management al calităţii este bine implementat, 

bazat pe o documentaţie adecvată şi pe un personal conştient de importanţa menţinerii 

acestuia. 
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 2. Activitatea de consiliere în vederea implementării şi îmbunătăţirii sistemului de 

control managerial la nivelul D.G.A.S.P.C. Arad, a urmărit respectarea prevederilor legale. 

Această activitate a fost efectuată luând în considerare complexitatea şi mediul specifice 

D.G.A.S.P.C. Arad, asfel ca implemetarea sistemulului de control intern să vizeze toate 

nivelurile de conducere şi toate activităţile, precum şi asigurarea atingerii obiectivelor 

acestei instituţii.  

Prin implementarea sistemului de control managerial D.G.A.S.P.C Arad  a urmărit să 

asigure: 

 eficacitatea şi eficienţa funcţionării structurilor sale; 

 fiabilitatea informaţiei interne şi externe; 

 respectarea legilor, regulamentelor şi politicilor interne. 

In vederea atingerii acestor obiective şi a realizării activităţii de consiliere, pe parcursul 

anului 2011, compartimentul de audit intern a efectuat următoarele operaţiuni: 

 consilierea managementului D.G.A.S.P.C. Arad în vederea reorganizării grupului de 

lucru privind monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului 

de control managerial; 

 consilierea managementului în vederea întocmirii Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a grupului de lucru; 

 acordarea de asistenţă grupului de lucru, format din 44 de membrii, în vederea 

întocmirii şi actualizării Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial în 

cadrul D.G.A.S.P.C. Arad; 

 ghidarea eforturilor de implementare a standardelor de control intern ale grupului 

de lucru prin elaborarea setului de măsuri ce trebuiesc luate în vederea dezvoltării 

sistemului de control intern; 

 elaborarea proiectului Codului de etică a angajaţilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad; 

 consilierea grupului de lucru în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor privind 

completarea cadrului normativ de reglementare a sistemului de control intern; 

 consilierea managementului cu privire la etapele programului de implementare a 

sistemului de control managerial în conformitate cu codul controlului intern, ce trebuiesc 

implementate; 

 consilierea grupului de lucru privind raportarea trimestrială a stadiului 

implementării sistemului de control intern pentru fiecare subunitate; 

 elaborarea situaţiilor sintetice trimestriale privind stadiul implementării 

sistemului de control managerial şi transmiterea acestora Consiliului Judeţean Arad. Aceste 

situaţii vor sta la baza întocmirii raportului de control intern pe anul 2011 la nivelul 

D.G.A.S.P.C. Arad; 

 elaborarea procedurii de sistem privind managementul riscurilor şi a procedurii de 

sistem privind elaborarea a procedurilor operaţionale. 

Recomandările formulate de auditor în timpul efectuării consilierilor grupului de lucru au 

fost: 

- necesitatea actualizării instrucţiunilor proprii de lucru şi transformării acestora în 

proceduri scrise şi formalizate pentru fiecare activitate; 
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- necesitatea gestionării riscurilor la nivelul fiecărei structuri prin respectarea 

procedurii privind managementul riscurilor; 

- stabilirea responsabililor pentru elaborarea şi actualizarea sistematică a 

Registrului riscurilor; 

- organizarea şi ţinerea la zi a Registrului riscurilor cuprinzând măsurile de control 

intern care sunt luate pentru limitarea acestora; 

- instruirea periodică a  membrilor grupului de lucru pe baza Standardelor de 

control intern pentru entităţile publice din Romania, aprobate prin O.M.F.P. 946/2005. 

Recomandările formulate de auditor au vizat eliminarea cauzelor care împiedică 

realizarea obiectivelor D.G.A.S.P.C. Arad, iar prin punerea în practică a acestor recomandări 

s-a asigurat eficientizarea sistemului de control, ceea ce reprezintă valoarea adăugată 

(plusul de valoare) pe care auditorul intern o transmite D.G.A.S.P.C. Arad. 

Scopul acestor activităţi de consiliere a fost pregătirea D.G.A.S.P.C. Arad în domeniul 

riscului şi a controlului, promovarea dezvoltării unui limbaj comun pentru inţelegerea acestui 

domeniu de către toţi angajaţii, precum şi contribuirea la îmbunătăţirea sistemului de control 

managerial în această entitate. 

3. Elaborarea planului strategic pe termen mediu pentru perioada 2012-2014 a urmărit ca 

munca de audit să fie orientată către problemele importante şi cu impact major asupra 

realizării obiectivelor instituţiei. In acelaşi timp, planul multianual a oferit auditorului 

elementele necesare planificării anuale pentru anul 2012.  

 La solicitarea Ministerului Finanţelor Publice, compartimentul de audit intern a inclus în 

planul pentru anul 2012 efectuarea misiunii de interes naţional cu implicaţii multisectoriale 

având tema ”Evaluarea procesului şi a stadiului de implemetare a sistemului de control 

managerial în administraţia publică locală”. 

Elaborarea planului multianual s-a efectuat pe baza analizei riscurilor asociată 

activităţilor, fiind incluse atât domeniile de audit prevăzute în Legea nr. 672/2002 

actualizată, cât şi activităţi specifice D.G.A.S.P.C. Arad. Astfel, au fost selectate activităţile 

care au înregistrat cel mai mare punctaj din analiza riscurilor şi au fost repartizate pe ani în 

funcţie de fondul de timp disponibil şi de numărul de auditori existenţi.  
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MANAGEMENTUL CALITĂŢII  

 
 În ceea ce priveşte managementul calităţii în anul 2011 s-a asigurat compatibilitatea 

obiectivelor calităţii şi politicii în domeniul calităţii, în vederea menţinerii certificării 

conform standardului ISO 9001:2008. În acest sens: 

 a fost actualizată documentația sistemului de management al  D.G.A.S.P.C. 

Arad:  manualul calității, procedurile și instrucțiunile de lucru; 

 au fost efectuate activităţi de instruire a personalului cu privire la SR EN ISO 

9001:2008; 

 a fost recertificat sistemul de management al D.G.A.S.P.C. Arad, la expirarea 

celor trei ani de certificare; s-a contractat un alt organism de certificare TUV 

Austria; 

 reprezentantul managementului calităţii a participat la cursuri de pregătire 

profesională. 

S-a constatat îndeplinirea obiectivelor calității urmând ca pentru anul 2012 să fie 

revizuite în cadrul analizei de management. 

 Acţiunea de audit intern a instituţiei a fost efectuată de către 3 auditori interni 

angajaţi ai D.G.A.S.P.C. Arad, în cadrul căreia au fost auditate 46 de procese din 21 de 

locații. 

În raportul intern final, sunt enumerate câteva oportunități de îmbunătățire, dintre care 

enumerăm: 

 Perfecționarea continuă a documentelor calității; în acest sens, au fost revizuite 

proceduri, instrucțiuni din cadrul proceselor care au suferit modificări; 

 Stabilirea unor modalităţi de reevaluare a planului anual de acţiune; 

 Stabilirea unor metode de justificare a obiectivelor îndeplinite; 

 Îmbunătățirea corelaţiei dintre procesele existente; 

 Dezvoltarea legăturilor cu aparţinătorii, rudele beneficiarilor adulţi ocrotiţi în centre cu 

justificare în registru special; 

S-a desfășurat auditul extern de recertificare pe parcursul căruia s-a demonstrat că 

s-a implementat și menținut un sistem de mangement în conformitate cu standardul ISO 

9001:2008; sistemul satisface cerințele standardului. Pe parcursul auditului, la fața locului, 

nu au fost consemnate neconformităţi, ceea ce demonstrează Că D.G.A.S.P.C. Arad dispune 

de un sistem de management de calitate. 

În vederea acreditării furnizorilor de servicii sociale s-au facut demersuri pentru 

reînnoirea acreditării instituţiei, au fost depuse un număr de 20 dosare la Agenţia Judeţeană 

de Prestaţii Sociale Arad.  

 Pentru a răspunde normelor în vigoare în domeniul protecţiei şi securităţii în muncă, în 

cursul anului 2011, au fost efectuate: 15 instructaje introductiv-generale de SSM, 15  de 

instructaje introductiv-generale P.S.I. ( S.U.), 163  instructaje periodice SSM, respectiv 163 

instructaje periodice P.S.I. (S.U.), 12 de procese verbale de constatare, întocmite pe 
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parcursul anului 2011 la centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Arad în domeniul SSM şi P.S.I. , 

conform graficului şi tematicii aprobate de către angajator. În cadrul instituţiei au fost 

testaţi 163 lucrători în domeniul SSM şi 163 lucrători în domeniul P.S.I.  În vederea  

implementarii legislatiei privind starea de sanatate a angajatilor s-au intocmit 15 dosare 

medicale, la angajare şi la revenire din concediu îngrijire copil până la vârsta de doi ani 

pentru angajaţii şi viitorii angajaţi ai instituţiei. 

 

 

ACTIVITATEA DE MONITORIZARE  

 

Pentru o bună monitorizare a cazurilor instrumentate şi a serviciilor oferite de 

către instituție, au fost realizate următoarele: s-au întocmit raportărilor statistice privind 

beneficiarii sistemului de protecţie, s-au întocmit şi s-au transmis rapoartele periodice 

respectiv situaţiile solicitate către instituţiile abilitate privind situaţia beneficiarilor, s-a 

realizat mentenanţa aplicaţiilor informatice şi mentenanţa reţelei de calculatoare. De 

asemenea, în cursul anului 2011, s-a întreţinut şi s-a actualizat următoarele baze de date: 

1. CMITS (Child Monitoring and Tracking Information System) - sistem informatic de 

evidenţă şi monitorizare a copiilor și tinerilor care necesită protecţie socială. Baza de date 

se salvează pe serverul de la sediul Direcţiei Generală Protecţia Copilului, din cadrul 

Ministerului Muncii, Familiei, și Protecției Sociale. Datele se pot vizualiza de către toate 

direcțiile din țară.  

2. D-SMART (Disability – Single Managament, Assessment and Reporting Tool) - sistem 

informatic de evidenţă a persoanelor cu handicap  şi a drepturilor cuvenite lor. Baza de date 

se salveaza pe serverul local al direcției. Datele sunt vizibile doar de către utilizatorii 

aplicației din cadrul instituției. 

În anul 2011, au fost întocmite 12 fişe lunare şi 4 fişe de monitorizare trimestriale, cu 

date extrase din CMTIS. 

Fişele lunare conţin cazurile active la sfârşitul fiecărei luni ai serviciilor acordate în: 

prevenire (prenatală, în unități sanitare, în familie, în cazurile de hiv/sida, de abuz și neglijare, 

de trafic, de delincvență, în stradă), centrele de zi şi recuperare, plasament de tip familial, 

plasament de tip rezidenţial DGASPC şi OPA (organizaţii private autorizate), centrele cu regim 

de urgenţă şi încetarea măsurilor de protecţie.  

Fişele de monitorizare trimestriale conţin cazurile active la sfârşitul fiecărui trimestru, 

după cum urmează: măsuri generale de implementare (date transmise de către consilii locale 

judeţul Arad), înregistrarea naşterii după termen (date transmise de către consilii locale judeţul 

Arad), copii părăsiţi în unităţi sanitare, mediul familial şi îngrijirea alternativă (copii cu părinţi 

plecaţi în străinătate - date transmise de către consilii locale judeţul Arad), servicii de îngrijire 

de zi aflate în subordinea consiliilor locale, servicii de îngrijire de zi aflate în subordinea 

DGASPC, servicii de îngrijire de zi aflate în subordinea OPA, servicii de tip rezidenţial aflate în 

subordinea OPA, servcii de tip rezidenţial aflate în subordinea DGASPC, servicii de tip familial, 

sesizările privind situaţiile/cazurile de abuz, neglijare, exploatare, copiii străzii, sănătatea şi 
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bunăstarea (copii cu handicap şi orientări şcolare), numărul de copii aflaţi în situaţii de risc (date 

transmise de către consilii locale judeţul Arad), timpul liber şi activităile culturale (date 

transmise de către consilii locale judeţul Arad), măsuri de protecţie sociale delincvenţă juvenilă, 

copii cetăţeni români aflaţi pe teritoriul altor state, copii repatriaţi, trafic intern de copii. Pe 

lângă datele care se extrag din CMTIS, se mai solicită date de la consiliile locale ale judeţului 

Arad (78 de consilii locale). 

Situația cazurilor așa cum reies din fișele lunare și trimestriale se prezintă astfel: 
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ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ  
 

 

În ceea ce priveşte activitatea administrativă, parcul auto al instituţiei are în 

evidenţă un număr de 28 de maşini care deservesc necesitatea de mobilitate a personalului 

angajat la D.G.A.S.P.C. Arad. În cursul anului 2011, reparaţiile au fost efectuate de către un 

serviciu contractat la sediul D.G.A.S.P.C., locuinţe protejate, centre din subordine;  

Drogheria a asigurat beneficiarii serviciilor,  în timp util, cu medicamente si materiale 

sanitare. La arhiva D.G.A.S.P.C. au fost compactate 3500 dosare, finalizând compactarea 

documentaţiei din anii 2006, 2007, 2008.  
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                     CONCLUZII  

 

Activitatea de asistență socială a instituției în anul 2011 s-a finalizat cu rezultate 

bune având în vedere contextul în care s-a desfășurat. Resursele umane, financiare și 

materiale limitate au determinat dificultăți în aplicarea și respectarea cu rigurozitate a 

legislației, făcându-se eforturi în mod deosebit pentru asigurarea calității serviciilor oferite 

beneficiarilor aflați integral în responsabilitatea DGASPC Arad, respectiv cei a căror măsură 

de protecție este stabilită în serviciile proprii, de tip rezidențial sau familial. Diversificarea 

serviciilor oferite beneficiarilor astfel încât acestea să răspundă nevoilor lor este un 

obiectiv urmărit continuu de DGASPC Arad însă deși s-au înregistrat unele reușite nu s-a 

ajuns la acoperirea tuturor nevoilor identificate. În acest sens DGASPC Arad a dezvoltat 

Serviciul mobil de recuperare și reabilitare pentru copiii cu dizabilități care are rolul de a 

preveni separarea copilului cu dizabilități de familie și creșterea gradului de integrare a 

copiilor cu dizabilități, ceea ce se reflectă pozitiv în două planuri, al vieții personale a 

copilului din familie și al dezvoltării instituției. Un  alt serviciu care a debutat ca și 

funționare în anul 2011 este Adăpostul de zi și noapte pentru copiii Zădăreni, care a fost 

construit prin implementarea unui proiect și a cărui funcționare a întâmpinat mai multe 

dificultăți legate de posibilitatea asigurării resurselor umane în contextul prevederilor legale 

care limitează angajarea de personal în instituțiile publice. 

Regimul de urgență a beneficiat de asemenea de o atenție  deosebită realizându-se 

campanii de mediatizare și promovare ceea ce a determinat și o îmbunătățire a colaborării 

interinstituționale cu autoritățile locale, ceea ce la rândul său a avut ca efect dublarea 

numărului de apeluri la numărul de urgență. Tot un efect al îmbunătățirii colaborării cu 

autoritățile publice locale îl constituie și monitorizarea mai atentă a copiilor a căror părinți 

sunt plecați la muncă în străinătate, numărul copiilor raportați fiind mai mare decât cel de 

anul trecut.  

Trebuie subliniat însă faptul că serviciile de prevenire sunt în continuare subfinanțate 

și nu au alocate resurse umane suficiente pentru funcționarea optimă. 

 În ceea ce privește domeniul protecției și promovării drepturilor copiilor, s-a constatat 

faptul că numărul copiilor ocrotiți în sistem rezidențial, precum și numărul copiilor 

beneficiari ai serviciilor de îngrijire alternativă s-a păstrat constant pe parcursul anului 2011 

comparativ cu anul 2010 . 

În ceea ce privește activitatea desfășurată în domeniul persoanelor adulte cu 

handicap, s-a constatat că numărul acestei categorii de persoane ce au beneficiat de 

serviciile centrelor de tip rezidențial s-a păstrat constant în anul 2011 comparativ cu anul 

2010. De asemenea, s-a constatat că numărul persoanelor care au solicitat încadrarea în grad 

de handicap a scăzut în acest an față de anii anteriori (5,51% față de 2010 ), precum și 

numărul asistenților personali cu 3,38%, dar a crescut ușor, în 2011 față de 2010, numărul 

persoanelor cu handicap grav și accentuat care au beneficiat de prestații sociale, în timp ce 

numărul persoanelor cu handicap mediu și ușor, care au beneficiat de prestații sociale, a 

scăzut în 2011 față de 2010. 
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Eforturile de a asigura servicii la standarde înalte de calitate se reflectă în indicatorii 

de rezultate, care sunt maxim sau aproape de maxim. 

Pe parcursul anului 2011, promovarea serviciilor şi activităţilor DGASPC Arad s-a 

realizat prin intermediul conferinţelor de presă, comunicatelor, seminariilor susținute la 

nivelul comunităților locale, prezentărilor în şcoli, audiente, diferite întâlniri adresate atât 

beneficiarilor de servicii cât şi publicului larg. 

Colaborarea cu toți actorii implicați în sfera socială este o premisă dar și un principiu 

urmărit de către DGASPC Arad. În ceea ce privește colaborarea cu organizațiile 

neguvernamantale și stabilirea unui parteneriat public-privat durabil eficient și stabil, s-au 

făcut demersuri încă de la înființarea instituției. În prezent obiectul parteneriatelor îl 

constituie: dezvoltarea de servicii sociale la nivelul județului Arad, oferirea de servicii de 

specialitate beneficiarilor copii, vârstnici şi persoane cu handicap; dezvoltarea deprinderilor 

de viaţă independentă pentru copiii şi tinerii care părăsesc sistemul de protecţie; formarea 

profesională a personalului; grupuri de suport pentru beneficiari; promovarea integrării 

socio-profesionale pentru persoanele cu dizabilităţi prin dezvoltarea competenţelor acestora 

şi sprijinirea inserţiei lor socio-profesionale; combaterea discriminării şi a excluziunii sociale 

a persoanelor cu dizabilităţi prin informarea comunităţilor locale cu privire la 

particularităţile şi nevoile acestora. Toate acestea se realizează prin convenții de colaborare 

și acorduri de parteneriat în cadrul contractelor cu finanțare nerambursabilă. Ca urmare a 

experienţei lucrului cu ONG-urile ne-a acordat încrederea în a face un pas înainte în 

dezvoltarea parteneriatelor cu sectorul privat. În consecinţă am contractat către aceștia 

servicii în domeniul protecţiei copilului și a persoanei adulte cu handicap, cu rezultate 

pozitive ceea ce susține continuarea acestui demers. 
 

Prezentul raport a fost realizat în baza informațiilor primite din partea 

serviciilor/birourilor/compartimentelor/centrelor subordonate D.G.A.S.P.C. Arad, activitatea 

detaliată fiind prezentată în rapoartele fiecărui serviciu în parte. 

 

 

Director general         Director general adjunct              Director general adjunct 

Dr. Edita Iuhasz   asistență socială   economic 

     Rodica Crainic        Valentina Pocola 

 

 

 

 

Șef serviciu     Consilieri 

Elena Robotyin    Petronela Contraș 

       Mădălina Șerb 
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Şanse egale pe piaţa muncii 
 

Finanţator: Fondul Social European – P.O.S.D.R.U. 

Cofinanţator: Consiliul Judeţean Arad 

 
Parteneri: Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Bernard Brunhes 

International, European Platform for Rehabilitation, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1- Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad, 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.  
 

                
                            Foto: Sala de activități înainte și după reabilitare 

 

Programul: POSDRU 2007-2013 

Axa Prioritară: 6. Promovarea Incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie – 6.2. 

Valoarea proiectului: 16.810.332 Lei 

Scop: Creşterea oportunităţilor de angajare în muncă a persoanelor cu dizabilităţi. 
 

 Proiectul cuprinde trei componente: 

 Evaluarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi cu scopul integrării pe piaţa muncii. 

 Dezvoltarea serviciilor sociale integrate orientate cu prioritate pe piaţa muncii, 

adresate persoanelor cu dizabilităţi. 

 Dezvoltarea de standarde profesionale. 

Pentru implementarea proiectului D.G.A.S.P.C. Arad a înfiinţat Compartimentul de angajare 

asistată şi Compartimentul de evaluare iniţială, extinsă, pregătire şi formare prevocaţională 

prin H.CJA 384/22.12.2009. Activitatea acestora a demarat în luna februarie a anului 2010. 

Semnarea contractului de finanțare: mai 2008 
 

Descrierea activităţii pe parcursul anului 2011:  
 În data de 17.05.2011, în urma solicitării primite din partea MMFPS si BBI, a avut loc o 

întâlnire cu echipa de management a proiectului ”Șanse egale pe piața muncii” de la nivelul 

instituției noastre, în cadrul căreia s-a discutat pe baza Ordinului privind înființarea și 

organizarea serviciilor sociale de angajare asistată, angajare protejată și de pregătire și 

formare prevocațională, în baza art. 79 din L 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată. Concluziile în urma întâlnirii au fost transmise 
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către managerul de proiect din partea BBI. 

 În luna aprilie a fost elaborat planul de achiziții în cadrul proiectului și a fost transmis către 

partenerul principal spre avizare; 

 În perioada 7-9 iunie, cu aprobarea managerului de proiect, la invitația Centrului de Resurse 

Regional și Social Szombathely, echipa DGASPC Arad care a lucrat în cadrul proiectului ”Șanse 

egale pe piața muncii”, împreună cu expert coordonator Anne Arthur, s-a deplasat în localitatea 

Szombathely, Ungaria la sediul centrului amintit anterior în vederea realizării unui schimb de 

experiență. Pentru acest eveniment a fost realizată o prezentare power point a instituției 

noastre, care a fost susținută în cadrul întâlnirii. 

Colaborarea între DGASPC Arad și Centrul de Resurse Regional și Social din Ungaria se menține 

și se va dezvolta prin intermediul unor parteneriate care vor fi încheiate în cadrul unor 

programe de dezvoltare cu finanțare europeană. 

 În data de 20 septembrie, coordonatorul regional și asistentul coordonator au 

participat la întâlnirea Comitetului de Coordonare al proiectului la București, sediul 

DGASPC sector 1. La acest eveniment au participat: din partea partenerului principal, 

managerul de proiect, precum și reprezentanți ai celorlalți parteneri naționali și 

reprezentanți ai celor doi parteneri transnaționali BBI (Franța) și EPR (Belgia). Având 

în vedere stadiul final de implementare al proiectului, în cadrul reuniunii au fost 

prezentate și analizate rezultatele obținute de fiecare partener și au fost luate 

decizii cu privire la ultimele demersuri pentru finalizarea cu succes a proiectului. În 

cadrul acestei întâlniri a fost susținută o prezentare power point a serviciilor 

înființate în cadrul proiectului. 

 În data de 11.10.2011 a avut loc conferința de presă finală la nivel local. Pentru această 

conferință au fost realizate invitații care au fost transmise către instituții publice sau 

private, precum și pliante, broșuri și un roll-up. În cadrul conferinței au fost 

prezentate serviciile vocaționale înființate și importanța acestora pentru persoanele 

cu dizabilități, precum și contextul general al proiectului, respectiv relevanța acestor 

servicii pentru persoanele cu dizabilități din România. În urma conferinței au apărut 5 

articole de presă și au fost difuzate 2 reportaje TV. 

 În perioada 25-26 octombrie 2011 echipa DGASPC Arad a participat  la conferința 

finală a proiectului la Palatul Parlamentului București. Conferinţa finală a avut drept 

scop lansarea noului model de servicii integrate către un public mai larg din România şi 

diseminarea principiilor, valorilor şi bunelor practici în domeniul incluziunii active 

dezvoltate pe parcursul proiectului. 

                               
Foto: Persoane cu dizabilități beneficiare de serviciile proiectului 

Stadiul actual: Proiectul s-a finalizat în 31 octombrie 2011. 
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ECHIPA MOBILĂ- „Creşterea capacităţii autorităţilor 
publice locale din România în vederea sprijinirii copiilor cu 

dizabilităţi în cadrul propriilor familii” 

 
Finanţator: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

Cofinanţator: Consiliul Judeţean Arad 
 

Fondul de finanţare: Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European  din 

fondurile alocate de către Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi 

Norvegiei 
 

Valoarea proiectului: 75.000 Euro 
 

           
Foto: Conferinţă de presă organizată în cadrul implementării proiectului 

 Arad, 12 aprilie 2011 
 

Scopul proiectului: Creşterea calităţii vieţii copiilor cu dizabilităţi din judeţul 

Arad prin oferirea de servicii de recuperare la domiciliu. 

 

Obiectivul proiectului a fost acela de a contribui la depistarea precoce a copiilor 

cu dizabilităţi, la integrarea socială a acestor copii şi la asigurarea accesului lor şi 

a familiilor sau a persoanelor care îi îngrijesc, la servicii de recuperare şi 

reabilitare de calitate.  

Proiectul, implementat la nivel naţional, a vizat următoarele două priorităţi: 

1. crearea unui număr de 20 de echipe mobile pluridisciplinare (formate din 

logoped, kinetoterapeut, terapeut ocupaţional, medic pediatru, educator 

specializat, asistent social) care să ofere sprijin copiilor cu dizabilităţi şi 

părinţilor acestora, în judeţele: Arad, Argeş, Bihor, Bistriţa Năsăud, Brăila, 

Braşov, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, 

Olt, Sălaj, Satu Mare, Vaslui, Sector 4 şi Sector 6 Bucureşti 
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2. formarea unor categorii de personal, care prin natura profesiei 

interacţionează permanent cu această categorie de copii. 
 

Pentru îndeplinirea obiectivului stabilit în cadrul proiectului, în Arad, s-au derulat 

următoarele activităţi: 

 S-a înfiinţat o echipă mobilă la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului; 

 S-a alocat un vehicul dotat cu echipamentele necesare desfăşurării 

activităţii echipei mobile; 

 S-au efectuat sesiuni de formare profesională pentru membrii echipei mobile 

înfiinţate prin proiect; 

 S-au efectuat sesiuni de formare profesională pentru membrii Serviciului de 

evaluare complexă şi a celor din Comisia pentru Protecţia Copilului, în 

domeniul problematicii copilului cu handicap; 

 S-au efectuat sesiuni de formare profesională în domeniul protecţiei 

drepturilor copiilor cu dizabilităţi pentru profesioniştii care interacţionează 

cu aceşti copii (cadre medicale şi cadre didactice), cu familiile lor sau cu 

persoanele care îi îngrijesc; 

 S-au oferit următoarele servicii de specialitate pentru 50 de copii cu 

handicap şi familiilor acestora. 

 Au fost informate familiile copiilor cu handicap cu privire la tipurile de 

activităţi de recuperare care se pot desfăşura în mediul familial, precum şi 

cele care sunt contraindicate în anumite afecţiuni; 

 Au fost consiliate şi susţinute familiile copiilor cu handicap în asigurarea 

continuităţii demersurilor terapeutice şi a menţinerii copiilor în familiile 

naturale;  

 Au fost efectuate activităţi de ameliorare sau recuperare a 

comportamentului motor al copilului. 

 

Stadiul actual: Implementarea proiectului a demarat în luna ianuarie a anului 

2011 şi s-a finalizat în luna aprilie. 
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Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale în regiunile 

NV, SV Oltenia şi Vest 

 

Finanţatori: F.S.E.-P.O.S.D.R.U 

Cofinanţator: Consiliul Judeţean Arad 

 
Parteneri: Asociaţia Profesională Nonguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC Baia 

Mare, Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea, SZOCEG KHT Ungaria 

 
Programul: P.O.S.D.R.U., Axa 6-Promovarea incluziunii sociale, D.M.I. 6.1- Dezvoltarea 

economiei sociale 

Valoarea proiectului: 19.397.032 lei, din care Arad–5.532.294 lei, TVA -250.768 lei 

 
Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului pe piaţa muncii al 

persoanelor vulnerabile din punct de vedere social (romi, persoane cu dizabilităţi, tineri 

din sistemul de protecţie al copilului), prin crearea mecanismelor pentru implementarea 

conceptului de economie socială. 

 

                         
              Foto: Seminarii desfășurate în cadrul proiectului - 2011 

 

Semnarea contractului de finanțare: iunie 2010 

 

Descrierea activităţii pe parcursul anului 2011:  

 
 În prima jumătate a anului, experții Centrului regional de resurse pentru 

dezvoltarea conceptului de economie sociala, dezvoltat prin proiect, au sustinut 

seminarii, întâlniri și grupuri de lucru pe teme privind. 

 dezbaterea de reglementari din domeniul economiei sociale;  

 promovarea responsabilizarii și implicării comunităților în procesul de 

incluziune sociala; 

 prezentarea raportului de analiza rezultat în urma derulării activitătii de 

studii, cercetari și analize.  
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 In cadrul actiunilor de informare și constientizare au fost transmise informatii și cu 

privire la obiectivele, activitățile și beneficiarii proiectului. 

 Pentru pregătirea activității, coordonatorii centrelor regionale și expertii au întreprins 

următoarele acțiuni: 

 identificarea reprezentantilor  agentilor economici cu peste 50 de 

angajati, a reprezentantilor institutiilor publice si private, cu atribuții în 

implementarea policitilor de incluziune la nivel local și județean; 

 documentare privind economia sociala, incluziunea sociala; 

 elaborare de materiale necesare sustinerii actiunilor de informare si 

pregatirea de mape cu materiale informative pentru participanti;  

 planificarea derulării seminariilor și întâlnirilor de lucru și transmiterea 

invitațiilor. 

 Persoanelor participante la seminarul organizat cu viitorii manageri de întreprinderi și 

formatori în economia socială, precum și la întâlnirile organizate în comunitățile din 

județ cu beneficiarii și reprezentanții autorităților publice locale au fost înmânate 

mape personalizate. 

 S-a realizat și tipărit în regie proprie un pliant informativ care a fost distribuit 

persoanelor care fac parte din grupul țintă, agenților economici identificați, în localități 

din județul Arad de către asistenții sociali angajați în cadrul proiectului. Pliantul conține 

informații despre programul de finanțare al proiectului, mesaje privind furnizarea 

gratuita de servicii de stimulare a ocuparii fortei de munca, respectiv calificare 

gratuita, informare, consiliere si mediere pe piata muncii.  

 În luna martie a fost postat pe pagina web a instituției (www.dgaspc-arad.ro) un 

material care cuprinde informații despre programul de finanțare și activitățile derulate 

în cadrul proiectului.  

 În luna iunie, în ziarul Consiliului Județean Arad  a fost publicat un articol care pe 

lângă publicizarea proiectului și a finanțatorului, cuprinde și informații despre 

activitățile desfășurate în cadrul proiectului în perioada respectivă. 

 În luna iulie a fost realizată o planificare a grupelor de formare profesională continuă 

în Regiunea Vest împărţită pe  localitati, tipuri de calificari/specilizari/initieri şi 

perioada estimata pentru derularea acestora. De asemenea, a fost reevaluată situația 

persoanelor vulnerabile identificate în prima perioadă de derulare a proiectului (anul 

2010) si au fost identificate noi persoane vulnerabile în vederea recrutării acestora 

pentru programele de formare profesionala continua și pentru acordare de servicii 

specializate de stimulare a ocuparii fortei de munca. 

 În luna septembrie a fost semnat contractul subsecvent de servicii cu prestatorul 

programelor de fomare profesională pentru următoarele domenii: lucrător comercial, 

operator introducere-prelucrare-validare date, comunicare în limba engleză, agent de 

curățenie.  

 În luna octombrie a fost obținută acreditarea pentru furnizarea de servicii de 

informare, consiliere și mediere pe piața muncii.  
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 Au fost realizate evaluări psihologice prin evaluarea  personalitatii în vederea 

orientarii profesionale, pentru persoanele vulnerabile identificate ca beneficiari în 

cadrul proiectului. 

 Au fost finalizate următoarele cursuri: 

 Lucrător comercial – Arad – 1 grupă; 

 Lucrător comercial - Chişineu Criş – 1 grupă; 

 Agent curăţenie - Chişineu Criş – 1 grupă; 

 Agent curăţenie – Ineu – 1 grupă; 

 Lucrător comercial – Pecica – 1 grupă; 

 Lucrător comercial – Săvârşin – 1 grupă; 

 Agent curăţenie – Săvârşin -1 grupă; 

 Agent curăţenie – Buteni – 2 grupe; 

 Operator introducere-prelucrare-validare date – Arad - 1 grupă; 

 Operator introducere-prelucrare-validare date – Buteni – 4 grupe; 

 Comunicare în limba engleză – Buteni – 2 grupe. 
 

 Cursuri în derulare: Agent curăţenie – Arad – 2 grupe ; 

 Au finalizat cursurile de formare profesională și s-au acordat subvenții pentru 

383 de persoane. 

 

Perioada de implementare: 36 luni. 

                        
Foto: Seminarii și cursuri desfășurate în cadrul proiectului - 2011 
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Extinderea şi reabilitarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă 

Pecica 
 

Finanţatori: Programul Operaţional Regional 2007-2013 

Cofinanţator: Consiliul Judeţean Arad 

 
Programul: POR, Axa 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.2. Reabilitarea/ 

modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale  
 

              
Foto: Centrul de îngrijire şi asistenţă Pecica februarie-martie 2011 

 

Valoarea proiectului: 3.497.648 leI 
Scop: Creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate în Centrul de 

îngrijire şi asistenţă Pecica. 

Semnarea contractului de finanțare: 29 septembrie 2010 

Descrierea activităţii pe parcursul anului 2011:  

 Conform calendarului activităţilor, în ceea ce priveşte achiziţiile, în luna a treia de 

implementare, s-a realizat desfăşurarea procedurii de achiziţie publică pentru 

contractarea serviciilor unei firme de specialitate care va realiza materialele 

informative şi de promovare a proiectului şi încheierea contractului cu firma declarată 

câştigătoare. 

 Tot în luna a treia de implementare s-a demarat procedura de achiziţie publică 

pentru executarea lucrărilor de construcţie, iar în luna a patra s-a încheiat contractul 

cu firma declarată câştigătoare (28.01.2011). 

 Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică pentru 

serviciile pentru asistență tehnică și încheierea contractului cu firma declarată 

câştigătoare s-a realizat conform calendarului activităților, în luna ianuarie. 

 În luna ianuarie, D.G.A.S.P.C. Arad a emis Dispoziția de numire a dirigintelui de 

șantier pentru construcții și utilaje, iar în luna februarie, a emis dispoziția  numărul 

5585 de numire a dirigintelui de șantier pentru instalații și utilaje. 

 Între lunile 2-5 de implementare a proiectului (noiembrie 2010 – februarie 2011) 

au fost elaborate materialele informative și de promovare a proiectului.  
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 În luna februarie s-a încheiat procesul verbal de predare a amplasamentului 

Centrului de îngrijire și asistență Pecica către firma care execută lucrările de 

reabilitare și extindere; a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor și s-a transmis 

către Primăria Pecica comunicarea privind începerea execuției lucrărilor.  

  În ceea ce privește campania de combatere a discriminării și excluziunii sociale, 

aceasta s-a derulat conform calendarului între lunile 5-10 de implementare (februarie - 

iulie). Au fost distribuite 1500 de pliante, 1500 de broșuri și au fost lipite 100 de 

postere, atât în comunitatea Pecica, cât şi în alte localităţi din judeţ; 2 materiale 

privind combaterea discriminării au fost postate pe site-ul D.G.A.S.P.C. Arad. 

 În luna mai s-a transmis către ADR Vest un memoriu justificativ prin care s-a 

solicitat prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 2 luni de zile, datorită 

faptului că noile soluții de consolidare necesită un timp de lucru mai mare decât cel 

prevăzut inițial în calendarul activităților. Astfel, în luna iulie a.c.  a fost semnat actul 

adițional de prelungire a perioadei de implementare a proiectului cu 2 luni de zile. 

 Conform calendarului activităților, execuția lucrărilor de reabilitare și extindere a 

Centrului de îngrijire și asistență se realizează între luna 5, anul 1 și luna 4, anul 2.   

 În luna august a fost obţinută hotărârea Consiliului Judeţean Arad de aprobare a 

modificării indicatorilor tehnico-economici în cadrul proiectului. 

 În luna noiembrie a.c. a fost transmis către finanțator un memoriu justificativ prin 

care s-a solicitat prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 3 luni de zile, 

de la 16 la 19 luni. 

 În luna decembrie a.c. a fost realizat raportul de audit intermediar, urmând ca 

raportul final de audit să fie obținut în ultima lună de implementare a proiectului. 

 În prezent se pregătește demararea procedurii de contractare a lucrărilor 

suplimentare. 

 

        
        Foto: Centrul de îngrijire şi asistenţă Pecica noiembrie-decembrie 

2011 

 

Perioada de implementare: 16 luni. 
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PROACT - Măsuri active pentru integrarea profesională a 

persoanelor cu handicap 

 
 

Finanţatori: F.S.E.-P.O.S.D.R.U. 

Cofinanţator: Consiliul Judeţean Arad 

Parteneri: Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany (partenerul principal), Universitatea de 

Vest Vasile Goldiş din Arad 

Programul: P.O.S.D.R.U., Axa 6-Promovarea incluziunii sociale, D.M.I. 6.1- Dezvoltarea 

economiei sociale 

Valoarea proiectului: 2.167.849 Lei 

Semnarea contractului de finanțare: decembrie 2010 

 

                                      
      Foto:           Inaugurarea sediului                 Beneficiarii proiectului      - 2011 

 

Descrierea activităţii pe parcursul anului 2011:  
Prin intermediul acestui proiect se va dezvolta un pachet integrat de servicii 

care va include: evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor privind accesul pe 

piața muncii, oferirea de informare și consilier profesională personalizată, 

realizarea planurilor individuale de integrare profesională și aplicarea acestora. 

 

 În luna ianuarie au fost alocate două spaţii în imobilul situat în Arad, str. 

Iustin Marsieu, nr. 22A, pentru înfiinţarea Biroului de informare şi a sălii 

destinate derulării cursurilor pentru proiectul PROACT (dispoziţia 

directorului general al D.G.A.S.P.C. Arad,  nr. 27A/05.01.2011). 

 La întâlnirea de lucru cu echipa de implementare de la nivelul Regiunii Vest, 

managerul de proiect din partea Bernard Brunhes International (BBI) şi 

unul dintre experţii din partea The European Platform for Rehabilitation 

(EPR), în cadrul proiectului „Şanse egale pe piaţa muncii”, proiect finanţat 

prin POSDRU, Axa 6, D.M.I. 6.2., a fost prezentat proiectul PROACT și a 

fost adusă în discuție posibilitatea continuării activităţilor proiectului 

„Şanse egale pe piaţa muncii” cu cele care se desfăşoară în cadrul 

proiectului PROACT (cu precizarea că aceeaşi persoană nu va beneficia de 

aceleaşi activităţi pe cele două proiecte). 
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 În luna aprilie a fost inaugurat Biroul de informare și sprijin în vederea 

identificării unui loc de muncă.  

 Identificarea resurselor materiale (consumabile) în vederea derulării  în 

bune condiţii a activităţii în cadrul  Biroului de informare până la realizarea 

achizițiilor. 

 Începând cu luna martie s-au desfășurat procedurile de achiziții planificate 

în cadrul proiectului. 

 Pentru a mediatiza serviciile oferite, prin intermediul proiectului PROACT 

au fost postate pe pagina web a instituției noastre 8 articole. 

 În data de 11.11.2011 am participat la Bursa locurilor de muncă destinată 

persoanelor cu handicap, organizată la Arad în cadrul proiectului. La 

eveniment au participat persoane cu handicap ocrotite în cadrul centrelor 

rezidenţiale de ocrotire, cu scopul de a-şi identifica un loc de muncă, sau 

de a se familiariza cu cerinţele angajatorilor de pe piaţa arădeană. A fost 

transmisă către presă o invitație în acest sens. 

 Permanent membrii echipei de implementare de la nivelul instituției noastre 

a fost menținută legătura prin telefon sau poșta electronică cu membrii 

echipei de implementare de la nivelul Fundației Bethany. 
 

Perioada de implementare: 24 de luni. 
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 EXTINDEREA SERVICIULUI DE EVALUARE ŞI ÎNGRIJIRE A 

COPILULUI CARE SĂVÂRŞEŞTE FAPTE PENALE PRIN ÎNFIINŢAREA 

UNUI CENTRU MULTIFUNCŢIONAL DE CONSILIERE ŞI EDUCAŢIE  

 

Finanţatori: Programul Operaţional Regional 

Cofinanţator: Consiliul Judeţean Arad 
 

Programul: POR, Axa 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.2. 

Reabilitarea/ modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 

sociale 

Valoarea proiectului: 2.445.869 lei 
 

Scop: Dezvoltarea serviciilor sociale, la nivelul judeţului Arad, în vederea 

promovării incluziunii sociale a grupului vulnerabil de copii care au săvârşit fapte 

penale şi nu răspund penal, copii migraţi, traficaţi şi copii care au părinţi plecaţi la 

muncă în străinătate, prin îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale 

destinate acestor categorii de beneficiari.  
 

Semnarea contractului de finanțare:  august 2011 
 

Rezumat:  
 Principalele activităţi care se vor realiza în cadrul proiectului sunt: 

 Reabilitarea şi modernizarea sediului D.G.A.S.P.C. Arad; 

 Dotarea cu mobilier; 

 Dotarea cu echipament şi aparatură IT; 

 Promovarea proiectului. 

Centrul multifuncţional de consiliere şi educaţie pentru copii care au săvârşit 

fapte penale şi nu răspund penal, copii migraţi, traficaţi şi copii care au părinţi 

plecaţi la muncă în străinătate: 

 va promova incluziunea socială şi creşterea calităţii vieţii beneficiarilor; 

 va oferi protecţie, acompaniere şi sprijin de specialitate, ceea ce va determina 

creşterea capacităţilor de (re)integrare în societate şi familie a beneficiarilor 

din grupul ţintă. 

Pe parcursul primelor luni de implementare s-a realizat procedura de achiziție 

pentru serviciile de audit, acestea fiind contractate în luna noiembrie. 

o În prezent se desfășoară procedura de achiziție pentru serviciile de 

publicitate și procedura de selectare a firmei care va executa lucrările de 

construcție și extindere. 

 

Perioada de implementare: 14 luni. 
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PRACTIPASS - Programul de practică pentru studenţi 

„Protecţia copilului – de la teorie la practică” 

 
 

Finanţator:   Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor  Umane 2007-2013, Universitatea din Oradea; 

Cofinanţator: Consiliul Judeţean Arad, Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară 

Arad, Universitatea Aurel Vlaicu Arad – Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei şi                           

asistenţă socială, Fundaţia Creştină RCE Speranţa Copilului Arad,                            

D.G.A.S.P.C. Bihor, Administraţia Socială Comunitară Oradea, Centrul şcolar                            

pentru educaţie incluzivă  nr. 1 Oradea, Universitatea din Bucureşti  -                            

facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, D.G.A.S.P.C.  sector 1 – Bucureşti,                             

D.G.A.S.P.C.  sector 3 – Bucureşti, Fundaţia „Copii în dificultate” – Bucureşti,                            

Şcoala specială nr. 7 – Bucureşti. 

Fondul de finanţare: POSDRU - Axa prioritară 2. Corelarea învăţării pe tot parcursul 

vieţii cu piaţa  muncii; Domeniul major de intervenţie 2.1. Tranziţia de la şcoală la  viaţa 

activă 

 

Valoarea proiectului: 14.786.516 lei 

Scopul proiectului: Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă a studenţilor, prin 

intermediul creşterii competitivităţii sistemului educative şi  eficientizarea stagiilor de 

practică pentru a răspunde cerinţelor pieţei muncii; 

 

Rezumat:  Contractul de finanţare al acestui proiect a fost semnat în luna iulie 2010.  

Prin acest  proiect se urmăreşte: 
 

 Promovarea şi consolidarea parteneriatului inter-regional între universităţi şi, de 

asemenea, parteneriatelor locale între universităţi şi instituţii publice şi private de 

profil, potenţial angajatoare ale absolvenţilor, în vederea facilitării tranziţiei de la 

educaţie la viaţa activă a viitorilor practicieni în domeniul protecţiei copilului; 

 Sporirea şanselor de angajare a absolvenţilor programelor de licenţă şi masterat 

implicaţi în Programul de practică. Studenţii vor înţelege aplicabilitatea practică a 

cunoştinţelor teoretice şi solicitările reale ale locului de muncă; 

 Dezvoltarea abilităţilor practice a studenţilor , în domeniul protecţiei copilului; 

 Servicii îmbunătăţite de consiliere şi orientare profesională în ceea ce priveşte 

efectuarea stagiilor de practică şi identificarea unui loc de muncă pentru facilitarea 

tranziţiei de la viaţa activă, concretizate în cadrul Programului de practică; 

 Responsabilizarea şi motivarea instituţiilor gazdă pentru pregătirea practică a 

studenţilor, prin implicarea angajaţilor acestor instituţii în programe de formare ca 

tutori; 



RRAAPPOORRTT  DDEE  AACCTTIIVVIITTAATTEE  22001111  

DDiirreeccțțiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennțțăă  SSoocciiaallăă  șșii  PPrrootteeccțțiiaa  CCooppiilluulluuii  AArraadd  

                                                           
________________________________________________________________________________________________________

__________ Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; documentul nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizare 

86  

 Acces permanent la resurse şi asistenţă profesională prin Platforma de Asistenţă 

Specializată în domeniul Protecţiei Copilului. 

 

Pe parcursul anului 2011 s-au realizat următoarele: 
 

 Întălnire de promovare a proiectului în cadru instituţiei – luna ianuarie; 

 Conferinţa de lansare a proiectului în luna februarie, la care au participat angajaţii 

selectaţi în cadrul proiectului şi în cadrul căreia s-a prezentat instituţia; 

 Corespondenţă privind acordarea prefinanţării în cadrul proiectului; 

 Corespondenţă privind procedura şi condiţiile de  încadrare a tutorilor, 

coordonatorului şi a responsabilului financiar în cadrul proiectului 

 Planificarea şi organizarea focus grupurilor în cadrul proiectului – 2; 

 Informări privind fişele posturilor pentru toate poziţiile în cadrul proiectului; 

 Informări privind bugetul proiectului, modificat; 

 Alte informări în cadrul proiectului – 8; 

 Angajarea personalului în cadrul proiectului: 1 expert elaborare metodologie, 1 

coordonator tutori, 16 tutori; 

 Formarea personalului în cadrul proiectului; 

 Demararea activităţii de practică a studenţilor, începând cu 01.10.2011. 

Durata proiectului:  36 de luni:  01.10.2010 – 30.09.2013; 

Stadiul actual:  în implementare. 
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~Şi ei trebuie să aibă o șansă!~ Program de sprijin pentru 

integrarea socială și profesională a persoanelor cu tulburări 

de spectru autist 

 

Finanţator: Fondul Social European – P.O.S.D.R.U. 

Parteneri: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale – Direcția Generală 

Protecția Copilului, Fundația Romanian Angel Appeal, Asociația de Psihoterapii Cognitive 

și Comportamentale din România  

Programul: POSDRU 2007-2013 

Axa Prioritară: 6. Promovarea Incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie – 6.2. 

Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii 

Scop: Creşterea șanselor de integrare socială și uterior de acces pe piața muncii a 

persoanelor diagnosticate cu tulburare de spectru autist (TSA ) prin diagnosticarea 

precoce și facilitarea accesului la servicii și programe de recuperare și asistență 

specializată.  

 

 Pentru ca integrarea persoanelor cu TSA din România este o problemă de 

implicare comună, proiectul îşi propune consolidarea parteneriatelor între instituţiile 

guvernamentale şi cele nonguvernametale în vederea elaborării unei Strategii Naţionale 

privind asistenţa persoanelor cu TSA. 

 

Activităţile principale ale proiectului sunt (la nivel naţional):  
 

formarea a 80 de monitori – care vor monitoriza activitatea terapeutică din cadrul 

centrelor; 
 500 de terapeuţi – care vor lucre direct cu copiii cu TSA şi familiile acestora; 
 înfiinţarea Centrelor de consiliere şi asistenţă a persoanelor cu TSA la nivelul a 40 

de judeţe, în cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copuilului. 
 

Astfel, începând cu luna ianuarie 2012 se vor asigura gratuit servicii de consiliere şi 

asistenţă pentru recuperare în cadrul Centrului de consiliere şi asistenţă a 

persoanelor cu tulburări din spectru autist. 

Centrul de consiliere şi asistenţă a persoanelor cu TSA este un serviciu social a 

cărui misiune este abordarea multidisciplinară şi integrată a copiilor / tinerilor cu TSA 

prin terapii de recuperare a persoanelor cu TSA în vederea integrării lor sociale şi 

educaţionale într-un cadru incluziv, precum şi consilierea şi asistenţa familiilor 

acestora. Centrul de consiliere şi asistenţă a persoanelor cu TSA este organizat ca un 

serviciu specializat şi funcţionează în strânsă legătură cu alte servicii proprii 

furniyorului de servicii sau oferite de alţi furnizori de servicii din domenii conexe, 

corespunzător nevoilor individuale ale beneficiarilor în contextual propriu socio-familial. 

Fiecare partener în proiect se angajează la următoarele conform Acordului de 
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Parteneriat nr. 27205 / 26.08.2008: 
 

Fundaţia Romanian Angel Appeal: 
- Contribuie la dotarea materială a Centrului în vederea desfăşurării în bune condiţii 

a activităţilor de consiliere, terapie de recuperare pentru persoanele cu TSA şi 

asistenţă specializată a familiilor acestora, conform bugetului proiectului; 

- Asigură periodic, în limita bugetului prevăzut în proiect, consumabile şi materiale 

educaţionale specifice necesare activităţilor de consiliere şi asistenţă 

specializată; 

- Contribuie la organizarea şi formarea profesioniştilor implicaţi în oferirea de 

servicii de consiliere şi asistenţă specializată a persoanelor cu TSA şi a familiilor 

acestora. Formările vor fi organizate în intervalul iulie 2011 – ianuarie 2012; 

- Contribuie la elaborarea instrumentelor de monitorizare a activităţilor din cadrul 

centrului şi centralizează lunar informaţiile cu privire la grupul ţintă din datele 

furnizate de centru; 

- Coordonează activităţile de monitorizare şi evaluare a calităţii serviciilor oferite 

prin Centru; 

- Coordonează campania de promovare a serviciilor oferite în cadrul Centrului; 
 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin Direcţia Generală Protecţia 
Copilului: 
 Sprijină şi coordonează metodologic autorităţile locale şi partenerii acestora în vederea 

organizării / înfiinţării Centrului de consiliere şi asistenţă specializată pentru persoanele cu 

TSA şi famiiile acestora; 
 Contribuie la elaborarea instrumentelor de monitorizare a activităţilor din cadrul Centrului 

şi de evaluare a calităţii serviciului şi a gradului de satisfacţie a beneficiarilo; 
 Participarea la coordonarea campaniei de promovare a serviciilor oferite în cadrul 

Centrului; 
 

Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad: 
 Pune la dispoziție, în mod gratuit, spațiul corespunzător în care va funcționa Centrul; 

 Asigură susținerea cheltuielilor privind plata utilităților necesare funcționării centrului; 

 Asigură personalul Centrului din resursa umană proprie sau prin colaborări; 

 Asigură accesul în cadrul centrului a profesioniștilor formați în cadrul proiectului pentru 

efectuarea practicii monitorizate, 30 de ore în terapia de recuperare pentru fiecare 

profesionist ce va fi format în cadrul proiectului; 

 Asigură servicii de calitate prin Centru și colaborează cu celelalte părți contractuale 

pentru monitorizarea și evaluarea activităților specifice Centrului; 

 Contribuie la campania de promovare a serviciilor oferite în cadrul Centrului. 
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 Extinderea şi reabilitarea Centrului de criză 

 
Finanţatori: Programul Operaţional Regional 
 

Cofinanţator: Consiliul Judeţean Arad 
 

Programul: POR, Axa 3, DMI 3.2. 
   

Valoarea proiectului: 2.445.869 lei 
 

Scop: Eficientizarea sistemului de servicii sociale oferite de către D.G.A.S.P.C. 

Arad prin extinderea şi reabilitarea unui Centru de criză. 
 

Descrierea activității:  

 Ca urmare a lucrărilor de extindere şi de reabilitare pe care dorim să le 

efectuăm va creşte numărul de beneficiari cărora li se vor putea oferi servicii de 

specialitate, de asemenea vor fi oferite servicii în cadrul aceleiaşi locaţii nu doar 

copiilor ci şi adulţilor, fiind ocrotiţi pe lângă copii şi adulţii sau familiile care se 

confruntă cu situaţii de criză, nefiind necesară separarea copiilor de familiile lor, 

în perioada în care familia beneficiază de servicii de specialitate.  

Serviciile specializate pe care dorim să le dezvoltăm pentru aceşti 

beneficiari se concentrează pe acţiuni care: 

 

 sprijină persoanele aflate în dificultate să-şi identifice resursele proprii 

pentru a depăşi situaţia de criză,  

 susţin dreptul de egalitate de şanse de care se bucură orice membru al 

societăţii, 

 promovează eliminarea stereotipurile cu care aceştia se confruntă, 

 promovează limitarea efectelelor atitudinilor de subapreciere a societăţii, care 

poate transforma aceste persoane în victime ale abuzului, exploatării şi 

hărţuirii. 
 

La începutul anului 2011 au fost contractate serviciile pentru elaborarea 

proiectului tehnic. Având în vedere faptul că alocarea financiară regională a fost 

depășită de valoarea solicitată prin proiectele depuse și aprobate anterior, 

proiectul a fost inclus pe o listă de rezervă. 
 

Perioada de implementare: 20 de luni. 
 

Stadiul actual: Proiectul  se află în etapa de evaluare. 
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Extinderea Centrului de recuperare și reabilitare 

neuropsihică Cuveșdia 
 

Finanţatori: Ministerul Muncii Familiei și Protecției Sociale 

Cofinanţator: Consiliul Judeţean Arad 

 
Programul: Fondul Național de Solidaritate Socială   
Valoarea proiectului: 11..996655,,112233  mmiiii  Lei 

Scop: CCrreeşştteerreeaa  ccaalliittăăţţiiii  vviieeţţiiii  ppeerrssooaanneelloorr  aadduullttee  ccuu  hhaannddiiccaapp  nneeuurrooppssiihhiicc  ccuu  

ddoommiicciilliiuull  îînn  jjuuddeețțuull  AArraadd 
 

                     
                            Foto: Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihică Cuveșdia 

 

Descrierea activității:  
 

Datorită faptului că la nivelul județului Arad există un număr mare de persoane 

cu acest tip de handicap, se consideră imperios necesară extinderea acestui 

centru de la 35 la 50 de locuri, astfel încât județul nostru să poată răspunde într-

un mod adecvat segmentului de populaţie reprezentat de această categorie de 

persoane. 

 

 Pentru accesarea de fonduri prin programul amintit anterior a fost realizată 

tema de proiectare în vederea contractării serviciilor de proiectare. În urma 

contractării acestor servicii a fost realizat studiul de fezabilitate.  

 În urma realizării studiului de fezabilitate a fost realizată documentația 

necesară și transmisă către Agenția Județeană de Prestații Sociale. 

 

Perioada de implementare: 16 luni. 

 
Stadiul actual: Proiectul  se află în etapa de evaluare. 
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Extinderea şi supraetajarea clădirii Centrului de 

servicii de recuperare şi reabilitare Arad 

 
Finanţatori: Ministerul Muncii Familiei și Protecției Sociale 

Cofinanţator: Consiliul Judeţean Arad 
 

Programul: Fondul Național de Solidaritate Socială   
 

Valoarea proiectului: 9.197,990 mii  Lei 
 

Scop: Creşterea calităţii vieţii persoanelor adulte cu handicap prin oferirea de 

servicii specializate de recuperare si reabilitare ca urmare a extinderii si 

supraetajarii Centrului de terapie si recuperare pentru copii din Arad 
 

Descrierea activității:  
 Prin serviciile oferite în cadrul centrului se va urmări implementarea programelor 

individuale de reabilitare şi integrare socială elaborate de către Comisiile de evaluare 

ale persoanelor adulte cu handicap având ca scop primordial păstrarea sau creşterea 

gradului de autonomie al persoanelor cu handicap, în subsidiar prevenind 

instituţionalizarea şi scăzând perioadele de spitalizare ale acestora. De asemenea, 

serviciile centrului vor fi destinate atât persoanelor adulte cu handicap ocrotite în 

cadrul propriilor lor familii cât şi a celor instituţionalizate.  
 

Activităţile specifice din cadrul centrului de servicii se vor structura astfel:   

 Servicii oferite copiilor cu handicap care se vor axa pe: 

- Servicii de recuperare şi reabilitare (capacitate – 60 de locuri) realizate prin: 

hidroterapie, fizioterapie, kinetoterapie şi servicii de sprijin şi consiliere 

psihologică. 

- Servicii de zi ( capacitate - 20 de locuri) 

 Servicii oferite persoanelor adulte cu handicap 

- Servicii de recuperare si reabilitare (capacitate - 60 de locuri) realizate prin: 

hidroterapie, fizioterapie, kinetoterapie  şi servicii de sprijin şi consiliere 

psihologică. 
 

 Pentru accesarea de fonduri prin programul amintit anterior a fost realizată 

tema de proiectare în vederea contractării serviciilor de proiectare. În urma 

contractării acestor servicii a fost realizat studiul de fezabilitate.  

 În urma realizării studiului de fezabilitate a fost realizată documentația 

necesară și transmisă către Agenția Județeană de Prestații Sociale. 
 

Perioada de implementare: 24 luni. 

Stadiul actual: Proiectul  se află în etapa de evaluare. 


