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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. 
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- 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. 
 
- 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 cfonfruntă cu o 
situaţie de dificultate. 
 
 

- 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. 
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- 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. 
 
- 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. 
 

 

 
- Insuficienta resurselor financiare la nivelul 
bugetelor locale şi la nivelul bugetului 
judeţean. 
 
- Implicarea insuficientă a comunităţilor 
locale, a serviciilor şi instituţiilor cu atribuţii 
în domeniul protecţiei sociale 
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OBIECTIVE, INDICATORI PLANIFICAŢI ŞI GRADUL DE ATINGERE AL ACESTORA 

  
Obiective Responsabili Indicator de performanţă 

atins  

Gradul de atingere 
al indicatorilor 

propuși 

Monitorizarea și reevaluarea periodică a 
progreselor înregistrate, deciziilor şi 
intervenţiilor specializate 

Serviciul Management de caz pentru 

copii 

1515 copii beneficiază de intervenţie 
specializată 

100% 

Asigurarea unui cadru familial la un 
asistent maternal profesionist, pentru 
satisfacerea nevoilor copiilor aflaţi în 
dificultate  

Serviciul de Evaluare şi monitorizare 

asistenţi maternali profesionişti 

48 de copii cu vârsta cuprinsă între 0-2 
ani plasaţi la asistenţi maternali 
profesionişti 

100% 

Serviciul Adopţii, Compartiment post 

adopţii 

18 copii încredinţaţi în vederea adopţiei 
 

100%  

Serviciul Adopţii, Compartiment post 

adopţii 

25 de familii evaluate în vederea 
obţinerii atestatului de familie 
adoptatoare 

100%  

Creşterea numărului de copii adoptaţi 
în condiţiile legii 

Serviciul Adopţii, Compartiment post 

adopţii 

58 rapoarte de monitorizare post 
adopţie 

116%  

Cresterea gradului de informare în ceea 
ce privește planificarea familială și 
educaţie contraceptivă 

Compartimentul Prevenirea 

marginalizării sociale 

47 de servicii de planificare familială 
43 de servicii de prevenire a separării 
copilului de familia sa 

100% 

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

Compartimentul Prevenirea 

marginalizării sociale 

294 persoane cu risc ridicat de infecţie 
cu HIV/SIDA, inclusiv persoane care 
practică sexul comercial 

100% 
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Prevenirea abandonului și sprijinirea 
copiilor care se confruntă cu o situaţie 
de criză prin acordarea de servicii 
specializate 

Compartimentul Intervenţie în regim de 

urgenţă, violenta domestica, abuz si 

neglijare 

118 cazuri instrumentate 
22 cazuri pentru care s-a luat o masura 
de protectie 

100% 
 
97% 

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 dizabilităţi 

70 copii cu dizabilităţi beneficiari ai 
serviciilor de consiliere și recuperare la 
domiciliu 
 171 de familii au beneficiat de 
consiliere individuală şi demonstraţii 
practice de recuperare a copiilor lor, în 
cadrul centrelor de zi şi recuperare  

140% 
 
 
 
 
114% 

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 dizabilităţi 

213 copii au beneficiat de servicii de 
recuperare în cadrul centrelor de zi şi  
recuperare 

142% 
 
 

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 dizabilităţi 

64 copii cu dizabilităţi pentru care a 
fost necesară instituirea măsurii de 
protecţie specială a plasamentului au 
fost ocrotiţi în centrele rezidenţiale 
pentru copii cu dizabilităţi   

106% 

Reintegrarea unui numar de 20 de copii 
in familia naturala 
 

Serviciul Monitorizare servicii sociale 

pentru copii și adulţi 

13 tineri integraţi socio profesional 
 
 

100% 

Cresterea calitatii serviciilor oferite 
tinerilor in cadrul serviciului 

Serviciul Monitorizare servicii sociale 

pentru copii și adulţi 

350 de copii/tineri participa la viata sociala 

a comunitatii 
100% 

Psihodiagnostic şi evaluare psihologica Biroul de Evaluare și consiliere 

psihologică 

64 copii evaluaţi psihologic pentru 
instituirea măsurii de plasament/an 
150 copii/tineri asistati in cadrul 
sistemului de protective, evaluaţi 
psihologic 

100% 
 
 
100% 
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Intervenţie, asistenţă și consultanţă 
psihologică 

Biroul de Evaluare și consiliere 

psihologică 

81 copii consiliaţi psihologic pentru 
instituirea măsurii de plasament 
56 copii / tineri consiliaţi psiho-
educaţional  
57 beneficiari consiliaţi familial 
26 tineri consiliaţi vocaţionali  

100% 
 
100% 
 
100% 

207 persoane cu handicap beneficiază 
de  servicii de specialitate 

100% 

7 persoane integrate socio-profesional 100% 
Monitorizarea şi reevaluarea periodic a 
progreselor înregistrate, a deciziilor şi 
intervenţiilor specializate 

Compartimentul Management de caz 

pentru adulţi 

50 de întâlniri cu reprezentanţii 
comunităţii locale 

 
100% 

Angajarea şi monitorizarea persoanelor 
vulnerabile social, aflate în căutarea 
unui loc de muncă 

Compartimentul de Angajare asistată 

86 de persoane 100% 

Evaluarea iniţială a competenţelor, 
deprinderilor, aptitudinilor şi 
potenţialului de a munci a persoanelor 
vulnerabile 

200 de persoane 100% 

Pregătirea şi formarea prevocaţională a 
grupului ţintă 

Compartimentul de Evaluare iniţială, 

extinsă, pregătire şi formare 

prevocaţională 

60 de persoane vulnerabile social 100% 

Dezvoltarea și diversificarea serviciilor 
instituţiei oferite în funcţie de nevoile 
identificate ale beneficiarilor 

Serviciul monitorizare, strategii, 

managementul calităţii 

1 proiect finalizat implementat 
4 cereri de finanţare depuse în vederea 
accesării de fonduri nerambursabile 

100% 
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DOMENIUL – MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPII 

 
Începând cu anul 2011, s-a înfiinţat un serviciu specializat de management de caz, prin 

intermediul acestuia, asigurându-se coordonarea  tuturor activităţilor de asistenţă socială şi 
protecţie specială, desfăşurate  în interesul superior al copilului, de către profesionişti, având 
drept scop elaborarea şi implementarea planului individualizat de protecţie. Managerii de caz 
desemnaţi, se centreză pe coordonarea, organizarea şi direcţionarea tuturor intervenţiilor 
destinate asigurării serviciilor şi integrarea acestora în beneficiul copiilor şi a familiilor acestora, 
reducerea perioadei de şedere a copiilor în sistemul de protecţie prin urmărirea permanentă a 
progreselor înregistrate în atingerea finalităţii planurilor individualizate de protecţie, având ca 
principale atribuţii:  

 evaluarea iniţială, evaluarea detaliată, planificarea serviciilor şi a intervenţiilor prin 
elaborarea planului individualizat de protecţie (PIP), furnizarea serviciilor pentru copil şi 
familie/reprezentant legal şi persoane importante pentru copil, monitorizarea şi reevaluarea 
progreselor, închiderea cazului; 

 elaborarea planului individualizat de protecţie (PIP) şi alcătuirea echipei 
multidisciplinară şi după caz, interinstituţională, organizarea întâlnirilor cu echipa, precum şi 
cele individuale cu profesioniştii implicaţi în rezolvarea cazului; 

 asigurarea coordonării şi implicării active a familiei/reprezentantului legal şi a 
copilului, sprijinindu-i pe aceştia în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul 
managementului de caz;  

  întocmirea şi reactualizarea dosarul copilului. 
Pe acest segment de activitate s-au instrumentat cazurile a 1515 copii, toti având desemnat 

câte un manager de caz. 
 608 copii cu plasament la familii sau persoane; 
 50 copii cu tutelă; 
 184 copii cu plasament la asistent maternal profesionist (AMP); 
 436 copii cu plasament  la un serviciu rezidenţial (SR); 
 132 copii cu plasament la o organizaţie neguvernamentală (ONG); 
 90 copii cu dizabilităţi la un serviciu rezidenţial (SR-CD);  
 12 copii cu supraveghere specializată (SS); 
 3 copii plasament la centrul de primire minori (CPM) sau centrul de criză. 
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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 2012, 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.  

 
2012 

Cazuri instrumentate 
2011 

Cazuri instrumentate 
145 161 

 
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. 

 
Ianuarie 

2012 
Cazuri noi 

intrate 
Ieșiri 2012 

Cazuri instrumentate 
2011 

Cazuri instrumentate 

209 85 80 294 375 

 
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. 

2012 
Cazuri instrumentate 

2011 
Cazuri instrumentate 

72 75 

Monitorizarea femeii gravide – se monitorizează, asistă şi se sprijină femeia gravida 
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. 

2012 
Cazuri instrumentate 

 

2011 
Cazuri instrumentate 

151 52 
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Servicii oferite în cursul anului 2012
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DOMENIUL - SERVICII DE PREVENIRE DESTINATE COPIILOR AFLAŢI ÎN 
RISC DE ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOATARE 

 
Serviciile, pe acest domeniu de activitate, 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: 

 copii, persoane adulte aflate in dificultate şi victime ale violentei domestice; 
 familii aflate în următoarele situaţii: cu risc de abuz, neglijare şi abandon a 

copilului; 
 copii, persoane adulte şi victime ale violentei domestice a căror integritate fizică şi 

morală, sunt periclitate în familie, care prezintă risc de abandon/abuz/neglijare, exploatare; 
 copii si persoane în situatii de criză. 

 
Serviciile de specialitate oferite constă în: 

 consiliere juridică, socială, psihologică pentru copilul abuzat, neglijat/persoanei 
victima 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/ 

persoanei victima a violentei domestice; 
 analiza reţelei sociale din care provine copilul si colaborarea cu institutiile care prin 

competentele specifice au atributii in solutionarea situatiei descrise; 
 evaluarea relaţiilor copil-părinte/copil-persoană cu rol tutoral; 
 consiliere individuală şi de grup, sau demers suportiv în funcţie de caracteristicile de 

vârstă sau mentale ale clientului sau caracteristicile situaţiei de criză semnalate; 
 consiliere familială şi parentală acordată părinţilor copilului sau reprezentanţilor 

legali; 
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 monitorizarea cazului după reintegrarea în familie sau luarea unei măsuri de protecţie 
speciala pentru minor.  

  

Rezultate obţinute în anul 2012: 

Au fost instrumentate 111 cazuri de copii abuzati/neglijati, astfel:  
 11 sesizări prin Telefonul de Urgenta 0257/983; 
 71 sesizari scrise, email, adrese; 
 1 autosesizare. 

Pentru a veni în sprijinul victimelor violenţei domestice, în cursul anului 2012 au fost 
instrumentate: 43 cazuri în care au fost implicaţi 33 copii și 10 persoane victime ale violentei 
domestice ca urmare a:  

 8 sesizari prin Telefonul de Urgenta 0257/983 
 23 sesizari scrise, email, adrese. 

De asemenea, în regim de urgenţă au fost instrumentate 33 cazuri de copii 
abuzati/neglijati înregistrate în evidenta astfel: 

 4 sesizari prin Telefonul de Urgenta 0257/983 
 10 sesizari scrise, email, adrese 
 1 autosesizare. 

 
În anul 2012, constatăm faptul că numarul cazurilor pentru care s-a impus instituirea 

unei masuri de protectie, raportat la numarul total de cazuri, este mai mare fata de rezultatul 
înregistrat în anul 2011, de la 7% în anul 2011, la 13% în anul 2012. Au fost instrumentate 132 
de cazuri (187 persoane asistate) observându-se o scădere ușoară a acestora faţă de anul 2011 
când au fost active 188 de cazuri (296 persoane asistate). 
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 În decursul anului 2012 au fost inregistrate un număr de 78 intervenţii cu Echipa mobilă. 

In urma efectuării statisticii apelurilor la Telefonul de urgenţă se poate observa că s-au 
fost înregistrat: 

 131 sesizări 983 
 146 Fişe de convorbire 
 194 Fişe apeluri suport informational  
 49 apeluri mut/gresit 
 124 Fise semnalare obligatorie si evaluare initiala 
 77 adrese către diferite institutii 
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 51 răspunsuri sesizări 
Tot în acest domeniu de activitate avem dezvoltat un Centru de Primire Minori care 

funcţionează non stop, copiii fiind în plasament în regim de urgenţă până la rezolvarea 
situaţiei care a determinat asistarea lor. Centrul oferă copiilor îngrijire, ocrotire, hrana zilnică, 
asistenţă medicală, consiliere, asistenţă de specialitate, posibilitatea petrecerii timpului liber 
cu activităţi recreative şi educativ - instructive.  

 

 
 
 

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)  

 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. 

70

43
174

Beneficiari ai serviciilor de
recuperare oferite la
domiciliul copiilor

Beneficiari ai serviciilor de zi
şi de recuperare oferite în
cadrul centrelor subordonate
ale instituției

Beneficiari ai serviciilor de
recuperare oferite  în cadrul
centrelor specializate ale
institutiei  

  
 În cadrul propriilor lor familii, copii cu dizabilităţi, au beneficiat de servicii de 

recuperare la domiciliu, ca urmare a înfiinţării, în cursul anului 2011, a unei echipe mobile de 
recuperare, prin intermediul unui proiect finanţat din fondurile nerambursabile ale 
Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European. Activitatea acestei echipe în cursul 
anului 2012 se reflectă în cele de mai jos: 

Evoluţia numărului 
de beneficiari 

ocrotiţi în regim 
rezidenţial 

Copii existenţi 
în luna ianuarie 

Intră
ri 

Ieşi
ri 

Copii 
existenţi în 

luna 
decembrie 

2012 
Cazuri 

instrument
ate 

 2011 
Cazuri 

instrument
ate 

Centrul de primire 

minori 

16 24 30 10 40  47 
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Servicii 
oferite în 
anul 2012 

Existenţi la 
începutul anului,  
din care: 

Intrări  
din care: 

Ieşiri  
din care: 

Existenţi la  
sfaşitul anului,  
din care: 

Din sistemul 

de protecţie 

socială 

3 2 4 1 

Din afara 

sistemului 

2 63 48 17 

 TOTAL 5 65 52 18 

 
Echipa mobilă furnizează servicii ce acoperă o gamă largă de nevoi axate pe menţinerea 
stării de sănătate, recuperare, dezvoltarea autonomiei personale, reabilitare şi integrare 
socială a copilului cu dizabilităţi din familie, cât şi familiei acestuia oferind soluţii 
diferenţiate şi particularizate în raport cu tipul de dizabilitate, gradul de handicap şi 
recomandările menţionate în cuprinsul planului de  recuperare aprobat de Comisia pentru 
Protecţia Copilului. 

 
          Copiilor cu handicap, în cadrul centrelor de recuperare şi reabilitare le sunt oferite 
servicii de: 
 
prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor 
activităţi de îngrijire, educaţie, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională, etc. 
pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare, etc. pentru părinţi sau 
reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii cu nevoi 
speciale. 
 
 

ACTIVITĂŢI EDUCATIV PREVENTIVE 

 
Programe 

în cursul 

anului 

2012 

Existent 

la 

începutul  

anului 

Intrări Ieşiri 

Existent 

la 

sfarsitul 

anului 

Cazuri 

instrumentate 

în anul 2012 

 Cazuri 

instrumentate 

în anul 2011 

Zi si 

recuperare  

 

19 

       

24 

 

25 

 

18 

 

43 

  

44 

Recuperare  82 92 100 74 174  174 

 TOTAL 101 116 125 92 217  218 
 

 Din cele prezentate mai sus reiese faptul că se menţine constant numărul copiilor cu 
handicap care beneficiază de programe de zi și de recuperare. 
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PROGRAME EDUCATIV-PREVENTIVE 

 
În cursul anului 2012, în cadrul instituţiei noastre au fost organizate o serie de 

programe şi acţiuni educativ-preventive, cum ar fi:  
 „Ziua lumânărilor aprinse” – această acţiune s-a desfăşurat împreună cu Asociaţia 

Română Anti Sida; 
  Întâlniri cu reprezentanţi ai „Asociaţiei „Viitorul copiilor” Sântana: tematica 

abordată privea infecţiile cu transmitere sexuală „Dezvoltarea corpului uman – 
educaţie pentru sănătate”; 

 Programul educaţional privind informarea şi prevenirea traficului de persoane, 
comportamentul deviant, consumul de alcool, tutun, droguri ilegale, prevenirea 
infectării cu HIV şi situaţii care pun în pericol securitatea şi dezvoltarea 
copiilor/tinerilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; 

 „Ziua porţilor deschise” – acţiune desfăşurată în parteneriat cu Inspectoratul 
Judeţean de Poliţie Arad şi biserica baptistă. Activităţile desfăşurate în cadrul 
acestei întâlniri au avut în vedere promovarea moralei creştine, la nivel 
educaţional; 

 Copiii neşcolarizaţi şi cei care au abandonat şcoala au avut parte de activităţi de 
educare a limbajului, de începere/continuare a procesului de alfabetizare;  

 Problematica abandonului şcolar este un fenomen tot mai des întâlnit, astfel încât 
acţiunile întreprinse implică şi comunităţile locale. Acţiunea „Reţele comunitare 
pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar” a avut în vedere expunerea 
de metode şi tehnici pentru evaluarea copiilor identificaţi ca făcând parte din 
această categorie; 

 “Şcoala, viitorul tău” – în această acţiune s-au implicat voluntari şi s-au organizat 
campanii de informare în rândul comunităţilor locale. Aspectele vizate au fost: 
importanţa prevenirii fenomenelor de violenţă, trafic de persoane şi consum de 
droguri; 

 Au avut loc activităţi artistico-plastice; 
 Activităţi de educaţie igienico-sanitare pentru copiii străzii; 

 
Campanii de ecologizare: 

• predare maculatură; 
• acţiune întreprinsă cu ocazia “Zilei Curăţeniei Naţionale - Le's do it Romania 

!”;  
• participarea beneficiarilor la diferite acţiuni de ecologizare ce au avut loc pe 

raza judeţului Arad. Aceste acţiuni au avut loc în parteneriat cu Centrul 

Judeţean de Voluntariat Arad. 
Acţiuni sportive:  

• Întrecerea sportivă „Jocurile Bunăvoinţei”a fost organizată de către Comisia de 

Evaluare a Persoanelor cu Handicap Arad, cu ocazia Zilei Internaţionale a 
Persoanelor cu Handicap, la sala Polivalentă din Arad; 
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• Participarea la campionatul de fotbal  “Rudolf Walter”. Acest campionat s-a 
desfăşurat la Timişoara; 

• În centrele subordonate instituţiei noastre au fost organizate diverse concursuri 
sportive. 

Organizarea de excursii și tabere: 
• S-au organizat excursii la:  

o mânăstiri: Feredeu, Bodrog, Tamand, Gai; 
o Arieșeni, Timișoara, Băile Felix, Lacul Roşu, Poiana Braşov, Delta 

Dunării, Geoagiu; 
o drumeţii pe Valea Cladovei. 

• Taberele : 
o Căsoaia, Eforie Sud, Castelul Macea; 
o Tabară internaţională în Elveţia și Italia organizată la iniţiativa 

Asociaţiei Pierrom-Elveţia. 
Acţiuni cultural-educative:  

• Activităţi creative, respectiv confecţionat păpuşi, în cadrul proiectului “Sărăcia 
şi excluderea social”; această acţiune a fost iniţiată de Teatrul de Marionete 
Arad, cu artişti de la Teatrul de Marionete Arad şi Teatrul de Păpuşi Belfort-
Franţa; 

• Spectacol de pantomimă, dans şi mânuirea marionetelor – Asociaţia “Soso şi 
Nuţi” şi Teatrul de Marionete Arad; 

• Participarea la spectacole de teatru; 
• Participare la olimpiada de religie, organizată în Piteşti; 
• Concurs de şah; 
• Participare la serbări organizate de 1 şi 8  martie; 
• Cu ocazia sărbătorilor de Paşte, s-au organizat activităţi specifice, la care au 

luat parte şi actorii de la teatrul de păpuşi “Soso şi Nuţi”; 
• Spectacole organizate cu ocazia zilei internaţionale a părinţilor şi copiilor, zilei 

de 1 iunie; 
• Participare la concursul de desene cu tema “Ce vreau să fiu când o să fiu 

mare”, organizat de Banca Pireus Bank; 
• Participare la Campania de conştientizare a opiniei publice cu ocazia  Zilei 

Internaţionale a persoanelor cu Sindrom Down; 
• Participare la inaugurarea Centrului de consiliere şi asistenţă specializată 

pentru persoanele cu tulburări despectru autist şi familiile acestora; 
• „Sărbătoarea toamnei”, eveniment organizat în cadrul Centrului de Recuperare 

pentru copii Lipova cu ocazia zilei de Hallowen; 
• Programe şi concursuri organizate în fiecare centru (au fost invitaţi copii din 

diferite şcoli, grădiniţe păpuşari, reprezentanţi din instituţii, fundaţii, 
voluntari) în data de 3 decembrie, cu ocazia “Zilei internaţionale de solidaritate cu 

persoanele cu handicap”. Copiii/tineri au fost răsplătiţi cu medalii şi diplome; 
• Serbări de Crăciun; 
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• Activităţi creative şi de socializare, la care au participat ca voluntary elevi de la 
liceele cu care sunt încheiate Convenţii de colaborare şi de la Asociaţia 
Educatio Arad; 

• Activităţi recreative săptămânale la “Paradisul copiilor”. 

                 
 

 
 

DOMENIUL - SERVICII OFERITE COPIILOR CARE SĂVÂRŞESC FAPTE 
PENALE 

 
 

 În acest domeniu al furnizării serviciilor sociale 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, 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, menţionăm următoarele rezultate: 
 
   În cursul anului 2012 au fost asistaţi de către specialiştii instituţiei, în faţa organelor de 
cercetare penală, 110 copii/tineri comparativ cu anul 2011 când au fost asistaţi 42 de 
copii/tineri. 

 
   De asemenea, 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 constând în menţinerea copilului în familia sa, cu 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 COPIILOR CU COMPORTAMENT 
DELINCVENT ŞI PREDELINCVENT 

 
Ca urmare a solicitărilor primite din partea părinţilor, din partea Parchetului, sau din 

partea altor servicii ale instituţiei, au fost oferite servicii de specialitate unui număr de 106 
copii cu comportament delincvent şi predelincvent. Distribuţia beneficiarilor este relevată 
după cum urmează: 

 

Cazuri în 
lucru la 

începutul 
anului 

2012 

Cazuri 
sesizate 
în anul 

2012 

Cazuri 
închise 
sesizate 
până la 
sfârşitul 
anului 

2012 

Cazuri 
în lucru 

la 
sfârşitul 
anului 

2012 

Total cazuri  
instrumentate 
în anul 2012 

Total cazuri  
instrumentate 
în anul 2011 

 
Copii cu 

comportament 
delincvent şi 
predelincvent 

80 26 61 45 106 
 

109 

 

Mai putem menţiona faptul că:   
 64  (60%) de cazuri au fost semnalate de către părinţii copiilor,  
 28 au fost luaţi în evidenţă în urma comunicărilor din partea Parchetului şi pentru 

comiterea unor fapte de natură penală şi  
 14 cazuri au fost luate în evidenţă în urma solicitărilor primite de la alte servicii din 

cadrul D.G.A.S.P.C Arad.  
 Din totalul de 106 de cazuri: 

 28 au comis fapte de natură penală 
 78 au un comportament predelincvent.  

 Pentru 6 cazuri s-a propus instituirea măsurii de plasament. 
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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 2011 Anul 2012 

Victime ale traficului de persoane 11 11 

Suspiciune victime trafic de persoane 10 8 

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

întruneau condiţiile legale de părăsire a ţării 

242 71 

Repatrieri de pe teritoriul altui stat minori romani/minori 

straini 

16 27 

Total cazuri instrumentate 279 117 
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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, 32 de 
Primarii din cadrul Judetului Arad au transmis datele statistice, fiind luate în evidenţă 360 
de cazuri de copii care au părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 
 

Copii care au părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate,  

din care:  

Copii care au ambii 
parinţi plecaţi la 
muncă în străinătate 

Copii lăsaţi în grija 
unui membru al 
familiei 
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Anul 2011 286 160 126 

Anul 2012 360 170 190 

 

286
360

0

200

400

Anul 2011 Anul 2012

 
 În 47% din cazurile monitorizate ambii părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. 

 
 

DOMENIUL - SERVICII DE INGRIJIRE ALTERNATIVĂ 

 
Pentru:  

 copiilor pentru care s-a deschis procedura de adopţie, 
 familiilor biologice ale copiilor pentru care s-a propus şi dispus deschiderea procedurii 

adopţiei interne, 
 familiilor potenţial adoptatoare,  
 copiilor sau tinerilor aflati în plasament si familiilor de plasament, 
 precum și copiilor care beneficiază de tutelă. 

sunt oferite următoarele: 
evaluarea periodică a situaţiei care a determinat instituirea măsurii de plasament la rude sau 
la familii, sau instituirea tutelei 
evaluarea posibilităţii de reintegrare în familie, oferirea de servicii de consiliere şi sprijin 
servicii de integrare socio-profesională 
consiliere, sprijin,  
servicii de sprijin, consiliere şi asistenţă familiilor adoptatoare, copiilor adoptaţi şi familiilor 
biologice  
evaluarea familiilor care doresc să adopte din punct de vedere al condiţiilor materiale şi 
garanţiile morale ale acestora   
derularea demersurilor pentru deschiderea procedurii adopţiei interne în condiţiile Legii nr. 
273/2004 republicată, privind regimul juridic al adopţiei 
realizeazarea matching-ul (potrivirii) copil – familie/persoană adoptatoare   
informarea şi consilierea familiei naturale a copilului cu privire la efectele şi consecinţele 
adopţiei 
monitorizarea copiilor adoptati si a familiilor adoptatoare pe o perioada de doi ani de la 
incuviintarea definitiva a adoptiei. 

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



RRAAPPOORRTT  DDEE  AACCTTIIVVIITTAATTEE  22001122  

DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  AArraadd  

• Proprietatea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau 
reprodus fără autorizare. 

20 

Măsuri Anul 2011 Anul 2012 
Plasamente la rude de grad  I.V. sau alte familii/persoane 621 608 

Tutele 63 50 

Adopţii încuviinţate 25 18 

Familii atestate pentru adopţie 23 25 

Total 732 701 
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Plasamente la rude de grad IV

sau la alte familii/ persoane
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Adoptii incuviintate

Familii atestate pentru adoptie

 
   Se constată o ușoară scădere a numărului de beneficiari de masuri alternative în anul 2012 

comparativ cu anul 2011. 
 

De asemenea, serviciile de îngrijire alternativă mai sunt destinate:  
  copiilor aflaţi în îngrijire la asistenţi maternali profesionişti, familiilor biologice ale copiilor, 
precum și 
  asistenţilor maternali profesionişti.  

 

Pentru aceştia, se urmărește identificarea, selectarea și evaluarea familiilor sau persoanelor 
care doresc să devină asistenţi maternali profesioniști cu scopul ca aceștia să ofere copiilor aflaţi 
în dificultate un mediu de îngrijire familial în timp ce se fac demersuri pentru a identifica o 
familie permanntă pentru aceștia (familie biologică, extinsă sau adoptivă). 

 
 

2010 2011 2012 Anul 

La data de: 01 
ianuarie 

La data de: 31 
decembrie 

La data 

de: 
ianuarie 

La data de: 31 
decembrie 

La data de: 01 
ianuarie 

La data de: 31 
decembrie 

Asistenţi 
maternali 
profesionişti 

117 106 106 99 99 102 

Beneficiari 
existenţi 

187 159 159 165 165 167 

Cazuri de copii -
Intrari  

39 46 48 

Cazuri de copii – 
Ieşiri 

67 40 46 



RRAAPPOORRTT  DDEE  AACCTTIIVVIITTAATTEE  22001122  

DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  AArraadd  

• Proprietatea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau 
reprodus fără autorizare. 

21 

În ceea ce priveşte îngrijirea în familie substitutivă, la asistent maternal profesionist, 
putem evidenţia următoarele: 

 
 S-a păstrat constant numarul copiilor pentru care s-a instituit masura de plasament 

la asistent maternal profesionist în anul 2012 comparativ cu anul anterior, fiind 205 copii ocrotiţi 
în anul 2011 şi 213 copii în anul 2012. 

 Au fost organizate 4 grupuri de suport pentru asistenţii maternali profesionişti, al 
căror domiciliu se află în localitatăţile: Semlac, Mişca, Nădlac, Conop, Căpâlnaş, Lipova, Seleuş, 
Ineu, Beliu, Covăsânţ, Arad, Zimand, Aluniş, Ghioroc, Vladimirescu, Honţişor. 

 Au fost identificate şi angajate 3 persoane ca asistenţi maternali profesionişti, 
crescând astfel numărul acestora de la 99 de persoane în anul 2011 la 102 în anul 2012. 

 În prezent, 15% din copiii ocrotiţi la asistenţii maternali profesionişti sunt încadraţi 
în grad de handicap.  

 

Cazuri noi INTRATE la asistenţi maternali profesionişti 

 

22 22

2 0

29 15

2 2

Anul 2011 Anul 2012

din Spitalul matern

din Spitatul de pediatrie

din Centrul maternal

din alt judet

 
 

Cazuri IEŞITE de la asistenţi maternali profesionişti 
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 A crescut uşor, numărul copiilor pentru care s-a instituit măsură de protecţie, la 
asistent maternal profesionist, identificaţi în Spitalul Matern, în acelaşi timp scăzând uşor 
numărul copiilor care identificaţi în Spitalul de Pediatrie. 

  S-a reuşit reintegrarea a doi copii care au beneficiat de servicii de asistare la 
asistenţi maternali profesionişti  concomitent cu creşterea uşoară, cu un procent de 2%, a 
numărului de copii care au ieşit din sistemul de asistare la asistent maternal profesionist. 
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DOMENIUL - SERVICII DE OCROTIRE ÎN REGIM REZIDENŢIAL PENTRU 
COPIII AFLAŢI ÎN DIFICULTATE 

 
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 2012 este ilustrată în cele 
ce urmează: 

 

 Au fost instrumentate, în cursul anului 2012, un număr de 400 de cazuri care au 
necesitat protecţie de tip rezidenţial, numeric menţinându-se constant numărul acestora 
comparativ cu anul anterior.  
 

 Pentru a sprijinii tinerii în procesul de integrare socio-profesională, 8 tineri au fost 
asistaţi în a identifica un loc de muncă prin participarea la o bursă a locurilor de muncă. 

 
Servicii de îngrijire rezidenţială pentru cuplul mamă-copil 

 
Cu scopul prevenirii separării copilului de familia sa în cadrul unui Centru maternal sunt 

oferite servicii de găzduire, acompaniere, asistenţă de specialitate, educaţie şi consiliere 
tinerelor mame aflate în dificultate, cu scopul de a permite formarea, menţinerea şi întărirea 

Locaţia Copii 
existenţi în 

luna ianuarie 
2012 

Intrări Ieşiri Copii 
existenţi 
în luna 

decembrie 
2012 

Total 
cazuri 

instrumen
tate în 
cursul 
anului 
2012 

Total 
cazuri 

instrument
ate în 
cursul 
anului 
2011 

Total 
cazuri 

instrument
ate în 
cursul 
anului 
2010 

CTF Sântana 133 8 10 131 141 142 155 

CSS Ineu 70 21 18 73 91 86 88 

CTF Lipova 138 20 26 132 158 156 171 

Complex de servicii 
sociale Sebiş 

10 0 4 6 10 10 0 

Numărul total de copii 
ocrotiţi în regim 
rezidenţial 

351 49 58 342 400 394 414 
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legăturilor familiale, precum şi sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor 
parentale. Statistic, situatia se prezinta astfel: 
           

Anul 2012 Cazuri 

existente 

în luna 

ianuarie 

Intrări Ieşiri Cazuri 

existente în 

luna 

decembrie 

Total cazuri 
instrumentate 

în cursul 
anului 2012 

 Total cazuri 
instrumentate 

în cursul 
anului 2011 

Copii 6 14 16 4 20  26 Cupluri 
asistate Mame 3 14 13 4 17  15 

Copii  1 12 8 5 13  25 Cupluri 
monitoriza
te 

Mame 1 8 4 5 9  17 

           

Sintetic: 
 S-a realizat reintegrarea familială a 13 copii și 9 mame. 
 Din totalul de 20 de copii asistaţi doar pentru 2 copii a fost necesară institurea 

unei măsuri de protecţia, plasament la un asistent maternal profesionist. 
 

În baza analizelor efectuate, mai putem menţiona următoarele:  
În perioada 2008 – 2012, în Centrul maternal, conform datelor statistice, au fost asistaţi 141 
de copii şi 100 de mame. 
 
Dacă în anul 2008 erau asistaţi 28 copii şi 23 mame, numărul acestora a crescut uşor în 
următorii doi ani, astfel încât în anul 2009 au fost asistaţi 33 copii şi 23 mame, numărul cel 
mai mare de copii asistaţi înregistrându-se în anul 2010 – 34 copii, spre deosebire de anul 
2011 când numărul lor a scăzut uşor fiind asistaţi 26 copii şi 15 mame şi de anul 2012 când 
au fost asistaţi 20 copii şi 17 mame. 
Chiar dacă numărul mamelor asistate şi/sau monitorizate a scăzut în ultimii doi ani, 
cazurile au devenit din ce în ce mai problematice, fiind nevoie atât de prelungirea 
perioadei de asistare, cât şi de prelungirea perioadei de monitorizare pentru cazurile aflate 
în evidenţă, existând cazuri care au fost reasistate în centru fie din perioada de 
monitorizare, fie după închiderea cazului (de regulă ca urmare a apariţiei unui nou 
membru în familie). 
Dintre motivele cel mai frecvent menţionate care au condus la situaţii dificile în familie, 
determinând mămicile să solicite sprijinul Centrului maternal, au fost: 

 resursele financiare insuficiente şi 
 violenţa domestică.  

 
Servicii de îngrijire rezidenţială pentru copiii cu dizabilităţi 

Situaţia copiilor cu dizabilităţi ocrotiţi în servicii rezidenţiale, pentru activitatea anului 2012, 
se prezintă astfel: 
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Locaţia 

Copii 

existenţi 

în luna 

ianuarie 

Intrări Ieşiri Copii 

existenţi 

în luna 

decembrie 

Total cazuri 
instrumentate 

în cursul 
anului 2012 

Total cazuri 
instrumentate 

în cursul 
anului 2011 

CRRCD 30 3 7 29 33 32 

CPV 28 3 2 29 31 31 

Total 58 6 9 58 64 63 

            
   Se constată că se menţine constant a numărul copiilor cu dizabilităţi ocrotiţi în regim 

rezidenţial în anul 2012, respectiv 64 de copii, comparativ cu anul 2011 când au beneficiat de 
ocrotire 63 de copii.  

 
   Au menţinut legătura cu familia, un număr de 16 copii cu handicap, ocrotiţi în serviciile de 

tip rezidenţial.  
 

DOMENIUL - SERVICII DE EVALUARE SI CONSILIERE PSIHOLOGICĂ ŞI 
PSIHOEDUCAŢIONALĂ 

 
 Beneficiarii serviciilor de evaluare şi de consiliere sunt:  

 Copiii/tinerii aflaţi cu o măsură de protecţie specială, din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; 

 Familia, familia extinsă sau familia substitutivă a copiilor/tinerilor aflaţi cu măsură de 
protecţie specială în cadrul D.G.A.S.P.C. Arad; 

 Copiii / tineri care au săvârşit o faptă penală şi nu răspund penal respectiv, familiile lor; 
 Cuplul mamă – copil aflat cu măsură de protecţie specială în cadrul Centrului Maternal 

Arad; 
 Familiile (copii, părinţi)  care se confruntă cu o situaţie de criză (divorţ, abandon şcolar, 

dependenţe). 
Serviciile sunt destinate evaluării dimensiunilor psihologice, susţinerii emoţionale, depăşirii 
situaţiilor de criză şi a consecinţelor acestora precum şi, identificării capacităţii beneficiarilor 
pentru obţinerea schimbărilor necesare adaptării la mediul lor de viaţă. 

 

In cursul anului 2012 s-au oferit urmatoarele servicii: 
 
Psihodiagnostic și evaluare 

psihologică 
Anul 2011 Anul 2012 

pentru instituirea măsurii de 
plasament 

71 de copii 64 de copii 
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pentru instituirea măsurii de 
plasament 

52 de familii 51 de familii 

copii cu măsură de plasament 
în sistem de protecţie 

rezidenţială 

27 de copii 66 de copii 

Copii cu măsură de 
plasament la asistent 
maternal profesionist 

61 de copii 84 de copii 

Evaluarea copilului și familiei 
la solicitarea Instanţei 

judecătorești 

10 cazuri 18 cazuri 

 
Intervenţie/asistenţă/consultanţă psihologică: 

 
Intervenţie/asistenţă/consultanţă 

psihologică 
Anul 2011 Anul 2012 

Copii consiliaţi pentru instituirea 
măsurii de plasament 

82 de copii 81 de copii 

Familii consiliate pentru 
instituirea măsurii de plasament 

52 de familii 51 de familii 

Consiliere familială 38 de beneficiari 57 de beneficiari 
 

Pentru a veni în sprijinul tinerilor care urmeaza să părăsească sistemul de protecţie, au 
fost derulate 12 programe de intervenţie specifică pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 
independentă, 26 de tineri fiind consiliaţi vocaţional. 

Începând cu 1 octombrie 2010, a demarat în Arad, în cadrul unui parteneriat, 
înfiinţarea unui centru destinat consilierii și asistenţei copiilor cu tulburări din spectrul autist. 
Proiectului care stă la baza înfiinţării acestui centru este „Şi ei trebuie să aibă o şansă – 
Integrarea socio-profesională a copiilor diagnosticaţi cu tulburări de sindrom autist” 
cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii socială” fiind 
implementat de către Fundaţia Romanian Angel Appeal in parteneriat cu Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) si Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Arad, în perioada 1 octombrie 2010 – 31 septembrie 2013. 

 
 

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, 
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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 2012 au fost 
înregistrate 77 cereri de asistare, 118 asistări din care 33 asistari si 85 asistari-sistari si 117 
sistari din care 32 sistari si 85 asistari sistari. Dintre acestia 28 de copii au resolicitat serviciile 
centrului. 
 Dintre minorii asistati 32 copii au fost reintegrati in familia naturala ori extinsa, 25 copii au 
plecat la solicitarea lor, 2 copii masura de plasament la o organizatie neguvernamentală și 8 
copii au fost transferaţi catre judetele de provenienta. 

 
Ianuarie 2012 Noi intrări Ieșiri Decembrie 

2012 
Servicii 

destinate 
copiilor care 
se confruntă 
cu o situaţie 

de criză 

 
9 

 
118 

 
117 

 
10 

 

Cu scopul de a preveni abandonul şi a sprijinii copiii aflaţi în dificultate, au fost oferite 
servicii de îngrijire de zi unui număr de 16 copii. 

 
 

DOMENIUL - SERVICII DE EVALUARE COMPLEXĂ DESTINATE COPIILOR 

 
Serviciile oferite se centrează pe: evaluarea iniţială, detaliată şi periodică a copiilor cu 

dizabilităţi în vederea încadrării acestora într-o categorie de persoană cu handicap. Evaluarea 
copiilor se realizează la solicitarea părintelui sau a reprezentantului legal, anual sau de câte ori 
este nevoie, în cazul în care se schimbă ceva în situaţia copilului. 

Pentru realizarea încadrării în grad a copiilor cu handicap, se întreprind următoarele: 
 identificarea copiilor cu dizabilităţi şi dificultăţi de învăţare şi adaptare socio-şcolară, 

care necesită încadrare într-un grad de handicap şi orientare şcolară/profesională, în urma 
solicitărilor directe, din partea specialiştilor care vin în contact cu copiii cu dizabilităţi şi a 
sesizărilor din oficiu; 
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 verificarea îndeplinirii condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de 
handicap şi orientarea şcolară/profesională a acestora; 

 întocmirea raportului de evaluare complexă şi a planului de recuperare a copilului 
cu dizabilităţi, şi înaintarea de propuneri către Comisia de încadrare a copilului într-un grad de 
handicap şi orientarea şcolară/profesională a acestuia;  

 urmărirea realizării planului de recuperare a copilului cu dizabilităţi, respectiv a 
planului individualizat de protecţie, aprobat de către Comisie; 

 efectuarea reevaluării anuale a condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad 
de handicap.  

În cursul anului 2012, au fost evaluaţi un număr de 1583 de copii cu dizabilităţi în 
vederea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap şi/sau orientare 
şcolară/profesională, după cum urmează: 

 încadrări în grad de handicap 1329, care reprezintă 83,95% din total. 
 încadrări în grad de handicap şi orientări şcolare 92, care reprezintă 5,8% din total. 
 orientări şcolare/profesionale 162, care reprezintă 10,23% din total. 

 
În anul 2012, în evidenţa Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului au fost încadraţi în grad 
1421 de copii, comparativ cu anul anterior, 2011, când au fost încadraţi în grad 1387 de copii. 
Situaţia comparativă între anii 2011-2012 cu privire la numărul de cazuri sunt distribuite după 
cum urmează:  
 

 Grav cu 
asistent 
personal 

Accentuat Mediu Usor 

Anul 2011 596 133 655 3 

Anul 2012 602 133 674 6 

Notă: în anul 2012, 6 dosare nu au corespuns cerinţelor de încadrare în grad de handicap. 

 

După criteriul de vârstă, cei 1415 copii care au fost încadraţi în grad de handicap, se pot grupa 
astfel:  

 - grupa 0-3 ani: 509 
 - grupa 4-6 ani: 203 
 - grupa 7-11 ani: 290 
 grupa 12-18 ani:413 

 
Studiu comparativ între anii 2011-2012 în ceea ce priveşte tipul de handicap: 

 Handicap 
motor 

Handicap 
psihic 

Handicap 
senzorial 

Handicap 
asociat 

Altele 

Anul 2011 90 422 93 468 316 

Anul 2012 87 435 82 526 285 
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Din cele 1415 de cazuri încadrate în grad de handicap, 399 sunt cazuri noi înregistrate pe 
parcursul anului 2012. Cele 399 cazuri noi repartizate pe grade de handicap se prezintă astfel: 
� grav cu asistent personal: 50 
� accentuat: 35 
� mediu: 311 
� uşor: 3 
 
De asemenea, s-au mai observat următoarele: 

 62 de copii au împlinit vârsta de 18 ani 
 6 copii au decedat 
 253 de copii  nu s-au prezentat la reevaluare, deşi au fost înştiinţaţi în scris 
 6 copii nu se încadrează cerinţelor de încadrare 
 79 de familii refuză încadrarea în grad de handicap.  

 
Pe parcursul anului 2012 au fost efectuate în total 254 orientări şcolare, din care 92 au 

obţinut şi certificat de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap, iar un număr de 162 
de cazuri au fost doar orientări şcolare.  

Numărul de orientări şcolare/profesionale a copiilor cu dizabilităţi este 254, din care 121 
sunt cazuri noi, din care 208 sunt orientaţi în învăţământul special, 40 în învăţământul de masă 
cu structuri de sprijin şi 6 în învăţământul de masă. 

Precizăm faptul că din 28.11.2012 orientările şcolare şi profesionale sunt efectuate de 
către serviciul de evaluare si orientare şcolară şi profesională din cadrul centrului judeţean de 
resurse şi de asistenţă educaţională. 
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DOMENIUL  -  SERVICII  REZIDENŢIALE   
PENTRU  PERSOANE  ADULTE  CU  HANDICAP 

 
 Serviciile rezidenţiale reprezintă acele servicii care au în vedere găzduirea, pe o 
perioadă determinată, îngrijirea, recuperarea şi reabilitarea persoanelor cu handicap. 
De asemenea, un rol major în abordarea problematicii persoanelor cu handicap îl 
reprezintă asigurarea de asistenţă şi suport pentru o viaţă autonomă şi activă, pentru 
integrarea în muncă.  
 

 Sistemul de protecţie specială de tip rezidenţial din cadrul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad cuprinde 9 centre, şi anume:  

 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Gurahonţ; 
 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Hălmagiu; 
 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pecica; 
 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Păuliş; 
 Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională „Tabacovici”; 
 Locuinţa Protejată „Ceahlău”; 
 Locuinţa Protejată „Mierla”; 
 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Petriş; 
 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Cuveşdia. 

În urma analizării comparative, luându-se în calcul nu numai situaţia 
beneficiarilor la data de 31.12.2012, ci şi datele din anul 2010, respectiv cele din 2011, se 
poate observa că în ultimul an a scăzut numărul de beneficiari ca urmare fie a 
reintegrării în familie, fie a decesului acestora. Astfel, au fost reintegraţi în familia 
naturală, ca rezultat al eforturilor depuse de către echipele multidisciplinare din cadrul 
DGASPC Arad 7 beneficiari.  

O observaţie importantă trebuie făcută în cazul Centrului de îngrijire şi asistenţă 

Pecica cu privire la finalizarea proiectului de extindere şi reabilitare a centrului la 
sfârşitul lunii aprilie a anului 2012, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, 
având ca scop creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate. 

 
Imagini de la inaugurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Pecica 
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SSiittuuaaţţiiee  ccoommppaarraattiivvăă  aa  bbeenneeffiicciiaarriilloorr::  

Nr. beneficiari 
Nr. crt. Centru 

2010 2011 2012 

1 C.I.A. Gurahonţ 0 16 14 

2 C.I.A. Hălmagiu 38 35 30 

3 C.I.A. Pecica 57 42 49 

4 C.I.A. Păuliş 7 8 7 

5 C.I.T.O. Tabacovici 21 25 18 

6 L.P. Ceahlău 11 10 10 

7 L.P. Mierla 13 11 8 

8 C.R.R.N. Petriş 42 40 34 

9 C.R.R.N. Cuveşdia 39 43 
37 

 

Total beneficiari 228 230 207 

 
Situaţia beneficiarilor din centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap: 

Repartiţie 
pe sexe 

Tipuri de handicap 
Grad de handicap 

Nr. 
Crt. 

Centru 

Beneficiari 
care 

menţin 
legătura 

cu familia Fe
m

ei
 

B
ăr

b
aţ

i 

Fi
zi

c 

M
en

ta
l 

Ps
ih

ic
 

V
iz

ua
l 

So
m

at
ic

 

A
so

ci
at

 

H
IV

/S
ID

A
 

A
ud

it
iv

 

G
ra

v 

A
cc

en
tu

at
 

M
ed

iu
 

U
şo

r 
1 C.I.A. Gurahonţ 4 9 5 0 9 3 2 0 0 0 0 4 9 1 0 

2 C.I.A. Hălmagiu 11 14 16 2 13 10 0 1 4 0 0 5 23 2 0 

3 C.I.A. Pecica 27 19 30 18 16 5 5 3 1 1 0 14 23 8 4 

4 C.I.A. Păuliş 0 2 5 0 3 3 0 1 0 0 0 0 6 1 0 

5 
C.I.T.O. 

Tabacovici 
11 9 9 0 18 0 0 0 0 0 0 1 11 6 0 

6 L.P. Ceahlău 6 4 6 0 9 1 0 0 0 0 0 0 4 5 1 

7 L.P. Mierla 5 5 3 0 5 2 0 0 1 0 0 0 2 2 4 

8 C.R.R.N. Petriş 7 12 22 0 21 12 0 0 0 0 1 5 22 6 1 
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9 
C.R.R.N. 
Cuveşdia 

3 16 21 0 28 2 1 0 2 1 0 25 9 0 0 

Total 74 90 117 20 122 38 8 5 8 2 1 54 109 31 10 

  
Situaţia beneficiarilor de servicii rezidenţiale, în funcţie de categoria de centre în 
care este asistat şi tipul de servicii oferite, se prezintă în felul următor: 

Tip 
Centre de îngrijire 

şi asistenţă 

Centru de 
integrare prin 

terapie 
ocupaţională 

Locuinţe 
protejată 

Centre de 
recuperare şi 

reabilitare 
neuropsihică  

An 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Nr. Beneficiari 101 99 25 18 21 18 83 69 

 
Situaţia beneficiarilor din centrele rezidenţiale, în funcţie de vârstă: 

Grupe de vârstă 
Nr. 
crt. 

Centru 
Nr. total 

beneficiari 
19-
30  

30-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
84 

> 
85 

1 C.I.A. Gurahonţ 14 6 2 0 0 2 1 0 1 1 1 0 

2 C.I.A. Hălmagiu 30 1 1 2 5 6 4 5 3 1 2 0 

3 C.I.A. Pecica 49 6 5 1 4 3 2 7 10 4 5 2 

4 C.I.A. Păuliş 7 1 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 

5 
C.I.T.O. 
Tabacovici 

18 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 L.P. Ceahlău 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 L.P. Mierla 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 C.R.R.N. Petriş 34 7 6 2 3 2 7 3 2 0 2 0 

9 
C.R.R.N. 
Cuveşdia 

37 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total beneficiari 207 54 24 5 12 13 15 17 17 6 12 2 

 
 Solicitările de asistare adresate instituţiei noastre au crescut: dacă în 2011 au 
fost doar 7 solicitări, în 2012 acestea au ajuns la 31.  
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DOMENIUL  -  MANAGEMENT DE CAZ PENTRU ADULŢI 

 
 La începutul anului 2011, a fost înfiinţat Compartimentul management de caz 
pentru adulţi, astfel încât echipa formată din managerii de caz împreună cu echipele 
multidisciplinare din centre au colaborat pentru elaborarea şi implementarea 
planurilor individuale de intervenţie. Ca urmare a acţiunilor concentrate, acţiuni ce au 
în vedere dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, a integrării socio-
profesionale/familiale a beneficiarilor şi dezvoltarea abilităţilor de socializare, 
beneficiarii au luat parte la diverse activităţi/acţiuni, după cum ar fi: 
 

 Beneficiarii locuinţei protejate „Mierla” şi cei din cadrul C.I.T.O. Tabacovici au 
participat la „Ziua porţilor deschise”, proiect al I.P.J. Arad. La această 
întâlnire, beneficiarii au fost informaţi cu privire la consecinţele legale ale 
comportamentului delincvenţional; 

 În luna aprilie 2012, cu ocazia acţiunii desfăşurate la nivel naţional „Alege 
sportul”, beneficiarii au participat la diferite probe la „Sala Polivalentă” Arad; 

 La acţiunea de ecologizare „Let’s do it” beneficiarii au făcut parte din 
echipa voluntarilor DGASPC Arad; cu acest prilej s-a ecologizat pădurea din 
zona Trei insule Arad; 

 Cu ocazia „Zilei lumânărilor aprinse”, s-a desfăşurat o acţiune în 
colaborare cu Asociaţia ARAS dedicată persoanelor infestate cu H.I.V., 
beneficiarii centrelor au participat la acest eveniment; 

 Toţi beneficiarii din C.I.T.O. Tabacovici şi cei din locuinţele protejate 
„Ceahlău” şi „Mierla” au luat parte la acţiunea de prevenire a consumului de 
droguri, tutun şi alcool. În cadrul acestei acţiuni, beneficiarilor le-a fost 
prezentat un film; 

 Beneficiarii au fost implicaţi în desfăşurarea întrecerii sportive numită 
„Jocurile Bunăvoinţei” care a avut loc la Sala Sporturilor Arad; 

 O parte din beneficiarii centrelor pentru adulţi, respectiv cei care au dorit 
să ia parte la eveniment, au participat la o acţiune de socializare desfăşurată în 
cadrul „Galei sortului arădean”; gala a fost urmată de un concert de colinde; 

 Beneficiarii C.I.T.O. Tabacovici au participat la slujbe religioase cu ocazia 
unor sărbători; în luna decembrie, au susţinut un program de colinde şi s-au 
deplasat la Centrul de Vârstnici Arad. 
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DOMENIUL  -  EVALUARE INIŢIALĂ, EXTINSĂ, PREGĂTIRE ŞI 
FORMARE PREVOCAŢIONALĂ 

 

 Un obiectiv important în abordarea problematicii persoanelor cu handicap este 
acela al de a oferi sprijin pentru participarea la piaţa muncii, pentru formarea 
aptitudinilor şi abilităţilor profesionale care să permită angajarea în muncă a 
persoanelor defavorizate social. 
 Din cele 216 persoane vulnerabile, proveniţi atât din comunitate, cât şi din 
centrele DGASPC Arad, selectaţi şi evaluaţi au mai beneficiat şi de alte servicii, după 
cum urmează: 

 50 de persoane au beneficiat de educaţie de bază pentru persoane adulte, 
consiliere vocaţională în susţinerea pentru găsirea unui loc de muncă, 
activităţi de evaluare psihologică; pentru un număr de 15 persoane s-a 
oferit consiliere psihologică; 

 42 de persoane au beneficiat de servicii de evaluare a preferinţelor, a 
punctelor tari şi a nevoilor; 

 86 de persoane au fost recomandate pentru serviciul de angajare asistată, 
pentru a fi sprijiniţi în vederea identificării, ocupării şi menţinerii unui loc 
de muncă; 

 33 de persoane au fost recomandate către serviciile serviciile de plasare a 
forţei de muncă; 

 5 persoane au fost recomandate serviciului de angajare protejată. 
În urma evaluării celor 216 persoane vulnerabile social, s-a constat că acestea 

fac parte din următoarele categorii sociale:  
 Persoane de etnie romă; 
 Persoane cu dizabilităţi; 
 Beneficiari de venit minim garantat; 
 Femei fără loc de muncă; 
 Tineri care părăsesc sistemul de protecţie; 
 Familii cu mai mult de 2 copii în întreţinere. 

 

Categorii de persoane vulnerabile:

29%

12%

13%

17%

28%

1%

Romi

Persoane cu dizabilităţi

VMG

Femei fără loc de muncă

Tineri care părăsesc
sistemul de protecţie
Femei fără loc de muncă
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Beneficiari în funcţie de studii:

2%

11%

47%

14%

26%

Studii medii

Studii primare și/sau
gimnaziale

Şcoală profesională

Studii gimnaziale

Studii superioare
 

 
Un număr de 92 beneficiari au participat la activităţi specifice formării abilităţilor 
sociale legate de muncă, astfel: 

 Servicii de evaluare extinsă: 42 de beneficiari; 
 Servicii de pregătire și formare prevocaţională: 50 beneficiari. 

 
Beneficiarii au participat la diverse activităţi de socializare, cum ar fi: 

 Vizită la un centru de reabilitare socio-profesională pentru tineri cu 
dizabilităţi; 

 Burse ale locurilor de muncă; 
 Practică de specialitate la un salon de coafură și manichiură. 

 
 

DOMENIUL  -  ANGAJARE  ASISTATĂ 

 
Serviciile oferite în vederea integrării vocaţionale a persoanelor vulnerabile 

social se adresează acelor categorii de beneficiari care sunt în căutarea unui loc de 
muncă, cum ar fi: 

1. Persoane de etnie romă; 
2. Persoane cu dizabilităţi; 
3. Beneficiari de venit minim garantat; 
4. Femei fără loc de muncă; 
5. Tineri din sitemul de protecţie; 
6. Familii cu mai mult de 2 copii în întreţinere. 

 
În cursul anului 2012, 86 de persoane vulnerabile social au beneficiat de servicii 

de angajare și monitorizare, au fost contactaţi 65 de angajatori pentru a li se oferi 
informaţii cu privire la beneficiile pe care le pot avea în urma angajării de persoane cu 
handicap. 
Din cele 86 de persoane care au beneficiat de serviciile oferite în cadrul 
compartimentului de angajare asistată avem: 
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 20 de beneficiari au fost sprijiniţi în identificarea, ocuparea,   păstrarea 
unui loc de muncă și  monitorizarea la locul de muncă; posturi ocupate: 
muncitor necalificat, operator cablaje, vânzător, îngrijitor curăţenie; 

 Persoane care au refuzat un loc de muncă: 10; 
 Beneficiari cu care se lucrează în vederea identificării unui loc de 

muncă: 56. 
 

Beneficiari - categorii în funcţie de studii:

14%

19%
6%

61%

Studii primare și/sau
gimnaziale

Studii medii

Școală profesională

Studii superioare  
 

Categorii de persoane vulnerabile:
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19%17%
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DOMENIUL  -  SERVICII  DE  EVALUARE  COMPLEXĂ  DESTINATE  
PERSOANELOR  ADULTE 

 
Pe parcursul anului 2012, s-au evaluat un număr de 8.207 cazuri, din care 1.805 

reprezintă cazuri noi, iar 6.402 reevaluări.  
 

8384
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Evoluţia numărului persoanelor cu handicap 

evaluate:

 
 
Potrivit analizei situaţiei de mai sus, se constată o creștere de 4,33%  faţă de anul 2011 a 
persoanelor care au solicitat încadrarea în grad de handicap.  
 
Repartizarea persoanelor evaluate în funcţie de gradul de handicap: 
 

An 
Grav cu 
asistent 

Grav cu 
însoţitor 

Grav fără 
asistent 

Accentuat Mediu Ușor 
Respingeri - 

boală nu 
handicap 

Total 

2011 1192 454 201 4518 860 78 563 7866 

2012 1258 498 166 4664 871 160 590 8207 
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 Repartizarea persoanelor evaluate în funcţie de tipul de handicap: 
 

An Fizic Somatic Auditiv Vizual Mental Psihic Asociat 
HIV/ 
SIDA 

Boli 
rare 

Surdoce
citate 

Total 

2011 1859 1851 84 1612 916 1041 463 5 35 0 7866 

2012 1469 1769 79 1629 1251 949 990 16 55 0 8207 
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Repartizarea persoanelor evaluat în funcţie de gen: 

 

An Femei Bărbaţi Total 

2011 4432 3434 7866 

2012 4607 3600 8207 

 
Repartizarea persoanelor evaluate în funcţie de statutul social: 

 

An 
Fără 
venit 

Pensie 
urmaș 

Pensie de 
invaliditate 

Pensie limită 
de vârstă 

Salariaţi Total 

2011 2523 356 1734 2910 343 7866 

2012 2671 371 1742 3037 386 8207 
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DOMENIUL  -  EVIDENŢA  ȘI  PLATA  PRESTAŢII  SOCIALE 

 
În anul 2012 s-au înregistrat s-au oferit următoarele servicii: 

���� S-a oferit consultanţă pentru 13.926 beneficiari; 
���� Au fost eliberate 1.460 legitimaţii pentru transportul în comun urban; 
���� Au fost distribuite 34.160 bilete de călătorie interurbană. 
 

Explicaţii 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 
Comparaţie 

2012-2011 

Copii 499 485 525 8.25% 

Adulţi 4545 4696 4756 1.28% Persoane cu handicap grav 

Total 5044 5181 5281 1.93% 

Copii 135 120 120 0.00% 

Adulţi 5542 5670 5793 2.17% 
Persoane cu handicap 

accentuat 

Total 5677 5790 5913 2.12% 
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Copii 542 626 626 0.00% 

Adulţi 917 833 784 -5.88% Persoane cu handicap mediu 

Total 1459 1459 1410 -3.36% 

Copii 0 1 0 -100.00% 

Adulţi 164 113 150 32.74% Persoane cu handicap ușor, 

Total 164 114 150 31.58% 

Persoane cu handicap 
HIV/SIDA, beneficiari de 

alocaţie de hrană 
Copii 8 8 7 -12.50% 

Copii 1184 1240 1278 3.06% 

Adulţi 11168 11312 11483 1.51% Total persoane cu handicap 
beneficiare 

Total 12352 12552 12761 1.67% 

Indemnizaţii de însoţitor 
pentru persoane cu handicap 

vizual 
Total 1218 1262 1322 4.75% 

 
Evoluţia comparativă a persoanelor adulte cu handicap 2012 – 2011: 
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Din tabelul și graficul de mai sus, se poate observa că  numărul persoanelor cu 



RRAAPPOORRTT  DDEE  AACCTTIIVVIITTAATTEE  22001122  

DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  AArraadd  

• Proprietatea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau 
reprodus fără autorizare. 

42 

handicap grav, accentuat și ușor a crescut în 2012 faţă de anul 2011.  
 
Evoluţie comparativă a bugetului alocat în 2012 faţă de 2011: 
 

An 
Buget 

alocat de: 
Conform  

2010 2011 2012 

Comparaţie 
2012 - 2011 

AJPIS art. 58 40117000 39665000 41959000 5.78% 

art. 24                       
(transport 
interurban) 

914000 1171000 1222000 4.36% 

art. 27                 
(dobânzi credite) 

63000 60000 64000 6.67% 
DPPH 

Total 977000 1231000 1286000 4.47% 

TOTAL 41094000 40896000 43245000 5.74% 

  
 Din bugetul total alocat până la data de 31.12.2012, în temeiul prevederilor 
Legii nr. 448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, au fost efectuate următoarele cheltuieli: 
  

Plăţi la data de: 
Indicator 

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 

Comparaţie 
2012 - 2011 

BUGET  A.J.P.I.S. 40061883 39624899 41681297 5.19% 

Indemnizaţii pers. handicap 
grav 

10937542 10761645 11068673 2.85% 

Indemnizaţii pers. cu handicap 
accentuat 

1780387 10609428 11055011 4.20% 

Buget complem. pers. handicap 
grav 

5463366 5374088 5511662 2.56% 

Buget complem. pers. handicap 
accentuat 

4524190 4440439 4616022 3.95% 

Buget 
A.J.P.I.S. 
din care 

Buget complem. pers. handicap 
mediu 

472537 504240 479529 -4.90% 
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Alocaţie hrană copii HIV/SIDA 25795 27412 26455 -3.49% 

Indemnizaţie însoţitor 
nevăzători 

7421849 7568413 8594779 13.56% 

Taxe poștale 436217 339234 329166 -2.97% 

Buget  D.P.P.H. 929277 893027 1240885 38.95% 

Transport interurban , din care 868222 839471 1180375 40.61% 

Transport interurban C.F.R. 314169 337934 490883 45.26% 

Transport interurban auto 554053 501537 689492 37.48% 

Buget  
D.P.P.H. 
din care 

Dobânzi credite 61055 53556 60510 12.98% 

TOTAL  PLĂŢI 40.991.160 40.517.926 42.922.182 5.93% 

 
 Creșterea ponderii cheltuielilor pe total cu 5,93% la finele anului 2012 
comparativ cu cele din 2011 se justifică îndeosebi prin majorarea indemnizaţiilor de 
însoţitor pentru persoanele cu handicap vizual grav. 
 
 

DOMENIUL  -  SECRETARIATUL  COMISIEI  DE  EVALUARE  
PERSOANE  ADULTE  CU  HANDICAP  PENTRU  ADULŢI 

 
 În perioada 01.01.2012 – 31.12.2012 au fost monitorizate 8207 dosare în registrul 
electronic și s-au eliberat atât certificatele de încadrare în grad de handicap, cât  și 
programele individuale de recuperare, readaptare și integrare socială. 
 

 
 
 
Situaţie certificate de încadrare, în funcţie de gradul de handicap: 

8207                   
dosare  

6402                
     revizuiri la termen 

1805             
cazuri noi 
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Nr. 
Crt. 

Grad de handicap 
Certificate 

emise 

1 Grav cu asistent personal 1258 

2 Grav cu însoţitor 498 

3 Grav fără asistent personal 166 

4 Accentuat 4664 

5 Mediu 871 

6 Ușor 160 

7 Total certificate de încadrare emise 7617 

8 Persoane care nu s-au încadrat în criteriile medicopsihosociale 590 

Total persoane expertizate 8207 

 
Situaţie în funcţie de tipul de deficienţă: 

Deficienţă 

Fizică Somatică Auditivă Vizuală Mentală Psihică Asociate 
HIV/ 
SIDA 

Boli 
rare 

Total 

1469 1769 73 1623 1251 939 990 16 45 8175 

 
Situaţie în funcţie de statutul social: 

Fără 
venit 

Pensie 
urmaș 

Pensie invaliditate 
Pensie limită de 

vârstă 
Salariaţi Total 

2671 371 1742 3037 386 8207 

 
 În 2012, Secretariatul CEPHA a întocmit 62 de procese-verbale; de asemenea au fost  
analizate 28 de solicitări de admitere în centre și s-au prelucrat 233 de contestaţii. 
 

Situaţie cu persoanele expertizate: 

Revizuiri la 
termen 

Schimbări 
de grad 

Același 
grad 

Cazuri 
noi 

Reexaminări, 
contestaţii, 
reclamaţii 

Total 
consultaţii 
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4391 1364 5038 1805 2011 8207 

 
Situaţie statistică, după gradul de handicap, a persoanelor cu handicap neinstituţionalizate 
din judeţul Arad: 

Grad de handicap 

Grav Accentuat Mediu Ușor 

Total 

An 

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

Total 

2010 2269 2228 2968 2507 585 412 132 42 5954 5189 11143  

2011 2431 2314 3123 2581 470 340 65 38 6089 5273 11362  

2012 2523 2287 3211 2672 463 327 104 50 6301 5336 11637 

 
Prezentare grafică a evoluţiei numărului persoanelor cu handicap 
neinstituţionalizate din judeţul Arad: 
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Analizând prezentarea grafică de mai sus, luînd în calcul anul 2012 comparativ cu 
2011, observăm că numărul persoanelor cu handicap neinstituţionalizate din judeţul 
Arad a crescut cu 2,42%.  
 La sfârşitul anului 2012, în luna decembrie, a fost înfiinţat Complexul de 
Servicii Sociale pentru Copii şi Adulţi. Activitate acestui serviciu vizează:  

 3 centre pentru copii; 
 9 centre pentru adulţi; 
 Serviciul de coordonare a activităţii administraţiei publice locale în domeniul 

asistenţei sociale şi al protecţiei copilului. 
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ELABORAREA, IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA DE PROIECTE 
CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ  

 

Instituţia realizează continuu demersuri în scopul dezvoltării instituţionale prin 
diferite finanţări nerambursabile, interne şi externe, activitate prezetnată mai jos. 

Activitatea 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. 

 
Demersuri realizate pentru dezvoltare instituţionlă prin finanţări nerambursabile 
 

A fost analizată Cererea de propuneri de proiecte de tip Grant nr. 115 “Îmbunătăţirea 
accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii din cadrul Programului 
Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa 6. Promovarea incluziunii 
sociale, Domeniul Major de Intervenţie 6.2 Îmbunătăţirea accesului şi a participării 
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, și s-au depus 4 cereri de finaţare în parteneriat cu 
ONG-uri din judeţul Arad şi din ţară, astfel: 

 
1. Proiectul ”Egalitate de şanse la o viaţă împlinită” depus în parteneriat cu cu 

Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC Baia Mare 
care a fost aprobat în prealabil în luna noiembrie 2012 urmând să se deruleze 
etapele anterioare semnării contractului de finanţare în anul 2013.  

2. Proiectul “Centrul de Incluziune Socială CENIS VELEITA” depus în parteneriat 
cu Asociaţia de Formare şi Consiliere Arad, care a fost respins. Ulterior, în 
termenul legal, DGASPC Arad a contestat respingerea cererii de finanţare, demers 
care încă nu a fost soluţionat. 

3. Proiectul „PROJOB - Acţiuni pentru integrarea pe piaţa muncii a persoanelor 
aparţinând grupurilor vulnerabile din judetul Arad” depus în parteneriat cu în 
parteneriat cu Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany şi Institutul  de Cercetare 
pentru Dezvoltare Socială şi Inovare – ICED, care a fost respins. Ulterior, în 
termenul legal, DGASPC Arad a contestat respingerea cererii de finanţare, demers 
care încă nu a fost soluţionat. 

4. Proiectul „POLI INCLUZIVI – Poli de incluziune socială a grupurilor 
vulnerabile depus în parteneriat cu Fundaţia Culturală “QUO VADIS , care a fost 
respins. 
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Promovarea parteneriatului public-privat destinat creşterii 
calităţii vieţii beneficiarilor prin continuarea procesului de 

contractare a serviciilor sociale 
 
Contractarea de servicii sociale, a reprezentat pentru DGASPC Arad un demers 

susţinut pentru creşterea calităţii serviciilor sociale oferite încă din anul 2006, odată cu 
demararea proiectului 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.  

Parteneriatul construit în cadrul acestor contracte reprezintă o formulă de succes în 
aplicarea standardelor în domeniul social, aspect esenţial ce stă la baza susţinerii în 
continuare a demersului. 

Odată cu apariţia Legii asistenţei sociale nr. 292/20.12.2011 contractarea de servicii 
sociale revine în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul 
judeţelor astfel că DGASPC Arad oferă suport şi consultanţă în procedura de realizare a 
acestora. 

 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului în colaborare 

cu Primăria Oraşului Ineu a realizat un studiu prin care a investigat interesul şi 
capacitatea financiară a oamenilor din jurul oraşului Ineu pentru îngrijirea persoanelor 
vârstnice într-un centru de îngrijire şi asistenţă. Localităţile în care s-a derulat studiul sunt: 
Almaş, Bârsa, Bocsig, Brazii, Buteni, Chişineu Criş, Curtici, Dezna, Dieci, Gurahonţ, Ineu, 
Macea, Moneasa, Pleşcuţa, Sântana, Sebiş, Şicula, Şimand. 

 
 
 

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 desfasoara trei activităţi distincte şi anume: activitatea financiară, 
activitatea contabilă si salarizarea. 

În anul 2011 cât şi în anul 2012 s-a urmărit recuperarea cheltuielilor şi s-au luat măsuri 
pentru recuperarea cheltuielilor efectuate cu beneficiari adulti/ copii din alte judeţe, 
institutionalizaţi în centrele din structura DGASPC Arad. 

Serviciul contabilitate a asigurat in cursul anului 2012  documentele financiare necesare 
scrierii programelor cu finantare externa si evidenta tuturor operatiunilor derulate prin 
casierie si conturile deschise la Trezoreria Statului prin care se deruleaza aceste programe , 
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evidenta contabila a proiectelor prin inregistrarea in conturi distincte, raportari lunare si 
trimestriale catre finantator si ordonatorul de credite, intocmirea bugetelor si urmarirea 
incadrarii  cheltuielilor in bugetele aprobate. 

In cadrul bugetului aprobat la  articolul 56 - Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile, in suma de 6681 mii lei in cursul anului 2012 am avut  in derulare 
urmatoarele proiecte: 

                                                                                          mii lei 
Denumire proiect Plati efectuate la 

31.12.2012  
ProAct – Masuri active pentru integrarea 
profesionala a persoanelor cu handicap 

12 

Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale 
regiunile NV, SV Oltenia si Vest 

738 

Practipass – Protectia copilului de la teorie la 
practica 

222 

TOTAL POSDRU 972 
Extinderea Serviciului de evaluare si 

ingrijirea copilului 
362 

Reabilitare si extindere CIA Pecica 1.966 
TOTAL POR 2.328 

 
Pentru anul 2012 bugetul la capitolul 68.02  este 73.267 mii lei, aprobat prin 

HCJ Arad nr.29/02.02.2012, si rectificat conf HCJ nr.291/18.12.2012, 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: 

                                                                                                                                    mii 
lei 

Denumire indicator Buget 2011 Buget 2012 
Cheltuieli de personal 11.300 12.001 
Cheltuieli bunuri si servicii 11.086 11.000 
Finanţare drepturi persoane cu handicap 40.896 43.245 

Cheltuieli asistenţă socială      340 340 

Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile 

  6.233 6.681 

Cheltuieli de capital 671 - 

   

 
Fata de bugetul aprobat, platile efectuate la 31.12.2012  detaliate pe tipuri de cheltuieli 

se prezinta astfel: 
                                                                                                                                                 mii 

lei 
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Denumire indicator Credite 
aprobate 

Plati 
efectuate la 
31.12.2012 

Cheltuieli de personal 12.001 11.992 
Cheltuieli bunuri si servicii 11.000 10.949 
Finanţare drepturi persoane cu handicap 43.245 42.922 

Cheltuieli asistenţă socială 340 337 

Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile 

6.261 3.300 

 
Din analiza contului de executie rezulta ca DGASPC Arad s-a încadrat în creditele 

aprobate pentru anul  2012 si nu are depasiri la nici un articol pentru platile efectuate.  
 

 

ACTIVITATEA DE MANAGEMENT A RESURSELOR UMANE 
 
 

Responsabilitatea Serviciului resurse umane, securitate si sanatate in munca este de a 
aplica legislatia in domeniul recrutarii, selectiei, angajarii, organizarii personalului la nivel 
de institutie. Astfel, serviciul gestioneaza posturile din cadrul institutiei, prin verificarea 
statelor de functii, a corectitudinii intocmirii si ocuparii acestora, a indeplinirii conditiilor 
de pregatire si vechime a personalului, a stabilirii salariului de baza. 

Serviciul conduce, coordoneaza, asigura si intocmeste toate lucrarile si documentele de 
resurse umane sub forma carora se materializeaza raporturile de munca si contractuale ale 
salariatilor si asigura punerea in plata retributiei in functie de activitatea depusa.  

In cursul anului 2012 au fost indeplinite obiectivele prevazute in planul operational 
pentru implementarea strategiei judetene in vederea imbunatatirii capacitatii 
organizationale a DGASPC Arad 2008-2013. 

S-au desfasurat activitati de angajare de personal calificat in domeniul socio-uman in 
cadrul serviciilor de specialitate ale DGASPC Arad, astfel organizandu-se 13 concursuri 
pentru personalul contractual respectand regulamentul de organizare si desfasurare a 
examenelor.   

In urma acestor concursuri au fost angajate 90 persoane pentru care s-au intocmit 
dosarele personale; dispozitii de angajare; contractele individuale de munca si s-a asigurat 
punerea lor in plata. 

Au fost organizate de asemenea 3 examene de promovare in urma carora au promovat 
in grad profesional un numar de 362 persoane angajate cu contract individual de munca si 
3 persoane au trecut perioada de debut.  

Pentru functionarii publici s-a organizat 1 examen de promovare in grad profesional in 
urma caruia au promovat in grad superior un numar de 12 functionari publici, iar 1 
functionar public in urma absolvirii facultatii a promovat in clasă. Pentru un numar de 34 
persoane au fost intocmite dispozitii noi de numire in funcţie publică cu modificarea 
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salariului si punerea lor in plată precum si comunicarea acestora la ANFP . In urma 
avizului ANFP si CJA, 2 persoane au fost numite functionari publici. 

In urma evaluarilor nevoilor de formare profesionala a personalului din cadrul 
DGASPC Arad, sefii de serviciu/birou/centre au inaintat propunerile de formare 
profesionala a personalului si s-a intocmit planul de formare profesionala pentru anul 
2012. 

Pentru a ne incadra in bugetul alocat pentru formarea profesionala, din numarul de 
total de persoane propuse pentru cursuri de perfectionare au participat la: 

• Cursuri cu lector externi un numar de 127 persoane ; 
• Cursuri de calificare un numar de 3 persoane în meseria de bucatar. 

 In cursul anului 2012 au fost elaborate 4 hotarari de Consiliu Judetean cu privire la 
aprobarea organigramei si a statului de functii. Pentru aceasta a fost nevoie de o solicitarea 
de aviz  din partea Ministerului muncii, familiei si protectiei sociale si 1 solicitare de 
eliberare de Aviz ANFP. 

 
Organigrama DGASPC Arad a cuprins un numar de 868,5 angajati din care: 

• 48 functii publice de conducere 
• 132 functii publice de executie; 
•   22 functii contractuale de conducere; 
• 666,5 functii contractuale de executie din care 50 contractate. 

Dupa reorganizarea/restructurarea DGASPC Arad, organigrama contine 868,5 posturi  
din care: 

• 18 functii publice de conducere; 
• 134 functii publice de executie; 
•   22 functii contractuale de conducere; 
• 694,5 functii de executie din care 50 contractate. 

 
Conform responsabilităţilor prevăzute la nivelul serviciului şi pentru atingerea 

obiectivelor specifice am  desfăşurat o activitate susţinută şi astfel am efectuat următoarele 
activităţi: 

• 28 instructaje introductiv-generale de SSM 
- în cadrul acestor instructaje s-au prezentat prevederile Legii 319/2006, H.G. 
1425/2006, minime noţiuni de prim ajutor, O.U.G 96/2003, O.U.G 99/2000 şi Hotărârea 
355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor. 
Conform legislaţiei şi planificărilor aprobate de către angajator, s-au efectuat 

instructaje pentru personalul tehnic-administrativ, semestrial pentru un număr de 172 
angajaţi: 

• 172  instructaje periodice SSM  
• 172  instructaje periodice P.S.I. (S.U.) 

Pe parcursul anului 2012 s-a procedat la marcarea tuturor locaţiilor cu indicatore 
standardizate a căilor de evacuare în caz de incendiu cît şi a mijloacelor tehnice de apărare 
împotriva incendiilor cum ar fi stingătoarele aflate în dotare conform H.G. 971/2006 - 



RRAAPPOORRTT  DDEE  AACCTTIIVVIITTAATTEE  22001122  

DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  AArraadd  

• Proprietatea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau 
reprodus fără autorizare. 

52 

privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securtitate şi/sau sănătate la locul de 
muncă. 

Privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor ca măsură de siguranţă, am solicitat 
medicului de medicina muncii evaluarea riscurilor de sănătate şi securitate în muncă, 
împotriva îmbolnăvirii lucrătorilor cu boli profesionale cauzate de agenţi caracteristici 
locului de muncă, acţiune ce s-a finalizat prin evaluarea starii de sanatate a lucratorilor in 
conformitate cu Hotararea 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, si 
emiterea de noi fise de aptitudine de catre medicul de medicina muncii cu recomandari 
specifice acolo unde a fost cazul.    

 În vederea  implementarii legislatiei privind starea de sanatate a angajatilor s-au 
intocmit 28 dosare medicale, la angajare si la revenire din concediu ingrijire copil pana la 
varsta de doi ani pentru angajatii si viitorii angajati ai institutiei. 

Pentru efectuarea controlului medical periodic al angajatilor, s-au completat 34 fise de 
solicitare, specificandu-se investigatiile necesare fiecarui angajat ; s-au completat si 
distribuit biletele de trimitere pentru fiecare angajat catre cabinetele de specialitate cu care 
institutia colaboreaza. Au fost  ridicate 68 facturi  odata cu rezultatele investigatiilor si 
repartizate serviciului contabilitate. 

In urma controlului medical periodic, 521 fise de aptitudine au fost  eliberate de 
medicul specialist de medicina muncii , atasate dosarelor personale la SRUSSM, respectiv 
repartizate pe centre/servicii.  

Pentru cunoasterea la zi a situatiei imbolnavirilor angajatilor, s-a tinut o   evidenta a 
concediilor medicale ale angajatilor si din  aceasta reiese un numar de 454 de concedii 
medicale. 

In ceea ce priveste colectarea selectiva a deseurilor, din cadrul serviciului nostru a fost 
nominalizata in baza unei dispoziti emise de angajator, o persoana care sa implementeze 
sistemul de colectare selectiva a deseurilor in conformitate cu Legea 132/ iunie 2010, astfel 
s-a elaborat planul de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor pe categoriile 
prevazute in actul normativ. De asemenea, s-a implementat si un program de informare si 
instruire a propriilor angajati cu privire la organizarea colectarii selective a deseurilor. 

 
 

 

ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ARAD 

 
Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului preia şi verifică legalitatea şi 

conţinutul actelor depuse la dosare pentru a le înainta Comisiei pentru Protecţia 
Copilului, se consiliază şi se îndrumă copiii/familiile/persoanele pentru care şi la care au 
fost instituite măsuri de protecţie specială. 

În anul 2012, în urma dezbaterilor şi audierilor din şedinţele Comisiei pentru Protecţia 
Copilului Arad au fost discutate în total un număr de 1836 de cazuri, din care: 

 

� cazuri noi: 40 
 - plasamente la familii/persoane, rude gr: IV: - 29 
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 - plasamente D.G.A.S.P.C.:    - 7 
 - plasamente O.P.A.:     - 1 
 - supraveghere specializată    - 3 

 
Cazuri noi 2011 2012 

Plasamente la familii/persoane, rude gr. IV 21 29 
Plasamente D.G.A.S.P.C. 10 7 
Plasamente O.P.A. 3 1 
Supraveghere specializată - 3 
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� reevaluări: 61 

 - menţinere plasament D.G.A.S.P.C.:  - 25 
 - menţinere plasament O.P.A.   - 13 
 - menţinere plasament familii/persoane  - 23 

 
Reevaluări 2011 2012 

Menţinere plasament D.G.A.S.P.C. 78 25 
Menţinere plasament O.P.A. 14 13 
Menţinere plasament familii/persoane 43 23 
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- revocare plasament familial prin reintegrare în familia naturală    - 5 
- revocare plasament familial prin efectul legii     - 31 
- revocare plasament D.G.A.S.P.C. prin reintegrare în familia naturală   - 18 
- revocare plasament D.G.A.S.P.C. prin efectul legii     - 27 
- revocare plasament O.P.A. prin reintegrare în familia naturală   - 2 
- revocare plasament O.P.A. prin efectul legii:     - 2 
- revocare supraveghere specializată       - 10 
- eliberare atestate A.M.P.        - 49 
- solicitare avize favorabile de la alte C.P.C.      - 8 
- eliberare aviz favorabil către alte C.P.C.– uri     - 1 
- eliberare certificate de încadrare în grad de handicap              -1324 
- eliberare certificate de orientare şcolară/profesională    - 159 
- eliberare certificate de încadrare în grad de handicap şi orientare şcolară  - 93 
- respingere încadrare în grad de handicap:      - 6 
 

 2011 2012 
revocare plasament familial prin reintegrare în familia naturală 6 5 
revocare plasament familial prin efectul legii 29 31 
revocare plasament D.G.A.S.P.C. prin reintegrare în familia naturală 11 18 
revocare plasament D.G.A.S.P.C. prin efectul legii 3 27 
revocare supraveghere specializată  10 
revocare plasament O.P.A. prin reintegrare în familia naturală  2 
revocare plasament O.P.A. prin efectul legii 8 2 

 
 2011 2012 
eliberare atestate A.M.P. 26 49 
eliberare avize favorabile pentru alte C.P.C. 2 1 
solicitare avize favorabile de la alte C.P.C. 6 8 
eliberare certificate de încadrare în grad de handicap 1243 1324 
eliberare certificate de orientare şcolară/profesională 157 159 
eliberare certificate de încadrare în grad de handicap şi orientare şcolară 146 93 
respingere încadrare în grad de handicap 1 6 
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 interesate, asistentului maternal profesionist, 
serviciilor de tip rezidenţial sau familial, organismelor private acreditate, agenţiilor 
judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, C.P.C.- urilor din alte judeţe, comunităţilor 
locale, un număr de 5710 plicuri reprezentând corespondenţa C.P.C., C.E.P.A.H. şi 
D.G.A.S.P.C. Arad. 
 
 
 

MANAGEMENTUL CALITĂŢII  
 

Începând cu anul 2007 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Arad a implementat standardul ISO 9001:2000, în anul 2008 obţinând certificat de calitate 
pentru sistemul de management, în anul 2010 făcându-se trecerea la noul standard aflat in 
vigoare, ISO 9001:2008. 

 
În vederea menţinerii unui sistem de management al calităţii conform SR EN ISO 
9001:2008 pe parcursul anului 2012 au fost realizate următoarele: 
1. Analiza efectuată de management 

Analiza managementului a urmărit stadiul de documentare a SMC şi de 
implementare a documentelor în raport cu politica, obiectivele stabilite şi 
documentaţia sistemului de management al calităţii. Managementul de la cel mai înalt 
nivel al D.G.A.S.P.C. Arad precum si proprietarii de procese, au conştientizat 
necesitatea stabilirii programului de îmbunătăţire a eficacităţii sistemului de 
management al calităţii. 

A fost stabilit planul de masuri de îmbunătăţire a calităţii. 
A fost evaluat gradul de satisfacţie al beneficiarilor pentru anul 2011. Evaluarea 

satisfacţiei beneficiarilor serviciilor oferite de D.G.A.S.P.C. Arad este cuprinsă în 
analiza efectuată de management din ianuarie 2013. 
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• Acreditarea D.G.A.S.P.C. Arad ca furnizor de servicii sociale 
În privinţa obţinerii acreditării ca furnizor de servicii sociale, a fost întocmită 

documentaţia necesară și au fost întreprinse demersuri pentru obţinerea diferitelor 
avize şi certificate de la alte instituţii. 

Conform Deciziei nr. 19 din 01.02.2012, Comisia de Acreditare a furnizorilor de 
servicii sociale Arad, a acreditat instituţia noastră ca furnizor de servicii sociale cu 36 
centre subordinate, conform documentelor depuse la Agenţia Judeţeană pentru 
Prestaţii Sociale şi Inspecţie Socială. 

 
• Actualizare prin elaborare şi revizie instrucţiuni de lucru, proceduri şi 

manualul calităţii 
Având în vedere modificările organigramei D.G.A.S.P.C. Arad, pe parcursul 

anului 2012 a fost revizuit manualul calităţii, au fost revizuite instrucţiuni de lucru 
care să corespundă procedurilor operaţionale stabilite de ordinul 946/2005. 

Au fost elaborate noi proceduri de lucru, iar personalul a fost instruit cu privire 
la standardul ISO 9001:2008. 

 
• Audit intern și extern la D.G.A.S.P.C. Arad 
Evaluarea sistemului de management al calităţii existent la D.G.A.S.P.C. Arad 

în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008, în scopul îmbunătăţirii continue a calităţii  s-a 
realizat prin auditarea internă a tuturor structurilor.  

    Auditul intern s-a efectuat în perioada februarie-mai 2012. Au fost auditate 48 
de procese din 19 locaţii, s-au întocmit 48 planuri de desfăşurare a auditului respectiv 
48 rapoarte de audit intern fără a se înregistra neconformităţi. În raportul intern final 
nr. 30 din 22.06.2012 sunt enumerate câteva oportunităţi de îmbunătăţire dintre care 
enumerăm: 

� Perfecţionarea continuă a documentelor calităţii; 
� Stabilire modalităţi de reevaluare a planului anual de acţiune; 
� Difuzare către referenţi a PIS- urilor pe condica de difuzare; 
� Stabilirea unor metode de justificare a obiectivelor îndeplinite; 
� Stabilirea corelaţiei dintre procesele existente; 
� Dezvoltarea legăturilor cu familiile, rudele beneficiarilor adulţi ocrotiţi 

în centre; justificare în registru special. 
Pe parcursul anului 2012 s-a realizat auditul extern de supraveghere. În urma 

raportului organismului de certificare au fost identificate atât rezultate pozitive cât şi 
indicaţii de îmbunătăţire. Pe parcursul auditului la faţa locului, auditorul 
organismului de certificare TUV Austria nu a constatat neconformităţi. 

 
• Implementare control intern conform Ordinului 946/2005 privind 

Controlul intern/managerial în cadrul entităţilor publice 
Pe parcursul anului 2012 s-a conferit consultanţă grupului de lucru în vederea 

elaborării diverselor proceduri, raportări, completări formulare. Au fost elaborate 
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diverse situaţii, recomandări solicitate de auditorul intern al D.G.A.S.P.C. Arad, ex.: 
listă cu obiectivele generale şi specifice ale D.G.A.S.P.C. Arad, Registrul riscurilor, 
Lista responsabililor cu elaborarea şi actualizarea sistematică a registrului de riscuri la 
nivelul D.G.A.S.P.C. Arad, etc. 

 

 În urma raportării generale a activităţii desfăşurate la nivelul D.G.A.S.P.C. 
Arad pentru anul 2012 se va efectua o analiza de management care la momentul 
finalizării va fi anexată prezentului raport de activitate. 
 D.G.A.S.P.C. Arad dispune de o administraţie care respectă reglementările 
legale în vigoare, este eficace în privinţa organizării, numărului şi calificării 
personalului şi funcţionează riguros prin serviciile oferite beneficiarilor având 
mecanisme de control şi de dezvoltare continuă a performanţelor. 
 
                                                                    
                     

PROCESE INSTRUMENTATE  ÎN INSTANŢELE DE JUDECATĂ 

 
În cursul anului 2012 Serviciul Juridic contencios a avut în lucru următoarele cazuri : 

 
I. PROCESE 
- Procese de instituire plasament       - 64 
- Procese de încetare plasament       - 7 
- Procese de încetare plasament şi reintegrare     - 14 
- Procese de menţinere plasament       - 52 
- Procese de Ordonanţă Preşedinţială pt. instituirea plasamentului în regim de urgenţă   - 1 
- Procese de încetare plasament regim de urgenţă şi reintegrare familială    - 3 
- Procese de menţinerea plasamentului în regim de urgenţă      - 13 
- Procese înlocuire plasament în regim de urgenţă cu plasamentul     - 63  
- Procese de încetare a plasamentului în regim de urgenţă şi instituire plasament   - 1 
- Procese de redarea exerciţiului drepturilor părinteşti         - 2 
- Procese de majorare alocaţie plasament         - 1 
- Procese de îndreptare eroare materială          - 10 
- Cereri de poprire sau executare silită        - 63 
- Contestaţie la executare          - 2 
- Procese/Cereri investire cu formulă executorie       - 1 
- Memorii penale           - 11 
- Procese penale           - 7 
- Procese având ca obiect pretenţii conform Legii nr. 448/2006     - 23 
- Procese având ca obiect pretenţii conform Codului Civil      - 3 
- Procese de obligaţia de a face         - 1 
- Procese de acţiune în revendicare         - 1 
- Procese în contencios administrativ        - 11 
- Procese de litigiu de muncă         - 2 
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- Procese de contestaţie împotriva hotărârii Comisiei pt. Protecţia Copilului   - 3 
- Proces de refuz acordare drepturi protecţie socială conform Legii nr. 448/2006   - 1 
- Procese de încuvinţarea adopţiei interne        - 1 
- Procese de tăgada paternităţii         - 1 
- Procese de înregistrare tardivă a naşterii        - 2 
- Proces de instituire curatelă         - 1 
- Procese de înapoiere minor         - 1 
- Proces de plângere împotriva Proces verbal contravenţie conform OUG nr.195/2002  - 1 
- Recurs            - 10 
- Apel            - 2 
- Contestaţie în anulare          - 1 

 
 

- Întâmpinare            - 24 
- Răspuns la întâmpinare          - 1 
- Întâmpinare conform OUG nr. 34/2006        - 4 

 
Total procese  409 din care:   
ADMISE  =399 
RESPINSE  =10 
SUSPENDATE =5 

 
 

II. PROCEDURI DE LUCRU ÎN CADRUL PROCESELOR/ACTELOR JURIDICE 
 ALE SERVICIULUI : 
- Note de şedinţă             - 19 
- Cerere de repunere pe rol a cauzei          - 1 
- Precizare de cerere             - 5 
- Completare şi modificare de cerere          - 3 
- Cerere de renunţare la judecată           - 1 
- Cerere eliberare/definitivare hotărâri judecătoreşti (sentinţe, decizii civile/penale/cont.)   - 6 
- Cerere eliberare certificat de grefă          - 1 
- Răspuns la petiţii             - 21 
- Adrese             - 26  
- Decizii de sancţiune disciplinară                               - 2  
- Angajamente de plată           - 24  
- Referate              - 2 
- Rapoarte             - 1 
- Convenţii, contracte, protocoale, parteneriate şi acte adiţionale       - 8 
- Notificări              - 23  
- Documente şi/sau dosare arhivate          - 159 

 
Total  proceduri de lucru în cadrul proceselor/actelor juridice ale serviciului - 302 
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            TOTAL  procese/acte juridice/avize de legalitate -  22.759    
 

Anul 2012 a fost un an cu un volum de muncă foarte mare, toate cazurile şi dosarele  
au fost soluţionate cu respectarea termenelor, s-au îndeplinit obiectivele conform strategiei 
propuse. 

 

 

ACTIVITATEA PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE 

 
Activitatea de achizitii publice din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Arad se organizeaza si se desfasoara in cadrul Compartimentului 
Achizitii Publice, coordonată de catre directorul general adjunct economic. 

Atat in anul 2011 cat si in 2012, in luna ianuarie, s-au incheiat acte aditionale 
(prelungirea contractelor in curs) aferente contractelor din 2011, respectiv 2012, pana la noile 
proceduri. 

In decursul anului 2012 s-au demarat proceduri de achizitie publica la programele: 
o Extinderea Serviciului de evaluare si îngrijire a copilului  care a savarsit fapte 

penale prin infiintarea unui Centru multifunctional de consiliere și educaţie;  
o Reabilitare si extindere la Centrul de îngrijire si asistenta Pecica; 
o Dezvoltare de structuri ale economiei sociale in regiunile N-V, S-V Oltenia si Vest; 
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note de şedinţă 19

preciz. cer. in instanta 5

complet si modif cerere 3

cerere de renunt.jud. 1

cerere elib. def. 6

cer.elib.certificat grefa  1

cerere de repunere pe rol 
cauză 1

raspunsuri la petitii 21

adrese 26

referate 2

conventii/protocoale/parteneri
ate/acte adiţionale 8

notificari 23

angaj. plata 24

decizii sanc. dis. 2

rapoarte 1

documente arhivate  159
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o Proiectul  PROACT –Masuri active de integrare profesionala a persoanelor  
o cu handicap; 
o Proiectul Extindere si reabilitare  Centrul de criza Arad. 
Pe parcursul derularii procedurilor de achizitie publica in anul 2012 au fost depuse 4  

contestatii, 3 la obiectivul: Lucrari de extindere a Serviciului de evaluare si ingrijirea 
copilului care a savarsit fapte penale prin infiintarea unui Centru multifunctional de 
consiliere si educatie, cerere de oferta, contestatiile  soluţionându –se în favoarea 
contestatarului  și o contestatie la obiectivul : Lucrare de reabilitare a spatiilor 
Complexului de servicii sociale situat in str.  Iustin Marsieu nr 22/A - Atelier croitorie, 
contestatia fiind soluţionată în favoarea contestatarului. 

In anul 2012 în cadrul compartimentului s-au  derulat 2 proceduri de negociere fără 
publicare a unui anunt, la obiectivele: Alimente de baza 2 și Lucrari suplimentare la 
Centrul de îngrijire și asistenţă  Pecica . 

 
In cursul anului 2012 s-au derulat  94 de proceduri: 
 
Nr crt Denumire procedura Tipuri de proceduri Total  

Produse 44 34 
Servicii 49 34 

1 Achizitii directe 

Lucrari 7 0 
Produse 17 17 
Servicii 3 5 

2 Cerere de oferta 

Lucrari 0 2 
3 Negociere directa fara 

publicare  
Produse  1 

 Negociere directa fara 
publicare  

Lucrari  1 

 Total  94 
 

0

10

20

30

40

50

Produse Lucrari

Achizitii
directe

Cerere oferta

 
 

Pe parcursul anului 2012 am întâmpinat greutăţi în respectarea termenelor privind 
achiziţiile  datorită modificărilor survenite în SEAP cu privire la termenele  de publicare și 
conţinutul documentaţiei de atribuire. 
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 CONTROLUL ŞI AUDITUL ÎN CADRUL INSTITUŢIEI     

 
Prin activităţile efectuate, auditorii interni au avut ca principale scopuri: îmbunătăţirea 

calităţii managementului şi controlului intern, buna administrare a patrimoniului public, 
monitorizarea conformităţii cu regulile şi procedurile existente, îmbunătăţirea eficienţei şi 
eficacităţii operaţiilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad. 

Principalele domenii spre care au fost direcţionate misiunile de audit în  anul 2012 au 
fost : 

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

procedurile operaţionale elaborate, iar personalul utilizează în mod corespunzător 
formularistica specifică. 

- 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 19 rapoarte de audit intern, fără a se 
constata neconformităţi, auditorul concluzionând că sistemul de management al calităţii 
este bine implementat, bazat pe o documentaţie adecvată şi pe un personal conştient de 
importanţa menţinerii acestuia. 

2. O altă misiune a fost evaluarea modului de organizare şi funcţionare a Centrului de 
Ingrijire şi Asistenţă Gurahonţ, care a avut ca scop evidenţierea disfuncţiilor, determinarea 
cauzelor acestora, cunoaşterea problemelor şi identificarea soluţiilor, propunerea 
măsurilor de remediere, în vederea dezvoltării şi îmbunătăţirii serviciilor sociale furnizate 
beneficiarilor din cadrul acestui centru. 

In urma misiunii a fost elaborat de către echipa de control un raport, în care au fost 
consemnate constatările respectiv aspectele pozitive şi iregularităţile constatate, 
recomandările date şi termenele de implementare pentru remedierea iregularităţilor. 
Pentru remedierea iregularităţilor constatate şi totodată pentru îmbunătăţirea activităţii 
acestei subunităţi verificate au fost formulate 16 recomandări, dintre care menţionăm: 

- înaintarea demersurilor în vederea obţinerii acreditării şi a autorizaţiei de 
funcţionare a centrului 

- conducerea contabilităţii centrului la zi 
- efectuarea înregistrărilor în fişele de magazie imediat după efectuarea 

operaţiunilor de primire sau eliberare din magazie. 
 La finalul perioadei planificate de implementare a recomandărilor au fost efectuate 
reverificări pentru a se vedea stadiul implementării recomandărilor formulate. In urma 
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acestor reverificări s-a concluzionat că recomandările au fost implementate pe parcursul 
anului în proporţie de 100%. 
3. In cursul anului 2012, auditorii au analizat eficacitatea şi modul de organizare a 
evidenţei tehnic-operative în cadrul subunităţilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad. 
Obiectivul auditului a fost evaluarea activităţii centrelor aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. 
Arad, cu scopul de a da asigurări rezonabile şi consiliere managementului D.G.A.S.P.C. 
Arad, asupra faptului că, acestea funcţionează corespunzător. S-a pus accent pe 
examinarea şi aprecierea competenţei şi eficacităţii sistemului de control intern din cadrul 
subunităţilor instituţiei, având în vedere că verificarea eficacităţii sistemului de control 
intern este un obiectiv de bază al auditului conform normelor naţionale în domeniu.  
 S-a constatat că organizarea evidenţei contabile şi a celei tehnic-operative în cadrul 
subunităţor D.G.A.S.P.C. Arad este corespunzătoare, sistemele de control intern există şi 
funcţionează, iar acestea au fost concretizate în efectuarea de controale periodice ierarhice, 
controale de gestiune (patrimoniale) efectuate periodic în centre. 
4. 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 OMFP 
1702/2005 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consiliere desfăşurate de către 
auditorii interni din cadrul entităţilor publice.  
 In vederea atingerii acestor obiective şi a realizării activităţii de consiliere, pe parcursul 
anului 2012, compartimentul de audit intern a efectuat următoarele operaţiuni: 

− 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. 

        Compartimentul de audit intern a monitorizat sistematic toate fazele prezentate mai 
sus, a asigurat consilierea pe toată perioada anului a grupului de lucru şi a informat 
sistematic managementul general despre stadiul implementării standardelor de control 
intern la nivelul subunităţilor. 
         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 înţelegerea 
acestui domeniu de către toţi angajaţii, precum şi contribuirea la îmbunătăţirea sistemului 
de control managerial în această entitate. 
5. 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”. 
 Scopul acestei misiuni de audit intern a fost de a evalua sistemul de control 
intern/managerial la nivelul D.G.A.S.P.C. Arad în ceea ce priveşte respectarea condiţiilor 
de legalitate, economicitate, eficacitate, şi de a adăuga valoare prin formularea 
recomandărilor de către auditori. 
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Obiectivele misiunii de audit intern au fost:  
- Organizarea procesului privind implementarea sistemului de control 

intern/managerial  
- Analiza elaborării şi dezvoltării Programului de dezvoltare a sistemului de control 

intern/ managerial  
- Implementarea sistemului de control intern/managerial la nivelul entităţii publice 
- Implementarea standardelor de control intern/managerial 
- Întocmirea raportărilor trimestriale şi anuale cu privire la implementarea sistemului 

de control intern/managerial. 
In urma efectuării acestei misiuni, auditorii au constatat că la nivelul D.G.A.S.P.C Arad 

sistemul de control intern/managerial este parţial conform, din cele cele 25 de standarde 
aplicabile fiind implementate 21 de standarde, parţial implementate – 4 standarde şi 
neimplementate – 0. Standardele parţial implementate la nivelul structurilor D.G.A.S.P.C. 
Arad sunt: standardul 4 – Funcţii sensibile, standardul 5 – Delegarea, standardul  11 – 
Managementul Riscurilor, standardul 16 – Semnalarea neregularităţilor şi standardul 21 – 
continuitatea activităţii. 

Cauzele care au condus la implementarea parţială a standardelor de control au fost: 
- numărul mare de subunităţi ale D.G.A.S.P.C. Arad,  
- multitudinea şi diversificarea activităţilor care se efectuează în entitate, 
- organizarea cu greutate a întâlnirilor grupului de lucru, datorită faptului că şefii de 

centre – membrii ai grupului din subordine se află în judet, la distanţe mari de 
sediul central. 

6. Verificarea lunară a activităţii desfăşurate de gestionarul de mijloace băneşti şi a 
activităţii casieriei din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad a fost finalizată prin 12 procese verbale, 
în care auditorul a evaluat modul de gestionare a valorilor de natura mijloacelor băneşti, 
respectiv a verificat existenţa şi integritatea valorilor de natura mijloacelor băneşti aflate în 
caseria instituţiei, deasemenea a verificat şi respectarea regulilor de evidenţă, păstrare, 
circulaţie şi utilizare a documentelor cu regim special şi a fomularelor tipizate în cadrul 
caseriei. 
In urma evaluărilor efectuate, auditorul a constatat că activitatea desfăşurată de 
gestionarul de mijloace băneşti, respectiv activitatea caseriei se efectuează în mod 
corespunzător şi se respectă prevederile legale în materie. Având în vedere aceste 
constatări, auditorul nu a iniţiat acţiuni de corecţie asupra acestei activităţi. 

 
Pe ansamblul misiunilor efectuate, recomandările făcute de către echipa de audit au 

fost implementate astfel: 81,82% implementate, 9,09% în curs de implementare şi 9,09% 
având termen de implementate în anul 2013. 
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Recomandările formulate de auditorii interni în cadrul misiunilor de audit 

realizate în anul 2012 au avut un impact hotărâtor asupra îmbunătăţirii activităţilor 
auditate, contribuind la: 
- dezvoltarea sistemului de control intern/managerial din D.G.A.S.P.C. Arad, 
sprijinind astfel conducerea entităţii în deţinerea unui bun control asupra proceselor şi 
activităţilor; 
- îmbunătăţirea funcţionării sistemului de administrare a patrimoniului; 
- administrarea mai bună a fondurilor băneşti alocate, a veniturilor şi cheltuielilor, în 
concordanţă cu normele legale în vigoare şi cu obiectivele structurilor auditate. 
 
 

ACTIVITATEA PRIVIND VIZIBILITATEA ŞI TRANSPARENŢA 
SERVICIILOR 

 
În vederea asigurării vizibilităţii şi transparenţei serviciilor oferite, instituţia 

noastră a organizat 7 conferinţe 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 44 de articole şi s-au realizat 66 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 2012 

Răspunsuri la solicitări informaţii/petiţi/cereri 82 96 83 
Angajamente de confidenţialitate (vizită) 206 144 126 

Acord  audio-video pt. a filma  în centrele din cadrul 

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

11 13 14 

Contracte voluntariat 17 16 36 
Solicitări informaţii în baza Legii Nr.544/2001 10 4 6 
 

Activitatea de voluntariat este promovată permanent de către Compartimentul 
comunicare, registratură, relaţii cu publicul şi evaluare iniţială prin explicarea rolului, 
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specificului şi a misiunii D.G.A.S.P.C. Arad şi a actelor necesare în vederea desfăşurării 
activităţii de voluntariat.  

• 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: 46.624; 
- numere de înregistrare acordate în registrul de dispoziţii: 2.561; 
- număr ordine de deplasare eliberate: 324; 
- număr de procese-verbale întocmite pentru programul de audienţă: 29, din care: 
                  - director general:  15 cu participarea a 24  de persoane; 

     - director general adjunct asistenţă socială copil-familie:  4 cu participarea a 
4 persoane; 
     - director general adjunct economic – 9 cu participarea unei persoane; 

                  - număr de procese-verbale întocmite pentru şedinţele Colegiului director: 3 
(pentru aprobarea înlocuirii sporului pentru munca prestată în timpul nopţii cu sporul 
de 15% aplicat la salariul de bază, pentru personalul care lucrează în ture; avizarea 
raportului de activitate şi proiectului de buget; analiza organigramei instituţiei; 
aprobarea deschiderii unor conturi pentru beneficiarii locuinţelor protejate; aprobarea 
modificării programului de lucru în ture la personalul de la telefonul de urgenţă); 
- număr de procese-verbale întocmite pentru şedinţele organizatorice: 8; 
- număr de procese-verbale întocmite pentru şedinţele Comisiei familii adoptatoare, 
persoane apte să adopte: 2 (pentru 1 familie și 1 persoană apte să adopte). 
 

Numere de înregistrare acordate în registrul de corespondenţă comparativ cu 
anul 2011: 
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ACTIVITATEA DE MONITORIZARE  

 
Instituţia deţine două baze de date, utilizate la nivel naţional în cadrul direcţiilor: 

1. CMITS (Child Monitoring and Tracking Information System) - sistem informatic 
de evidenţă şi monitorizare a copiilor şi tinerilor beneficiari ai serviciilor oferite de 
DGASPC Arad. Baza de date se salvează pe serverul de la sediul Direcţiei Protecţia 
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Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, şi Protecţiei Sociale. Datele se 
pot vizualiza de către toate direcţiile din ţară.  

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 salvează pe serverul local al direcţiei. Datele sunt vizibile doar 
de către utilizatorii aplicaţiei din cadrul instituţiei. 

 
1. În baza de date CMTIS se operează date care actualizează cazuistica beneficiarilor 

şi cazurile noi astfel: 
- cazuri care intră în sistemul de protecţie (măsură de protecţie, încadrare în 

grad de handicap, orientare şcolară) sau li se acordă servicii de prevenire, 
consiliere, monitorizare sau orice alte servicii, 

- cazuri la care intervin modificări (mutare dintr-o locaţie în alta, transfer de 
competenţă, înlocuire măsură de protecţie) şi 

- cazuri care nu mai beneficiează de sistemul de protecţie sau servicii acordate. 
  

Aceste date sunt operate pe baza unor documente care dovedesc 
intrarea/acordarea de servicii/modificarea/ieşirea cazurilor, cum sunt: sentinţe juridice, 
hotărâri ale Comisiei pentru protecţia copilului, certificate de încadrare în grad de 
handicap şi orientări şcolare, dispoziţii, sesizări/solicitări, rapoarte.  

  
 Conform planului de acţiune, în anul 2012, au fost întocmite 12 fişe lunare şi 4 
fişe de monitorizare trimestriale, cu date extrase din CMTIS. 
 

CAZURI ACTIVE LA SFÂR�ITUL TRIMESTRELOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observaţie: Trimestrul IV al anului 2012 se închide la sfârșitul lunii ianuarie 2013. 

 
2. În aplicaţia D-SMART se operează date ale persoanelor cu handicap (copii şi 

adulţi), conform Ordinului 1106/09.03.2011, pentru constituirea registrelor 
electronice privind persoanele cu handicap. În urma operării acestor date Direcţia 

pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap solicită compartimentului întocmirea 
următoarelor rapoarte: 

 
a) rapoartele statistice N-uri (persoane cu handicap neinstituţionalizate care necesită 

protecţie): 7 rapoarte trimestriale/semestriale. Rapoartele sunt împărţite pe 
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diferite criterii, cum sunt: tip deficienţă, grad de handicap, statut, mediu social, sex, 

vârstă, dinamica intrărilor şi ieşirilor, dinamica cazurilor noi şi a deceselor, asistenţii 

personali şi salariile acestora, îndemnizaţiile.  
b) rapoartele statistice I-uri (persoane cu handicap instituţionalizate): 7 rapoarte 

trimestriale/semestriale, împărţite pe aceeaşi criterii ca şi N-urile 
c) rapoartele statistice I-Anexe (persoane cu handicap instituţionalizate): 7 

rapoarte trimestriale 
d) coordonatele serviciilor sociale oferite persoanelor cu handicap adulte: trimestrial  
e) numărul persoanelor cu handicap încadrate în muncă, după profesii şi meserii: 

trimestrial  
  

 Prin administrarea aplicaţiei D-Smart se înţelege implementarea 
versiunilor/modificărilor noi (lunar) la fiecare utilizator de aplicaţie, depistarea şi 
rezolvarea problemelor de operare a utilizatorilor, modificarea rapoartelor şi salvarea 
zilnică a bazei de date. 

  
 

ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ  

 
Pe parcursul anului 2012 s-a asigurat aprovizionarea cu furnituri de birou,  aparatură 

electronică, materiale de curăţenie, carburanţi auto sub formă de bonuri valorice (BCF) şi 
alte materiale în conformitate cu solicitările din centre conform bugetului alocat. 

Masinile  care  deservesc  serviciile  aparatului propriu al DGASPC  au parcurs în anul 
2012  - 172.820 km. Consumul de combustibil în anul 2012 la masinile care deservesc 
serviciile DGASPC cât și masinile folosite de centrele din subordine  fiind de 26273.5  litri   
combustibil. O adevărată problemă o reprezintă vechimea parcului auto, în consecinţă 
consumul ridicat de carburant/100km şi reparaţiile costisitoare, precum și cota insuficientă 
de 100 l/auto /lună, în condiţiile în care munca personalului în cadrul instituţiei se bazează 
în mare parte pe deplasări în teren. 

Referitor la activitatea de întretinere si reparatii curente  au fost realizate 164 de 
comenzi de  reparatii catre firma care asigura  întreţinerea și reparaţiile în cadrul centrelor. 

A fost predată  spre administrare catre Consiliul Judeţean Arad locatia fostului Centru 
de zi ”Poiana„ din Arad str. Poiana. 

În ceea ce privește drogheria în cadrul instituţiei s-a asigurat aprovizionarea cu 
medicamente și material sanitare și s-au eliberat condicile de medicamente prescrise de 
medici, pentru toate centrele de copii și adulţi din cadrul DGASPC Arad, pe parcursul 
anului 2012 eliberându-se 137de centralizatoare  de medicamente și materiale sanitare. 

La arhiva D.G.A.S.P.C. a fost compactată documentaţia din anii 2008, 2009, 2010.  
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                               CONCLUZII  

 
Și pe parcursul anului 2012, ca și în anul precedent, activitatea de asistenţă socială a 

instituţiei s-a finalizat cu rezultate bune având în vedere contextul în care s-a desfășurat. 
Resursele financiare, umane și materiale limitate au determinat dificultăţi în aplicarea și 
respectarea cu rigurozitate a legislaţiei, făcându-se eforturi în mod deosebit pentru 
asigurarea calităţii serviciilor oferite beneficiarilor aflaţi integral în responsabilitatea 
DGASPC Arad, respectiv cei a căror măsură de protecţie este stabilită în serviciile proprii, 
de tip rezidenţial 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 un Centru de consiliere şi asistenţă specializată pentru persoanele cu tulburări din 
spectru autist şi familiile acestora - un serviciu social a cărui misiune este abordarea 
multidisciplinară şi integrată a copiilor / tinerilor cu TSA prin terapii de recuperare, în 
vederea integrării lor sociale şi educaţionale într-un cadru incluziv, precum şi consilierea şi 
asistenţa familiilor acestora, servicii de care au beneficiat 17 copii și familiile acestora. De 
asemenea,  tot în vederea diversificării serviciilor începând cu data de 01.12.2012 a fost 
înfiinţat Serviciul de coordonare a activităţii administraţiei publice locale în domeniul 
asistenţei sociale și protecţie a drepturilor copilului, în luna aprilie 2012 fiind finalizat 
proiectul Extinderea și Reabilitarea Centrului de Îngrijire și Asistenţă Pecica, centrul fiind 
inaugurat în luna mai.  

În ceea ce privește domeniul protecţiei și promovării drepturilor copiilor, s-a 
constatat faptul că numărul copiilor ocrotiţi în sistem rezidenţial, precum și numărul 
copiilor beneficiari ai serviciilor de îngrijire alternativă s-a păstrat constant pe parcursul 
anului 2012 comparativ cu anul 2011. Se menţin constante cazurile înregistrate în domeniul 
prevenirii separării copiilor de părinţii lor, cu toate că a crescut procentul cazurilor pentru 
care a fost necesară instituirea unei măsură de protecţie, raportat la numărul cazurilor 
instrumentate în anul 2012,  ca urmare a faptului că şansele de reintegrare familială s-au 
dovedit a fi scăzute. În domeniul prevenirii fenomenelor de abuz, neglijare, exploatare, s-a 
înregistrat o uşoară scădere a cazurilor instrumentate, fenomen datorat scăderii solicitărilor 
pe acest segment de activitate, fie că aceste solicitări sunt făcute în mod direct fie din partea 
instituţiilor abilitate. S-a menţinut constant numărul serviciilor de prevenire oferite copiilor 
cu dizabilităţi în cadrul centrelor de zi şi de recuperare precum şi prin intermediul echipei 
mobile de recuperare a copilului cu dizabilităţi. A crescut uşor numărul cazurilor copiilor 
care săvârşesc fapte penale, referite către instituţie, dar s-a păstrat constant, în cursul anului 
2012, numărul copiilor cu comportament delincvent şi predelincvent  semnalate de părinţi 
sau de instituţiile abilitate. A scăzut uşor numărul copiilor încredinţaţi în vederea adopţiei şi 
implicit a încuviinţărilor ca urmare a modificărilor legii adopţiei survenite începând cu luna 
aprilie a anului 2012, modificări care necesită o perioadă de timp de ajustare a procedurilor 
utilizate până la acea dată. 
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În ceea ce privește activitatea în domeniul persoanelor adulte, analizând cu atenţie 

datele statistice din 2012, constatăm că numărul beneficiarilor din centrele rezidenţiale  a 
scăzut cu 10% faţă de 2011, ca urmare a încetarea biologică a cursului vieţii și a acţiunilor 
concentrate a echipelor multidisciplinare care au  facut posibilă reintegrarea în familie a  
beneficiarilor. 

În 2012,  numărul persoanelor care au solicitat încadrare în grad de handicap a crescut 
cu 4,33% faţă de 2011, respectiv numărul persoanelor adulte cu handicap, 
neinstituţionalizate a crescut în 2012 cu 2,42% faţă de anul 2011. Urmărind evoluţia 
comparativă 2012-2011, observăm că numărul persoanelor cu handicap grav, accentuat și 
ușor a crescut în 2012, ceea ce a atras după sine creșterea bugetului alocat  în 2012.  

Încă de la înfiinţarea instituţiei s-au făcut demersuri privind colaborarea cu 
organizaţiile neguvernamantale și stabilirea unui parteneriat public-privat durabil eficient și 
stabil. Obiectul parteneriatelor este reprezentat de : grupuri de suport pentru beneficiari; 
promovarea integrării socio-profesionale pentru persoanele cu dizabilităţi de vârstă activă 
prin dezvoltarea competenţelor acestora şi sprijinirea inserţiei lor socio-profesionale; 
dezvoltarea de servicii sociale la nivelul judeţului Arad; oferirea de servicii de specialitate 
beneficiarilor copii și adulţi; dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copiii 
şi tinerii care părăsesc sistemul de protecţie; formarea profesională a personalului; 
combaterea discriminării şi a excluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi prin 
informarea comunităţilor locale cu privire la particularităţile şi nevoile acestora.  

Promovarea serviciilor şi activităţilor DGASPC Arad s-a realizat prin intermediul 
conferinţelor de presă, comunicatelor, seminariilor susţinute la nivelul comunităţilor locale, 
prezentărilor în şcoli, audientelor, diferitelor întâlniri adresate atât beneficiarilor de servicii 
cât şi publicului larg. 

Prezentul raport a fost realizat în baza informaţiilor 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 
Dr. Edita Iuhasz 
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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 finanţare: decembrie 2010 
 

                                            
      Foto:              Conferinta finala 11 decembrie 2012 

 
Descrierea activităţii pe parcursul anului 2012:  

Prin intermediul acestui proiect se va dezvolta un pachet integrat de servicii care 
va include: evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor privind accesul pe piaţa 
muncii, oferirea de informare și consilier profesională personalizată, realizarea 
planurilor individuale de integrare profesională și aplicarea acestora. 

 Permanent baza de date care cuprinde situaţia persoanelor cu handicap din judeţul Arad a 
fost actualizată, fiind introduse noile intrări şi reevaluările realizate în perioada anterioară; 

 În vederea mediatizării serviciilor oferite prin intermediul proiectului PROACT au fost 
postate pe pagina web a D.G.A.S.P.C. Arad www.dgaspc-arad.ro, 12 articole; 

 Au fost contactate mai multe primării din judeţul Arad unde cu sprijinul reprezentanţilor 
autorităţilor locale au fost organizate întâlniri cu persoanele cu handicap din comunitate 
pentru a identifica potenţiali beneficiari de serviciile oferite prin proiect; 

 În lunile martie și aprilie au fost realizate activităţi de planificare a unor campanii de 
informare/conştientizare/sensibilizare a potenţialilor angajatori ai unor  persoane cu 
handicap care şi-au exprimat dorinţa de a-şi găsi un loc de muncă; 

 În luna mai, D.G.A.S.P.C. Arad  a participat, la „Ziua porţilor deschise” activitate a  unei 
campanii de informare. Scopul a fost acela de a facilita accesul potenţialilor angajatori ai 
unor persoane cu handicap la informaţii relevante în ceea ce priveşte proiectul aflat în 
derulare precum şi de a facilita accesul persoanelor cu handicap la serviciile oferite prin 
proiect; 
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 Pentru organizarea bursei locurilor de muncă pentru persoanele cu handicap, în calitate de 
parteneri, D.G.A.S.P.C. Arad: a invitat să participe la eveniment, persoanele cu handicap 
ocrotite în cadrul centrelor rezidenţiale de ocrotire, a conceput şi realizat materiale de 
prezentare ale serviciilor oferite de către instituţie, materiale centrate pe soluţionarea 
problemelor cu care se confruntă persoanele cu handicap; 

 DGASPC Arad a contactat şi a informat reprezentanţii mass-media  despre derularea 
evenimentului, prin biroul specializat de presă. În data de 26.10.2012 a avut loc, în Arad, 
Bursa locurilor de muncă destinată persoanelor cu handicap. La eveniment au participat și 
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. De asemenea, instituţia a beneficiat de un stand de prezentare al serviciilor 
oferite persoanelor cu handicap., informaţiile fiind oferite de către personalul specializat al 
instituţiei. Ca urmare a derulării evenimentului au apărut 3 articole în presa locală și 3 
reportaje TV; 

 În vederea organizării conferinţei finale de presă, responsabilii numiţi în cadrul proiectului 
din partea DGASPC Arad, au realizat demersurile necesare pentru pregătirea acesteia; 

 Conferinţa finală s-a desfășurat în data de 11.12.2012; au participat reprezentanţi ai 
Fundaţiei Bethany, reprezentanţi din partea Universităţii de Vest Vasile Goldiş, 
reprezentanţi ai DGASPC Arad, beneficiari ai proiectului, angajatori din judeţul Arad; 

 Permanent membrii echipei de implementare de la nivelul instituţiei noastre au menţinut 
legătura prin telefon sau poșta electronică cu membrii echipei de implementare de la 
nivelul Fundaţiei Bethany. 

 
Rezultatele proiectului: 

 270 de beneficiari incluşi în proiect; 
 263 de planuri de integrare socio-profesională realizate; 
 69 de grupuri de suport susţinute; 
 42 de sesiuni de instruire în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă şi 

prezentare la interviuri în vederea ocupării; 
 207 participanţi la cursurile de iniţiere, (anteprenoriale, competenţe TIC, civice şi 

sociale) dintre care 202 beneficiari certificaţi şi 179 subvenţionaţi; 
 5 cursuri de calificare profesională; 
 36 de beneficiari angajaţi; 
 2 burse ale locurilor de muncă organizate; 
 20 de campanii susţinute pentru informarea beneficiarilor proiectului. 

 
Stadiul actual: Proiectul s-a finalizat în 31 decembrie 2012. 
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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 aprilie 2012 

 
Valoarea proiectului: 3.497.648 lei 
    
Scop: Creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate în Centrul de 
îngrijire şi asistenţă Pecica. 

Semnarea contractului de finanţare: 29 septembrie 2010 
 
Descrierea activităţii pe parcursul anului 2012:  

� Conform calendarului activităţilor, execuţia lucrărilor de reabilitare și extindere a 
Centrului de îngrijire și asistenţă s-a realizat în perioada luna 5, anul 1 și luna 7, 
anul 2; 

� A fost menţinută corespondenţă cu proiectantul în vederea soluţionării 
problemelor apărute pe şantier în urma operaţiunilor de dezveliri şi demolări, 
respectiv apariţia unor situaţii tehnice care nu au putut fi prevăzute iniţial, la 
momentul întocmirii documentaţiei tehnico-economice şi care în prezent necesită 
completări şi modificări de soluţii de proiectare. S-au stabilit sarcini pentru 
proiectant în vederea soluţionării problemelor apărute, respectiv întocmirea de 
urgenţă a planşelor modificatoare şi de completare a proiectului precum şi a 
detaliilor de execuţie, însoţite de dispoziţiile de şantier, corespunzător situaţiei 
actuale ivite; 

� S-a încheiat act aditional la Contractul de lucrari în vederea executarii lucrarilor 
aparute ca urmare a necesitatii schimbarii solutiei de consolidare a corpurilor de 
cladiri A, B si C, respectiv a lucrarilor necuprinse în contractul initial; 
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� Au fost transmise către ADR Vest 2 memorii justificative în vederea aprobării 
încheierii unui act adiţional pentru modificarea bugetului proiectului. Acesta a 
fost încheiat în luna aprilie; 

� Recepţia lucrărilor s-a desfășurat în data de 26.04.2012; 
� Conferinţa de presă finală s-a desfășurat în data de 27.04.2012; 
� Centrul a fost inaugurat la sfârșitul lunii mai. 
 
Prin intermediul proiectului s-au realizat următoarele: 
� Extinderea clădirii centrului în vederea asigurării de condiţii de locuit conform 

standardelor de calitate; 
� Compartimentarea dormitoarelor şi asigurarea unui număr de cel mult 3 locuri 

în fiecare dormitor; 
� Dotarea clădirii cu o instalaţie de încălzire centrală care să asigure confortul 

termic necesar; 
� Accesibilizarea centrului şi amenajarea de spaţii igienico-sanitare în  

conformitate  cu standardele de calitate; 
� Desfăşurarea unei campanii de sensibilizare, conştientizare a populaţiei asupra 

problematicii speciale a persoanelor cu dizabilităţi, a importanţei şi respectării 
principiului egalităţii de şanse. 

 

 

               
Foto: Centrul de îngrijire şi asistenţă Pecica aprilie 2012 

 
Stadiul actual: Proiectul s-a finalizat în 29 aprilie 2012. 

 
 
 
 
 
 



RRAAPPOORRTT  DDEE  AACCTTIIVVIITTAATTEE  22001122  

DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  AArraadd  

• Proprietatea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau 
reprodus fără autorizare. 

76 

 
 
 
 
 

PROIECTE 
AFLATE IN 

IMPLEMENTARE 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RRAAPPOORRTT  DDEE  AACCTTIIVVIITTAATTEE  22001122  

DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  AArraadd  

• Proprietatea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau 
reprodus fără autorizare. 

77 

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 
 

Semnarea contractului de finanţare: iunie 2010 
 

Descrierea activităţii pe parcursul anului 2012:  
 

 În luna februarie a fost semnat contractul subsecvent de servicii cu prestatorul 
programelor de fomare profesională pentru următoarele domenii: lucrător 
comercial, operator introducere-prelucrare-validare date, bucătar, agent de 
curăţenie, confecţioner asamblor articole din textile, mecanic auto, tehnician 
maseur; 

 În luna martie a fost încheiat un act adiţional la contractul subsecvent de servicii  
prin intermediul căruia au fost anulate unele cursuri, altele decalate și introduse 
cursuri noi de comunicare în limba engleză; 

 Au fost derulate cursuri de formare profesională în următoarele domenii:  
1. Mecanic auto Buteni 16.03.2012 – 05.04.2012: 27 persoane certificate; 
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2. Lucrator comert Buteni 16.03.2012 – 29.05.2012: 28 persoane certificate; 
3. Bucatar Buteni 16.03.2012 – 06.08.2012: 27 persoane certificate; 
4. Agent curatenie cladiri si mijloace transport Țipari 30.03.2012 - 13.06.2012: 18 
persoane certificate; 
5. Agent curatenie cladiri si mijloace transport Adea 25.04.2012 - 06.07.2012: 18 
persoane certificate; 
6. Agent curatenie cladiri si mijloace transport Savarsin 26.04.2012 -29.06.2012: 26 
persoane certificate; 
7. Tehnician maseur Arad: 27.04.2012 – 19.12.2012: 15 persoane ceertificate; 
8. Operator introducere, prelucrare si validare date Santana: 15.05.2012 -06.06.2012: 
21 persoane certificate; 
9. Lucrator comert Santana 15.05.2012 – 24.07.2012 : 14 persoane certificate; 
10. Bucatar Cuied 23.05.2012 – 12.10.2012: 28 persoane certificate; 
11. Agent curatenie cladiri si mijloace transport Gurahont 03.09.2012 – 21.11.2012: 
19 persoane certificate; 
12. Operator introducere, prelucraree si validare date Arad: 15.11.2012 – 14.12.2012: 
27 persoane certificate. 
Din totalul de 16 cursuri (initiere/calificare) demarate în 2012, pana la sfârșitul 

anului s-au finalizat 12 cursuri, urmând ca diferenţa (agent curăţenie clădiri și mijloace 
transport, confecţioner textile, comunicare în limba engleză, operator introducere, 
prelucrare validare date calculator) să se finalizeze în 2013. 

 Persoane certificate în anul 2012 – 306; 
 Serviciile de ocupare s-au acordat începand cu luna martie  beneficiind de acestea 

304 persoane; 
 Pentru persoanele vulnerabile identificate ca beneficiari în cadrul proiectului a fost 

continuată activitatea de evaluare psihologică a personalitatii în vederea orientarii 
profesionale, psihologul completând pentru aceștia rapoartele psihologice - 156; 

 În lunile februarie și martie au fost postate pe pagina web a instituţiei 
(www.dgaspc-arad.ro) două materiale care cuprind informaţii despre programul 
de finanţare și activităţile derulate în cadrul proiectului și 2 publicaţii ale Centrului 
de Resurse. 

 
Perioada de implementare: 36 luni. 
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EXTINDEREA ŞI REABILITAREA CENTRULUI DE CRIZĂ 

 
Programului Operaţional Regional 2007-2013 
Axa prioritară 3 – Infrastructura serviciilor sociale 
Domeniul major de intervenţie 3.2. – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale 
Contract: 3384/22.10.2012 
Număr de înregistrare al cererii de finanţare: V / 35 / 3 / 3.2 / 543 /27.07.2010 
Cod SMIS: 2 4 5 6 2 
 

Valoarea proiectului: 3.321.865,37 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 activităţii:  
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. 
 

Ca urmare a demarării implementării proiectului au fost realizate achiziţiile pentru 
serviciile de audit şi publicitate şi a demarat procedura de întocmire a documentaţiei 
de achiziţiei pentru lucrările de extindere şi reabilitare. 
 
Perioada de implementare: 20 de luni. 
 
Stadiul actual: Contractul de finanţare a fost semnat în data de 22.10.2012. 
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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 Protecţiei Sociale – Direcţia Generală Protecţia 
Copilului, Fundaţia Romanian Angel Appeal, Asociaţia de Psihoterapii Cognitive și 
Comportamentale din România  
Programul: POSDRU 2007-2013 
Axa Prioritară: 6. Promovarea Incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie – 6.2. 
Îmbunătăţirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 
Perioada de implementare : 1 octombrie 2010 – 31 septembrie 2013 

 

  
Foto: Centrul de consiliere şi asistenţă specializată pentru persoanele cu tulburări din 

spectru autist şi familiile acestora 

 
Scop: Creşterea șanselor de integrare socială și uterior de acces pe piaţa muncii a 
persoanelor diagnosticate cu tulburare de spectru autist (TSA ) prin diagnosticarea precoce 
și facilitarea accesului la servicii și programe de recuperare și asistenţă specializată.  

  
Activităţile principale ale proiectului (la nivel naţional):  

      Formarea a 80 de monitori – care au monitorizat activitatea terapeutică din cadrul 
centrelor; 
 500 de terapeuţi – care lucrează direct cu copiii cu TSA şi familiile acestora în cadrul 

centrelor; 
 înfiinţarea Centrelor de consiliere şi asistenţă a persoanelor cu TSA la nivelul a 35 de 

judeţe şi 5 centre în Municipilu Bucureşti, în cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copuilului. 

Astfel, începând cu luna aprilie 2012 se asigură gratuit servicii de consiliere şi asistenţă 
pentru recuperare în cadrul Centrului de consiliere şi asistenţă specializată pentru 
persoanele cu tulburări din spectru autist şi familiile acestora. 

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 
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de recuperare , 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 furnizorului de servicii sau oferite de alţi furnizori de servicii 
din domenii conexe, corespunzător nevoilor individuale ale beneficiarilor în contextual 
propriu socio-familial. 

 In decursul anului 2012 de serviciile Centrului de consiliere şi asistenţă specializată 
pentru persoanele cu tulburări de spectru autist si familiile acestora au beneficiat 17 copii si 
familiile acestora.  

 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Arad: 
���� A pus la dispoziţie, în mod gratuit, spaţiul corespunzător în care funcţionează Centrul; 
���� Asigură susţinerea cheltuielilor privind plata utilităţilor necesare funcţionării 
centrului; 
���� Asigură personalul Centrului din resursa umană proprie sau prin colaborări; 
���� A asigurat accesul în cadrul centrului a profesioniștilor formaţi în cadrul proiectului 
pentru efectuarea practicii monitorizate, 30 de ore în terapia de recuperare pentru fiecare 
profesionist ce a fost format în cadrul proiectului; 
���� Asigură servicii de calitate prin Centru și colaborează cu celelalte părţi contractuale 
pentru monitorizarea și evaluarea activităţilor specifice Centrului; 
���� Contribuie la campania de promovare a serviciilor oferite în cadrul Centrului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RRAAPPOORRTT  DDEE  AACCTTIIVVIITTAATTEE  22001122  

DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  AArraadd  

• Proprietatea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau 
reprodus fără autorizare. 

82 

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 
Parteneri: 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 
Programul:     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: 
                
1) 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; 

2) 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;  

3) Dezvoltarea abilităţilor practice a studenţilor , în domeniul protecţiei copilului; 
4) 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; 

5) Responsabilizarea şi motivarea instituţiilor gazdă pentru pregătirea practică a 
studenţilor, prin implicarea angajaţilor acestor instituţii în programe de formare ca 
tutori; 

6) Acces permanent la resurse şi asistenţă profesională prin Platforma de Asistenţă 
Specializată în domeniul Protecţiei Copilului. 

 
Durata proiectului:  36 de luni:  01.10.2010 – 30.09.2013 
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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 
 

         
Foto: Sediul DGASPC Arad – lucrări de construcţie a Centrului multifuncţional - 2012 

 
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.  
 
Grupul ţintă al proiectului  îl reprezintă copiii care au săvârşit fapte penale şi nu 
răspund penal, copii migraţi, traficaţi şi copii care au părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate, din judeţul Arad. 
 

Semnarea contractului de finanţare:  august 2011 
 

Principalele activităţi care s-au realizat în cadrul proiectului pe parcursul anului 
2012: 
 

 A fost desemnata firma care va oferi serviciile de publicitate; 
 A fost desemnată firma care va efectua lucrările de construire; 
 Au fost efectuate lucrări în proporţie de 65%; 
 A fost prelungită perioada de implementare prin intermediul unui act adiţional de 

la 14 la 21 luni.  
 

Perioada de implementare: 21 luni. 
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EGALITATE DE ŞANSE LA O VIAŢĂ ÎMPLINITĂ  

 
Finanţatori: Fondul Social European -  
Cofinanţator: Consiliul Judeţean Arad 
Partener: Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenţă Socială ASSOC Baia Mare 
Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 
Axa 6. Promovarea incluziunii sociale  
DMI 6.2 Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 
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 
Obiectivul general al proiectului al proiectului este facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru 380 
persoane de etnie romă aflate în risc de marginalizare şi excluziune socială. 
Obiective specifice:  
1.Dezvoltarea mecanismelor şi instrumentelor necesare pentru implementarea integrală a 
conceptului de incluziune socială a persoanelor rome aflate în risc de excluziune socială, inclusiv 
prin implicarea activă a grupului ţintă, a profesioniştilor care furnizează servicii sociale în 
comunitate şi a angajatorilor. 
2.Dezvoltarea capacităţii de a ocupa un loc de muncă prin participarea la programe pentru 215 de 
persoane de etnie romă. 
 
Descrierea activităţii:  

Activităţi prevăzute în cadrul proiectului: 
 Înfiinţarea unui Centru de Incluziune Sociala în localitatea solicitantului; 
 Înfiintarea unei reţele de sprijin pentru persoane rome care se află în risc de marginalizare 

şi excluziune social;  
 Organizarea a 2 seminarii de sensibilizare a opiniei publice, specialiştilor din instituţii şi 

organizaţii care furnizează servicii sociale şi a angajatorilor cu privire la marginalizarea şi 
riscul de excluziune socială a persoanelor rome, în special a celor cu antecedente.  

 Organizarea a 2 Campanii de contientizarea a grupului ţintă asupra beneficiilor rezultate în 
urma participării la programe de formare şi informare cu privire la oportunităţile de 
ocupare. 

 Selectionarea a 135 sunt persoane de etnie romă aflate în executarea unei măsuri privative 
de libertate şi 80 din comunitate. 

 Furnizarea de servicii de dezvoltare a competenţelor care să permită grupului ţintă din cele 
3 penitenciare să-şi asume roluri sociale (prin programe de asistenţă psihosocială) pentru 
135 de persoane. 

 Formarea profesională a persoanelor de etnie romă selecţionate pentru participarea la 
programul integrat. 

 Organizarea a 4 burse de locuri de munca pentru medierea relaţiei între grupul ţintă şi 
potenţiali angajatori. 

  
Perioada de implementare: 24 luni de la data semnării contractului de finanţare. 
Stadiul actual: Cererea de finanţare a fost aprobată în prealabil în luna noiembrie 2012 urmând 
să se deruleze etapele anterioare semnării contractului de finanţare în anul 2013. 
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EXTINDEREA CENTRULUI DE RECUPERARE ȘI REABILITARE 
NEUROPSIHICĂ CUVEȘDIA 

 
Finanţatori: Ministerul Muncii Familiei și Protecţiei Sociale 
Cofinanţator: Consiliul Judeţean Arad 
 
Programul: Fondul Naţional de Solidaritate Socială   
Valoarea proiectului: 11..996655,,112233  mmiiii  Lei 

Scop: CCrreeşştteerreeaa  ccaalliittăăţţiiii  vviieeţţiiii  ppeerrssooaanneelloorr  aadduullttee  ccuu  hhaannddiiccaapp  nneeuurrooppssiihhiicc  ccuu  
ddoommiicciilliiuull  îînn  jjuuddeeţţuull  AArraadd 
 

                     
                            Foto: Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihică Cuveșdia 

 

Descrierea activităţii:  
 

Datorită faptului că la nivelul judeţului 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 judeţul 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 documentaţia necesară și 
transmisă către Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale. 

 
Perioada de implementare: 16 luni. 
 
Stadiul actual: Proiectul  se află în etapa de evaluare. 
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• Proprietatea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau 
reprodus fără autorizare. 
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EXTINDEREA ŞI SUPRAETAJAREA CLĂDIRII CENTRULUI DE SERVICII 
DE RECUPERARE ŞI REABILITARE ARAD 

 
Finanţatori: Ministerul Muncii Familiei și Protecţiei Sociale 
Cofinanţator: Consiliul Judeţean Arad 
 

Programul: Fondul Naţional 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 activităţii:  
 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 documentaţia necesară și 
transmisă către Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale. 

 

Perioada de implementare: 24 luni. 
Stadiul actual: Proiectul  se află în etapa de evaluare. 


